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Продається комерційно-житлова нерухомість у м.Турка.
Загальна площа земельної ділянки – 0,1290 га. Загальна

площа будинку – 262,7 кв.м. Загальна площа лазні – 92,38 кв.м.
ЦІНА - ДОГОВІРНА.
Адреса: м.Турка, вул. І.Франка. Телефон: 0987383512.

Громада с. Закіпці сердечно вітає свого душпастиря, насто-
ятеля храму Івана Хрестителя о. Романа з днем народження,
яке він відзначатиме 27 серпня.

Нехай Господь обдаровує Вас і Ваших рідних міцним здоро-
в’ям і благополуччям, надихає Вас на працю у
Божому винограднику, а Божа Мати огор-
тає своїм  Покровом.

Хай Господь здоров’я посилає,
Радості і щастя додає.
Дух Святий над Вами хай витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додасть наснаги Вам і сили,
Хай панують спокій, мир, добро,
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було.

ВІДДАВ ЖИТТЯ
ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ

Коли вся Україна відзначала одне з най-
величніших державних свят – День Неза-
лежності – на Турківщину прилетіла тра-
гічна звістка з Донеччини. Там 23 серпня,
поблизу населеного пункту Новомихайл-
івка, героїчно загинув  під час штурму во-
рожих позицій наш земляк, житель села
Нижнє Висоцьке, старший солдат Павло
Іжик. У червні йому виповнилося 46 років.

Павло був неодружений. Народився в ба-
гатодітній сім’ї, де, окрім нього,  батьки, які
сьогодні вже покійні, виховували ще двох
синів і трьох дочок. Після закінчення школи,
Павло навчався у Боринському СПТУ№78.
Тут здобув професію столяра. Згодом  прохо-
див строкову військову службу, був команди-
ром відділення протипожежного захисту ря-
тувальних робіт. Двічі, у 2015-му та 2016-му
роках,  брав участь в АТО на території Донець-
кої області.   У березні 2022 року, коли росія
здійснила повномасштабний наступ на тери-
торію України, був призваний до війська по
мобілізації. Неодноразово брав участь в
різних бойових операціях.

Боринська селищна рада та вся Турківщина сумують за загиблим Героєм, розділяючи біль втрати
з родиною. Наразі невідомо, коли доставлять тіло Павла Іжика до рідного села та коли відбудеться
похорон. Про це буде повідомлено додатково в ефірах радіо «Карпатський гомін».

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні педагоги, учні та
батьки! Прийміть найтепліші
привітання з Днем знань і по-
чатком нового навчального
року.

1 вересня – це завжди хвилю-
ючий день, адже саме з нього
починається незвіданий, ціка-
вий і нелегкий шлях до нових
знань, до самостійного життя.
Для дітей це початок серйозної
роботи, спілкування з друзями,
успіхів і відкриттів. На превеликй
жаль, цьогорічний Першовере-
сень  проходитиме в умовах
війни.  Перед освітянами  по-
стане багато викликів, але вірю,
що з Божою поміччю ми подо-
лаємо їх і дамо нашим дітям
знання.

У цей перший день осені,
який починає новий навчальний
рік, хочу також побажати педа-
гогам професійних успіхів, муд-
рості і терпіння. Адже вам дові-
рено найбільше багатство нашої
країни - діти. Дякуємо вам за
щоденну самовіддану працю,
розуміння, турботу, мудрість і
терпіння. Щастя вам,  швидкої
перемоги над ворогом, міцного
здоров’я, натхненної праці та
творчих успіхів.  А всім школя-
рам – мирного голубого неба
над головою,  нових звершень,
насиченого життя, відмінних оц-
інок в новому навчальному році!

З повагою,  Ярослав ПАРА-
ЩИЧ, Турківський міський голо-
ва.

Шановні  вчителі, вихователі,
педагогічні працівники, вихо-
ванці, учні, студенти та батьки!
Щиро вітаю всіх вас із традиц-
ійним вересневим святом пер-
шого дзвоника – Днем знань,
який відкриває світ пізнання та
сходження до одвічних життє-
дайних джерел цивілізації. Це
– день, з якого починається до-
рога в майбутнє для кожного з
нас. Сумом і тривогою оповите
сьогодні це свято, адже в нашо-
му домі – війна. Багато дітей, на
жаль, вже не сядуть за шкільні
парти, адже їхні життя забрав
ненависний і безжальний рос-
ійський окупант. Та ми живемо
з вірою в Перемогу, яка неодмі-
нно прийде на нашу багатост-
раждальну землю.

