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ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ
КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ
МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ НА ВИРОБНИЦТВО

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:

- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМУПСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- Смачні обіди за пільговими цінами

- Безкоштовне транспортування щодня
- Двічі на місяць безкоштовне
транспортування у м.Турка
- Безкоштовне медичне страхування
- Професійний та кар’єрний ріст

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ!  Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 0959428428,  0 800 500 736.

Колектив фінансового управління Турківської РДА щиросердечно
вітає з ювілейним днем народження – Галину Михайлівну Мель-
ник, головного спеціаліста фінансового управління, і бажає ша-
новній ювілярці міцного здоров’я – з роси і води, невичерпної жит-
тєвої енергії, світлої радості в житті, по-
ваги від людей, достатку і Божого бла-
гословення.

Бажаємо Вам щастя і достатку,
Ясного неба, сонця і тепла,
В житті щодень лиш злагоди й

порядку,
Щоб доля Ваша світлою була.
В роботі – успіху й терпіння,
У справах – вічного горіння,
В сім’ї – любові і добра
На многії та благії літа.

Кохану дружину, люблячу маму, турботливу бабусю і просто пре-
красну людину – Оксану Іванівну Шийку – вітають з ювілеєм  – 60-
річчям – чоловік Михайло, син Михайло, дочки Марія, Оксана, Гали-
на зі своїми родинами! Рідні бажають дорогій людині ще дуже-дуже
багато щасливих і радісних років, наповнених добром, любов’ю, ува-
гою, миром, здоров’ям і Господньою опікою.

Спасибі, матусю, бабусю, дружино,
За те, що теплом зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і в скрутну

годину
Ми можемо серцем схилитись до

Вас
Спасибі, рідненька, за ласку і

ніжність,
За душу прекрасну, тепло і

привітність,
Схиляємось всі ми в низькому по-

клоні
І ніжно цілуємо Ваші долоні,
Тож зичимо щиро достатку у хаті
І років прожити багато-багато.
Хай Матір Пречиста усе Вас тримає,
А Бог у житті повсякчас помагає.

Дорогу і люблячу дочку, сестру і братову – Оксану Іванівну Шийку –
із ювілеєм від щирого серця і з великою любов’ю вітають мама
Анастасія, брати Тарас та Ігор з сім’ями, братова Галина з сім’єю,
сестри Ганна, Галина, Наталка з сім’ями і бажають юв-
ілярці міцного здоров’я, світлої земної радості,
Божого благословення і опіки не на рік, а на увесь
вік.

Прийми вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Хай Матір Божа береже Тебе від тривог,
Хай довгий вік дарує Господь Бог.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від рідних, ласка – від Бога,
Хай світить зірка золота –
На многії й щасливії літа.

ÑÕÂÀËÅÍÎ ÐÀÉÎÍÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒ
Коштів, як завжди, – не вистачає

Перед тим, як розглянути прогнозовані цифри районного бюджету на сесії райради, що відбу-
лася 22 грудня, депутати провели велику роботу щодо узгодження параметрів. Очевидно,
тому основний фінансовий документ було прийнято досить-таки швидко, без гострих дис-
кусій, як це зазвичай буває.

Проведеними розрахунками обсяг районного бюджету по видатках  у 2017 році становитиме 468
млн.606 тис. грн. У зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 січня, бюджет зріс на 72
млн. грн. У загальному обсязі бюджету 37 млн. грн. (8 відсотків) – це власні надходження. Решта –
субвенції, базові  та додаткові дотації з державного бюджету.

На освітню галузь в бюджеті передбачено 159 млн. грн., таким чином, педагогічні працівники забез-
печені заробітною платою на всі 12 місяців. Проблема є з фінансуванням заробітної плати техпраців-
ників. Потреба тут складає 31 млн. грн., а наразі  в бюджеті передбачено лише 13 млн. грн. Це дозво-
лить виплачувати заробітну плату лише 5,5 місяців, а дальше потрібно буде вишукувати додаткові
кошти.  Майже 52 млн. грн. перепало медицині,  в середньому, це заробітна плата на 10 місяців. Втім,
медики уже зараз, у рамках передбачених асигнувань, змушені будуть приводити у відповідність до
виділених коштів штатну чисельність працівників. 16,5 млн. грн. визначено в бюджеті культурі. А це –
зарплата на 10,5 місяців. Тут також доведеться економити та більше працювати над наданням плат-
них послуг. Визначено додаткову дотацію для місцевих бюджетів, сільських, селищної та міської рад.
Наразі лише 10 сільрад сьогодні обходяться без дотації, маючи достатньо власних надходжень. Це
Верхненська, Завадівська, Ісаївська, Ластівківська, Мохнатська, Нижньотурівська, Нижньояблунська,
Розлуцька, Риківська та Явірська.