    День знань  дійсно став по-
справжньому всенародним
святом молодості і надій. Це
свято насамперед тих, хто впер-
ше у житті переступає поріг шко-
ли. Тих, хто прийшов сюди зі свої-
ми дітьми чи онуками. Тих, хто
щоденно віддає їм свої знання
та тепло сердець, навчає і вихо-
вує в дусі любові до України та
до людини як найбільшої гума-
нітарної цінності.

Тож бажаю усім мирного
неба, міцного здоров’я і нових
творчих звершень!

З повагою, Михайло ШКІТАК,
Боринський селищний голова.

МИРУ ТА СТАБIЛЬНОСТI
НА ОСВIТЯНСЬКiЙ НИВI

ÍÅ Ó ÂÑ²Õ ØÊÎËÀÕ ÁÓÄÅ
Î×ÍÅ ÍÀÂ×ÀÍÍß

За 5 днів  для учнів Турківщини розпочнеться новий навчальний рік. Він буде незвичним, адже
триватиме в умовах війни. Власне, через це до навчального процесу прискіплива особлива
увага в плані безпеки. Цьогоріч за шкільні парти сяде близько 5425 дітей, в тому числі більше
30 –внутрішньо переміщених. Зрозуміло, що ця цифра може  мінятися мало не щодня: хтось
виявить бажання навчатися в іншому регіоні, хтось  може ще прибути на Турківщину. Щодо
внутрішньо переміщених, то деякі діти виявили бажання навчатися дистанційно у своїх шко-
лах – на Херсонщині, Луганщині чи Донеччині. Школи  за місцем їх тимчасового перебування
будуть відвідувати лише за власним бажанням. У Боринській територіальній громаді до на-
вчання приступить орієнтовно 2796 осіб, у Турківській – 2640.

З 21 школи Турківської громади п’ять працюватиме в очному режимі. Це Вовченський ЗЗСО І-ІІІ ст.
Лімнянський ЗЗСО І-ІІІ ст,, Турківський ЗЗСО І-ІІІ ст. (нова школа). Ясеницький ЗЗСО І-ІІІ ст. , Турківська
гімназія №1 ім. О. Ільницького (інтернат). Всі решта матимуть змішану форму навчання. Діти відвіду-
ватимуть школу або ж у дві зміни, або ж через день.  Для прикладу, в один день – класи з парним
числом, в інший – з непарним. А з 24 шкіл Боринської територіальної громади майже всі працювати-
муть очно, або змішано. Дистанційно лише Буковинський  ЗЗСО І-ІІ ст., Кривківський ЗЗСО І-ІІ ст.,
Шандровецький ЗЗСО І-ІІ ст.. та філія в с. Нижня Яблунька.

Для того, щоб працювати в звичному  очному режимі  потрібно, щоб було укриття. І не обов’язково
у приміщенні школи. Може бути десь в сусідньому будинку, що неподалік навчального закладу, або й
навіть у приватному секторі.

Самбірська військово-цивільна адміністрація рекомендує педагогічним колективам проводити
скромні  святкові лінійки – до 30 хвилин – та із залученням якомога менше учнів. Щоб, в разі небезпе-
ки (дасть Бог, її не буде), всі могли заховатися в укриття.

Дві школи в Боринській громаді (Кривківська та Верхньояблунська) входять у навчальний процес із
тимчасово виконуючими обов’язки директорами. У Турківській громаді таких є три – у Шум’ячі, Жуко-
тині, а буквально нещодавно ще й в Турці. Заяву на звільнення за власним бажанням написала
директорка Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 (стара школа) Леся Шпак.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Шановні педагоги, батьки, школярі і студенти!  Сердечно
вітаємо вас  у такий важкий для нашої країни час – час війни
з російським агресором – із Днем знань та початком  навчаль-
ного року! У цей день розпочинається дорога у майбутнє кож-
ної людини, старт новим справам та планам, підкорення но-
вих вершин у світі знань. Буде нелегко, але ми повинні йти
вперед, наближаючи нашу перемогу.

 Особливим і важливим цей день є для першокласників, які
вперше ступають на цікаву, незвідану  та захоплюючу стежину
країни Знань.