Загалом додаткова потреба в коштах на заробітну плату з нарахуванням на 2017 рік бюджетним
установам становить майже 28 млн. грн. А якщо брати до уваги й інші видатки, то ця сума складає 42
млн. грн..

З огляду на те, що в наступному році в нашому районі буде сформовано територіальні громади (не
відомо – дві, чи чотири), то  районний бюджет 2017 року стане останнім. Місцеві громади матимуть
прямі  фінансові відносини з державним бюджетом.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ó ËÜÂÎÂ² ÏÎÃÐÀÁÓÂÀËÈ ÃÎËÎÂÓ Ñ²ËÜÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ

Ø²ÑÒÍÀÄÖßÒÈÐ²×ÍÈÉ ÞÍÀÊ ÒÐÀÂÌÓÂÀÂ ÕÐÅÁÅÒ
Минулої середи до Турківської КЦРЛ було доставлено 16-річного юнака, жителя одного з сіл

району, з травмою хребта. Як повідомили редакцію медики, хлопець упав з 10-метрової  смере-
ки, куди заліз, щоби зрубати вершок для новорічної ялинки.

Цього ж дня потерпілого доправили для проведення операції в один з лікарських закладів області.
Наш кор.

Як стало відомо «LN» з власних джерел, 16
грудня до 53-річного чоловіка на проспекті
Червоної Калини у Львові підійшла жінка, яка
представилася переселенкою зі Сходу країни
і, нарікаючи на складні життєві обставини,
попросила в нього 100 гривень «на харчі».

Жалісливий мужчина, голова однієї із сільських
рад нашого району, не розглядаючи папірці, які,

на доказ того, що вона «переселенка», тицяла
жінка, поліз до кишені за грошима. Коли «пересе-
ленка» побачила в руках у чоловіка гроші – вирва-
ла всі з рук і доки заскочений чоловік оговтався,
втекла. Так наш земляк позбувся більше 10 тисяч
гривень. Про це повідомив інтернет-ресурс «Бой-
ківська правда».

Наш кор.

Хто стане головним лікарем
Останнім часом, не лише серед медиків, а й громадськості райо-

ну, триває активне обговорення можливих кандидатур на посаду
головного лікаря. Громадські організації та медики навіть збира-
ють підписи в підтримку кандидатів. Втім, найкраще було б, якби всі
претенденти, яких, подейкують, – близько десяти, зібралися у мис-
тецькому центрі «Україна» і виступили перед громадськістю й ко-
легами зі своїми програмами. Тоді, очевидно, було б зрозуміло, в
кого найреальніші плани на перспективний розвиток медичної га-
лузі Турківщини.

Коли розглядатиме дане питання сесія районної ради, наразі
невідомо.

Наш кор.

Æ³íêà, ÿêà ïðåäñòàâèëàñÿ ïåðåñåëåíêîþ ç³ Ñõîäó,
ïîãðàáóâàëà ãîëîâó ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ç Òóðê³âùèíè
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Напередодні Міжнародного

дня Гір, на базі спортивного
комплексу «Плай», що на Ско-
лівщині, відбулася зустріч го-
лови Верховної Ради України
Андрія Парубія, першого зас-
тупника Міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства В’ячеслава Не-
годи, народних депутатів Ук-
раїни з керівництвом
Львівської, Закарпатської,
Чернівецької та Івано-Франкі-
вської областей, голів район-
них та міських рад Карпатсь-
кого єврорегіону.