 Дорогі учні та студенти! Нехай кожен день навчального року
принесе вам незабутні враження, нові відкриття  та пізнання
світу. Нехай здійсняться  мрії та сподівання ваших батьків, які
хочуть бачити вас успішними, розумними та мудрими, вихова-
ними та сповненими натхненної  праці.

 Батькам та вчителям – наснаги та терпіння. Хай ваші старан-
ня, самовіддана  праця, мудрість, батьківська любов  та турбо-
та повернуться  вам сторицею.

 Бажаємо усім  мирного неба над головою,  міцного здоров’я,
віри у свої сили, взаєморозуміння, творчих успіхів та здійснення
найзаповітніших  мрій. Нехай цей сонячний першовересень
зігріє ваші  стомлені війною серця, принесе  тепло та  гарний
настрій  у кожен клас, кожну родину..

 Щасливої  дороги у країну Знань, Перемоги, Добра  та Спра-
ведливості!

 З найтеплішими побажаннями – Îêñàíà Ìàíþõ, началь-
ник відділу освіти, культури, молоді, туризму  і спорту Боринсь-
кої селищної ради; Ìèõàéëî Þñèïîâè÷,  голова об’єднаної
територіальної організації профспілки працівників освіти,
науки України Турківської міської та Боринської селищної об-
’єднаних територіальних громад.

Дорогі діти! Шановні педагоги та батьки! Щиро вітаємо  вас
із Днем знань та початком нового навчального року! Цьогоріч
ці свята затьмарені повномасштабним вторгненням росії в Ук-
раїну і аж ніяк не є радісними.

Але свято першого дзвоника  завжди особливе і яскраве, на-
сичене емоціями, враженнями, яке змушує хвилюватись і шко-
лярів, і педагогів, і батьків.

Впевнені, що за школою сумують не лише педагоги, а й шко-
лярі та їх батьки, адже ті випробування, які приніс нам навесні
карантин, а згодом і війна, показали для багатьох справжню
цінність шкільних буднів та безпосереднього спілкування вчи-
теля та учня. Міська влада докладає максимум зусиль, щоб цього
навчального року  діти нашої громади навчались в комфортних,
безпечних  та якісних умовах.

Звісно,  військовий  стан  вносить свої корективи й, на жаль,
ми не зможемо провести традиційні  масові святкові лінійки та
зібрання.

Щиро бажаємо першокласникам, щоб 1 вересня запам’ятав-
ся їм  як день, що відкриє новий світ знань та мрій. Майбутнім
випускникам зичимо  плідно провести цей навчальний рік, який
зараз здається дуже довгим і складним, але пролетить  він не-
помітно. Зробіть все, щоб ваші батьки та вчителі пишались вами.
Особлива подяка педагогам, які щодня віддають дітям частин-
ку своєї душі, навчають та відкривають для них новий світ мож-
ливостей.

Вперед до перемоги! До нових знань! Зі святом!
З повагою –  Ìèõàéëî Áëàæ³âñüêèé, начальник відділу

освіти, культури і туризму Турківської міської ради; Ìèõàéëî
Þñèïîâè÷ – голова об’єднаної територіальної організації
профспілки працівників освіти, науки України Турківської
міської та Боринської селищної об’єднаних територіальних
громад.

Боринська селищна рада інформує про програму
підтримки фермерським господарствам та іншим
виробникам сільськогосподарської продукції у виг-
ляді бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних
угідь сільськогосподарського призначення та
спеціальної бюджетної дотації за утримання корів
усіх напрямків продуктивності. Відповідно до По-
рядку використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для надання підтримки фер-
мерським господарствам та іншим виробникам с/
г продукції, затвердженого Постановою КМУ від
16.08.2022№918, бюджетні кошти надають за та-
кими напрямками:

- бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь
сільськогосподарського призначення (1 гектар) для
провадження сільськогосподарської діяльності — у
розмірі 3100 гривень на 1 гектар, але не більше 372
000 гривень для одного отримувача;

- спеціальна бюджетна дотація за утримання вели-
кої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності
надається на кожну корову, яка перебуває у власності
отримувача, ідентифікована та зареєстрована відпові-
дно до законодавства станом на дату подання заявки,
— у розмірі 5300 гривень на одну корову, але не більше
530 000 гривень для одного отримувача.

Отримувач може скористатися одноразово одним із
визначених у цьому пункті напрямів.

 Фінансова підтримка надається сільськогоспо-
дарським товаровиробникам, в тому числі фізичним
особам, які обробляють від 1 до 120 га  с/г угідь або
які утримують у власності від 3 до 100 корів.

Підтримка надаватиметься лише тим виробникам,
які зареєстровані у Державному аграрному
реєстрі(dar.gov.ua).

 Заявка на отримання бюджетних коштів подаєть-
ся програмними засобами Державного аграрного реє-

стру з 1 вересня поточного року, граничний строк по-
дання заявки - 15 листопада поточного року.

Заявка на отримання бюджетних коштів подається
через особистий електронний кабінет до Державного
аграрного реєстру отримувачами.

На заявку накладається електронний підпис отри-
мувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті
електронного підпису.

Відповідальність за достовірність відомостей, що
містяться у заявці, несе отримувач.

Звертаємо увагу, що для отримання дотації за утри-
мання корів – тварини мають бути зареєстровані у
Реєстрі тварин, для дотації на площу угідь – відомості
про площі посівів сільськогосподарських культур та
насаджень плодово-ягідних культур, хмелю і виногра-
ду мають бути внесені у Державний кадастровий реєстр
та Реєстр речових прав.

Відділ економічного розвитку та інвестицій
Боринської селищної ради.

ÇÄÎËÀªÌÎ ÂÎÐÎÃÀ –
Â²ÄÑÒÎ¯ÌÎ ÍÅÇÀËÅÆÍ²ÑÒÜ

Цьогоріч День Незалежності України вперше в
нашій історії  не був вихідним. Це пов’язано з тим,
що в Україні – військовий стан. Однак, попри це, на
Турківщині було зорганізовано цілий ряд патріо-
тично-виховних заходів із залученням працівників
органів місцевого самоврядування, активістів,
дітей.

Так, напередодні, 23 серпня, в День Державного Пра-
пора, на майдані Шевченка в м. Турка відбулося тради-
ційне підняття  Національного  Стягу. Цю місію викона-
ли  ветеран афганської війни Іван Нагайко та військо-
вослужбовець Іван Зубрицький. Наступного дня, 24 сер-
пня, на майдані Шевченка відбувся благодійний кон-
церт колективів художньої самодіяльності Турківської
громади. В результаті було зібрано на підтримку украї-
нського війська 4842 гривні. Поміж концертними но-
мерами жителів та гостей міста привітав міський голо-
ва Ярослав Паращич й побажав усім найперше  пере-
моги та миру, добробуту і процвітання, дякував воїнам,
що мужньо захищають Україну.

 У цей же день благодійну акцію організувала й акти-
вістка Тетяна Шулик,
залучивши до неї юних
волонтерів – Марію,
Христину, Ярину, Со-
фію, Ангеліну та Марту.
Діти продавали домаш-
ню випічку, виготовлену
руками їхніх батьків. Ре-
алізація смаколиків та
благодійні внески скла-
ли  4275 гривень.

У другій половині дня
Ярослав Паращич та
його заступник Богдан
Макаришин вітали во-
лонтерів, дякуючи їм за важливу й таку необхідну працю як допомога нашим воїнам,  які сьогодні зі
зброєю в руках відстоюють право українців жити у вільній державі. Від міської ради їм було вручено
подяки.

Цікаво відзначили День Незалежності й в Боринській селищній раді. Група працівників разом з
селищним головою Михайлом Шкітаком вийшли на полонину й між горами Лисованя та Гострий Верх
розгорнули велике жовто-синє полотнище й піднесено заспівали Гімн України та з висоти українсь-
ких Карпат висловили  всебічну підтримку нашим Збройним Силам, які неодмінно здолають нена-
висну московську орду й принесуть на українську землю мир і спокій.

Багато  національно-патріотичних заходів в День Незалежності України відбулося й у навчальних
закладах та закладах культури Турківщини.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Основні джерела інфекції:
хвора людина, молочні та м’ясні
продукти від хворих на туберку-
льоз тварин.  Шляхи передачі:
повітряно-крапельний – часті-
ше, через пошкоджену шкіру,
слизові оболонки, можливий
також трансплацентарний
шлях інфікування (при вагітності
від матері до плоду). Особливі-
стю туберкульозної інфекції є
тривале (протягом багатьох
років, а в деяких випадках і дов-
ічно) збереження життєздатно-
го збудника в лімфатичних вуз-
лах, осередках дисемінації і в
первинному осередку. Ослаб-
лення організму і зниження іму-
нітету призводять до їх активі-
зації. Групи ризику на заражен-
ня туберкульозом визначаєть-
ся підвищеною сприйнятливі-
стю до інфекції і контакт з хво-
рим на відкриту форму туберку-
льозу.

Як можна захистити себе від
туберкульозу? Найголовніше та
найперше, що потрібно робити
кожній людині – це регулярно
проходити медичний огляд, а
також робити флюорографію.
Так ви зможете виявити захво-
рювання ще на ранній стадії.
Тоді ефективнішим буде лікуван-
ня. Дотримуйтесь особистої
гігієни, адже туберкульоз пере-
дається не тільки повітряно-
крапельним шляхом, а й через
предмети побуту. До того ж його
мікобактерії – палочки Коха,
доволі живучі, можуть існувати
протягом кількох місяців. Вар-
то завжди мати при собі чисту
носову хустинку чи серветки, не
користуватись чужими особис-
тими речами, столовими прибо-
рами.

Основою профілактики тубер-
кульозу є вакцина БЦЖ. Щеп-
лення роблять у пологовому бу-
динку на 3-7 день життя дити-
ни. Ревакцинацію проводять
при негативній реакції Манту і
за відсутності протипоказань у
7 років.

Батьки мають обстежити у
фтизіатра дітей, у яких виявле-
но різку зміну реакції Манту.

Вести здоровий спосіб життя:
регулярно відпочивати, викону-
вати фізичні вправи, не палити,
не вживати алкоголю, нарко-
тиків.

Мікобактерія туберкульозу
може потрапити в наш організм

СВОЄЧАСНЕ  ВИЯВЛЕННЯ
ТУБЕРКУЛЬОЗУ – ВИРІШАЛЬНИЙ

ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ЛІКУВАННЯ
Туберкульоз сьогодні є актуальною медико-соціальною про-

блемою в Україні та у світі. Згідно статистичних даних, що-
року в усьому світі від туберкульозу помирає близько 2 млн.
людей. Що стосується України - щодня виявляють понад 100
нових випадків захворювання.   Туберкульоз — це інфекційне
захворювання, збудником якого є мікобактерії туберкульо-
зу. Вони характеризуються утворенням специфічних грану-
льом в різних органах і тканинах у поєднанні із неспецифічни-
ми реакціями та поліморфним проявом хвороби.  Останнім
часом туберкульоз набирає особливої актуальності через
те, що в Україні велика міграція населення, спричинена рос-
ійською агресією. І це є ускладненим викликом. З огляду на
це,  минулого вівторка ми провели нараду з медперсоналом
нашого підприємства, на якій акцентували увагу на  розпов-
сюдженні та виявленні туберкульозу.

з молоком чи м’ясом зараже-
них тварин. Тому не варто купу-
вати такі продукти з рук в непе-
ревірених людей, а також вар-
то дотримуватись правильної
термічної обробки продуктів.
Регулярне прибирання у квар-
тирі, провітрювання приміщен-
ня може захистити вас від бага-
тьох захворювань, в тому й числі
від туберкульозу.

Звісно ж, не варто забувати
про міцний сон та повноцінне
харчування, адже саме так ми
можемо зміцнити наш організм
та підвищити імунітет, вони ста-
нуть могутнім щитом перед ту-
беркульозом. У вашому раціоні
повинна бути їжа, збагачена
білком, а також молочні про-
дукти (сир, молоко, сметана),
масло, фрукти, овочі та мед.

Як уберегтися від захворю-
вання у вогнищі туберкульозу?
Ізоляція джерела туберкульоз-
ної інфекції - найбільш важли-
вий протиепідемічний захід в
колективі чи сім’ї. На період
бактеріовиділення припинити
контактувати з хворим, тобто він
має знаходитися на лікуванні в
стаціонарі. Дорослі, які знахо-
дяться в контакті з хворим, по-
винні щорічно обстежуватися за
допомогою флюорографії, а
діти та підлітки - за допомогою
туберкулінової проби. Обов’яз-
ково проводиться профілактич-
ний курс лікування протитубер-
кульозними хімієпрепаратами
протягом 3 місяців. На весь час
перебування хворого на тубер-
кульоз в лікарні, квартирі чи са-
наторії, необхідно проводити
поточну дезінфекцію.

Хочу повідомити, що нещо-
давно для ранньої діагностики
туберкульозу ми отримали як гу-
манітарну допомогу  сучасний
апарат GeneXpert. Він є дорого-
вартісним, коштує майже пів
мільйона гривень. Але завдяки
Західному центру легеневого
здоров’я, що знаходиться у
Львові, нам він дістався безкош-
товно. На теренах Львівської
області таких апаратів є  лише
чотири. За два місяці, відколи
апарат запрацював в нашій ус-
танові, вже обстежено 24 люди-
ни. У двох із них виявлено пози-
тивний аналіз. Одночасно апа-
рат проводить аналізи чотирь-
ох людей і результат видає че-
рез дві години. Все виглядає
дуже просто: людина приходить

до нас,   на вулиці у спеціально
обладнаному павільйоні заби-
раємо мокроти і в контейнери
закладаємо їх для аналізу. Якщо
б хтось захотів зробити аналіз у
приватній клініці чи лабораторії,
то вартість такої послуги стано-
вила б  майже 2 тисячі гривень.
А в нас все безкоштовно. Кори-
стуючись нагодою, закликаю
жителів Турківщини, якщо є най-
менші симптоми , приходити до
нас на обстеження.

Найперше це слід зробити
тим, хто перебуває у групах ри-
зику. В нас їх сформовано 23.
Це –  діти і дорослі, які  мали
близький або осередкований
контакт з хворим на ТБ (всі кон-
такти з БК+ та БК-); діти і до-
рослі, які живуть з ВІЛ;  особи,
які працюють або працювали в
минулому у виробничих умовах
із впливом діоксину кремнію (го-
ловним чином, шахтарі і праці-
вники металургійної галузі);
особи, які перебувають в ізоля-
торі тимчасового утримання,
особи,  узяті під варту, або за-
суджені  до позбавлення волі,
які перебувають у слідчих ізоля-
торах /установах виконання по-
карань, особи, яких звільнили
з місць позбавлення волі, пер-
сонал, в т. ч. медичний, слідчих
ізоляторів та установ виконан-
ня покарань; медичні працівни-
ки; особи з вперше виявлени-
ми фіброзними залишковими
змінами в легенях, які не отри-
мували лікування від ТБ;  діти і
дорослі із захворюваннями, що
призводять до ослаблення іму-
нітету (хворі із злоякісними но-
воутвореннями, цукровим діа-
бетом, пацієнти, які отримують
імуносупресивну терапію, тера-
пію інгібітором ФНП-а); особи,
які зловживають алкоголем чи
вживають наркотики та перебу-
вають на диспансерному обліку
у лікаря-нарколога;  мігранти, у
тому числі, внутрішньо пере-
міщені особи; військовослуж-
бовці;  особи, які  перебувають
за межею бідності, зокрема
особи, які перебувають на об-
ліку як малозабезпечені; особи
без визначеного місця прожи-
вання; особи, які раніше лікува-
лися від ТБ; особи з хронічними
респіраторними захворювання-
ми; особи із захворюваннями
на пневмонію; курці; особи із
дефіцитом харчування або осо-
би з індексом маси тіла менше
18; особи з гастректомією або
шлунково-кишковим шунтуван-
ням; особи з хронічною нирко-
вою недостатністю; особи, віком
старше 60 років; вагітні ( а та-
кож післяпологовий період про-
тягом 3 місяців); особи, які пе-
ребувають у закладах здоров’я
психоневрологічного профілю;
особи, які живуть у притулках.

Іван НАГАЙКО,
заступник головного лікаря

КНП «Турківський центр
ПМСД», сімейний лікар.

“ÔÎÍÄ “ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÕÈÑÒ”
Благодійна організація

відвідала Турківську громаду
З метою збору даних про осіб, які можуть отримати гро-

шову допомогу від Агентства ООН у справах біженців, днями
Турківську громаду відвідали представники благодійної орган-
ізації “ФОНД “ПРАВО НА ЗАХИСТ”. Це виплати у розмірі 2220
грн. на особу. Таку допомогу надають протягом 3-х місяців
внутрішньо переміщеним особам, які ще не отримували вип-
лати від міжнародних організацій та належать до категорій
вразливості.

Варто відзначити, що «Право на захист» – це благодійний фонд,
який ще з 2014 року опікується захистом прав людей, що вимуше-
но перемістилися або постраждали від російської агресії. Один із
напрямків роботи –безоплатна юридична допомога. Також у фонді
працюють фахівці з моніторингу, які навідуються в місця поселен-
ня ВПО, щоб пересвідчитися, чи не порушують права людей, або
дізнатися про їхні потреби.

До речі, ця благодійна організація не вперше в нашій громаді. І
раніше вона привозила гуманітарну допомогу для внутрішньо пе-
реміщених осіб.

Під час відвідин голова Турківської міської ради Ярослав Пара-
щич вручив подяку  цій благодійній організації за надану гуманітар-
ну допомогу для підтримки тимчасово переміщених осіб, які при-
були до нашого краю для отримання тимчасового прихистку, тікаю-
чи від російської агресії.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобіл-

ізаційної роботи, цивільного  захисту та взаємодії з правоохо-
ронними органами Турківської міської ради.

ЗА ЩО ТАК
ЛЮБИМО ПУШКІНА?

Пригадуємо, як у 2007 році феєрично у м. Турка переймено-
вували вулиці. Серед них була й Пушкіна. З волі міської ради
вона нібито стала В’ячеслава Чорновола. Але, як виявилося,
уже в наступному році рішення мерії було бутафорним. У
реєстрі ніхто вулицю не змінив. Моя дочка тоді поступала у
виш і я вперше зустрівся з проблемою, що назва  переймено-
ваної вулиці не узаконена. Чергове непорозуміння виникло бук-
вально недавно, коли я вирішив приватизувати житло. Но-
таріус мені заявив, що вулиці   В’ячеслава Чорновола в Турці
немає, оформити документи  треба на Пушкіна, а вже зго-
дом переоформити на нову назву. Думаю, що з подібною про-
блемою стика-
лися й жителі
інших вулиць на-
шого міста.
Мене, та й бага-
тьох інших,
дивує: як наша
демократична і
супердемократична влада  досі не спромоглася внести в
реєстр назву нової вулиці. Можливо, забули, але найімовірні-
ше, що їм байдуже, як живуть містяни й з якими проблемами
стикаються.

Принагідно хочу пригадати нашим всім міським владам неза-
лежної України, що останній раз вулицю Пушкіна (В’ячеслава Чор-
новола) ремонтували в 1963 році. Але міські чиновники попри  це
ніколи не забувають про свої родинні села і роблять собі піар на
тому, що нібито щось для них й створюють. Тож, людоньки добрі,
вигляньте зі своїх владних кабінетів і побачте тих людей, які вас
обирали. Зрештою, хоч і не обирали, а є жителями громади.

Я би дуже хотів, щоб влада нарешті відреагувала на мій допис і
принаймні з’ясувала для себе, що в Турці є вулиця В’ячеслава Чор-
новола.

Ігор ВІЛЬЧИНСЬКИЙ,
житель вул. “Пушкіна-Чорновола” м. Турка.
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– матеріали рекламного характеру.
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Серед дорослих, за результа-
тами шести турів, переможцем
став г ість, майстер спорту з
Дніпра Євген Івашко, який здо-
був перемоги у всіх шести парт-
іях і набрав
12 очок. І це
не дивно,
адже Євген –
титулований
гравець, екс-
чемпіон Ук-
раїни. Друге
місце посів
Богдан Мос-
каль - 8 очок,
третє місце
серед чо-
ловіків діста-
лося Миколі
Мамчуку - 6
очок.

Серед жінок, які змагались
разом з чоловіками, перше
місце виборола Ольга Лембак,
з результатом 7 очок, друге –
Христина Зубрицька - 6 очок,
третє місце дісталося Ганні
Мамчук – 3 очка.

Серед юних шашкістів впевне-
но перше місце посіла Павліна
Голованич, яка також здобула
перемоги у всіх шести партіях і
набрала 12 очок, друге місце
серед дівчат
пр и с уд ж ено
Тамарі Мурис
– 6 очок, третє
–  Ангеліні Ти-
тар – 6 очок.
Серед юнаків,
Андрій Комар-
ницький та
Ярослав Сен-
чишин набра-
ли по 8 очок,
однак в осо-
бистій зустрічі
переміг Ярослав, тому йому
присуджено перше місце, а
Андрієві дісталось друге. Третім
серед юнаків став Максим
Яворський, з результатом 7
очок.

А наступного дня у спортшколі
пройшли аналогічні змагання з
шахів. У напруженій та безком-
промісній боротьбі  перше та
друге місце розділили Петро

ÒÓÐÍ²ÐÈ Ç ÍÀÃÎÄÈ
ÄÍß ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²
У вівторок, 23 серпня, в приміщенні Турківської ДЮСШ

«Юність» відбулися змагання з шашок з нагоди Дня Незалеж-
ності України. У змаганнях взяли участь 22 спортсмени: 12
дорослих та 10 юнаків і дівчат.

Рогач та Микола Сакаль, які
набрали однакову кількість
очок. Третю сходинку п’єдеста-
лу посів Микола Федаш. Слід
зазначити, що наші призери

неодноразово захищають честь
Турківщини на обласних змаган-
нях. Відмінний результат пока-
зав Юрій Бесєдін. Він здобув
більше половини перемог із
зіграних ним партій.

Переможці та призери обох
турнірів нагороджені грамота-
ми, які їм вручили директор
ДЮСШ «Юність» Василь Ціко та

заступник директора Олег Мель-
ник.

А у неділю, 28 серпня, у
спортивному залі Турківської
гімназії ім. О.Ільницького (шко-
ла-інтернат) відбудеться турнір
з настільного тенісу з нагоди
Дня Незалежності України се-
ред спортсменів Турківської
громади.

Наш кор.

Цю таблицю ми друкуємо на прохання наших читачів, які  продають заготівельникам те-
лят і роблять це, можна сказати, наосліп – без визначення реальної ваги.  Торг між заготі-
вельником і здавачем йде, так би мовити, інтуїтивно. А маючи в себе цю зрозумілу таблицю,
власник тварини заздалегідь зробить заміри і вирахує, скільки він може вторгувати за про-
даного бичка чи теличку.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ДІТИ  ЖЕРТВУВАЛИ НА АРМІЮ
 Вже майже місяць кожної неділі тижня   для дітей Турківщи-

ни в  мистецькому центрі «Україна» (кінотеатр),  з ініціати-
ви благодійного фонду «Милосердя», демонстрували безкош-
товні сеанси
мультфільмів.
О д н о ч а с н о
в і д б у в а л и с я
цікаві  зустрічі
юних глядачів з
відомими  арти-
стами та  ак-
торами. Окрім
цього, у гля-
дацькій залі
к і н о т е а т р у
стояла спец-
іальна скринь-
ка для збору
коштів на ар-
мію. Тож у дні
п о к а з у
мультфільмів  було зібрано 4812 гривень.

Також систематично  складає пожертву  солдатам, як і, до речі,
багато інших людей похилого віку, пенсіонерка з Турки Наталія
Гріщенко. Цього разу вона принесла в скарбничку допомоги на
армію  400 гривень.  З благодійних коштів придбали 13 комплектів
військової форми, яку відразу ж відправили солдатам.

Сердечно дякуємо усім, хто допомагає нашим відважним захис-
никам. Разом ми неодмінно переможемо.

Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.

Колектив Радицького ЗЗСО І-
ІІ ст. висловлює щире співчуття
вчителю Михайлу Петровичу
Кропивницькому з приводу тяж-
кої втрати – передчасної смерті
брата Олександра.

ËÅÄÜ ÍÅ ÇÃÎÐ²ËÈ
4 ÁÓÄ²ÂË²

У вівторок, 23 серпня, о пів
на восьму вечора до служби по-
рятунку “101” надійшло по-
відомлення про пожежу в с. Вер-
хня Яблунька в дерев’яній гос-
подарській будівлі.

До місця події було направлено
рятувальників 58-го ДПРП смт. Бо-
риня та МПК с. Нижня Яблунька.

На момент прибуття вогне-
борців,  будівля була охоплена вог-
нем. Надзвичайники, не гаючи часу,
приступили до ліквідації займання.
Однак, попри всі  зусилля, вогнем
знищено будівлю повністю.

Проте, завдяки  злагодженим
діям вогнеборців, врятовано 4 по-
руч розташовані будівлі.

Наш кор.