Обговорено широкий спектр
проблем, що стосуються життє-
діяльності, а головне – збере-
ження унікальних гірських лан-
дшафтів краю. Прийнято звер-
нення до Кабінету Міністрів Ук-
раїни щодо необхідності розроб-
ки та затвердження державної
Програми підтримки розвитку
українських Карпат. Вирішено
створити, на рівні парламенту,
робочу групу з метою напрацю-
вання пропозицій щодо законо-
проектів, які б сприяли розвитку
території Карпат у трьох напрям-
ках: інфраструктура, екологія та
збереження природної спадщи-
ни, туризм і збереження культур-
ної спадщини. Сформовано па-
кет пропозицій до голови
міжфракційного об’єднання
«Карпати» у Верховній Раді Ук-
раїни Оксани Юринець з метою
просування вказаних ідей на
парламентському рівні.

Від Турківщини участь в цьому
масштабному форумі взяв голо-
ва районної ради Володимир
Лозюк.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Чоловік Тарас, сини Олег і
Дмитрик; Ліля і Галя вітають з
днем народження, яке святкує
с ь о г о д н і ,
жительку м.
Турка – Окса-
ну Михайлів-
ну Богдан – і
бажають до-
рогій і люб-
лячій людині
неба без-
х м а р н о г о ,
настрою гар-
ного, щастя
без ліку і довгого віку.

Бажаєм здоров’я багато-ба-
гато,

Хай щастя і мир залиша-
ються в хаті.

Хай горе обходить завжди
стороною,

А радість приходить і
ллється рікою.

Хай довго всміхаються
сонце і небо.

Хай Бог береже Вас весь
час,

Та іншого щастя нам
більше не треба,

Живіть тільки, рідна, із
нами й для нас.Єпископ відзначив, що отець

Василь був активний і діяльний
священик, який пішов з життя
дуже молодим. «Він міг би
змінювати цей світ. Але його
Щоденник і духовний заповіт це
робитимуть через нас, які його
любили», - сказав Голова ПМВ.

У свою чергу упорядник Що-
денника і автор вступної промо-
ви - настоятель Свято-Іванівсь-
кої лаври Студійського уставу
УГКЦ ієромонах Юстин Бойко
(один з найближчих приятелів о.
Василя Поточняка) розповів, як
виникла ідея Щоденника і крізь
яку призму треба його читати і
сприймати.

Він відзначив, що назва Що-
денника - «З дороги зцілення»,
оскільки протягом своєї хворо-
би о. Василь сповіщав близьких
людей про свій стан і перебіг
лікування, смс, які завжди завер-
шувалися словами: «З дороги
зцілення». У виданні зібрані всі
такі повідомлення о. Василя.

Щоденник поділяється на де-
кілька частин: вступне слово,

Ó ËÜÂÎÂ² ÏÐÅÇÅÍÒÓÂÀËÈ ÙÎÄÅÍÍÈÊ
î. ÂÀÑÈËß ÏÎÒÎ×ÍßÊÀ

«Кажуть, очікування смерті - гірше смерті. О. Василь до того
дня йшов, мабуть, тяжко, але він хотів поділитися своїм сло-
вом. Це була його воля - залишити свої переживання для тих,
хто, не дай Боже, торуватиме його дорогою, аби хтось з того
скористав», - зазначив Голова Пасторально-міграційного
відділу УГКЦ Владика Йосиф Мілян.

Він підкреслив, що отець Василь був людиною слова, прав-
дивою людиною. «Він правдиво говорив про себе і пробував прав-
диво говорити про інших. Він захищав свою думку. Але те, що
він писав у щоденнику чи смс, під час хвороби, - не завжди відпо-
відало дійсності. Не ми його опікували і підтримували, а він
сам хотів підтримати тих, які молилися за нього, які за нього
переживали. Іноді аналізи були негативні, а він розсилав по-
відомлення, що все добре. Блаженна неправда, яка мала підтри-
мувати тих, хто підтримував його», - зауважив Голова ПМВ.

біографія о. Василя Поточняка,
його духовний тестамент (За-
повіт), власне текст Щоденнка (в
якому він описував свою хворо-
бу в двох аспектах: світлі Божо-
му (як він переживає свою хво-
робу як християнин) і в світлі
людському (як людина).

«Щоденник неможливо зро-
зуміти, не прочитавши Заповіту,
- наголосив отець Юстин. - За-
повіт о. Василь написав раніше,
і не без причини. О. Василь у
Римі у 2001 році став координа-
тором для українців Італії. Душ-
пастирюючи на тих теренах, ми
стали свідками смерті Папи
Івана Павла II. Згодом опубліку-
вали його Заповіт, суто духовний.
О. Василь читав той Заповіт і
вже тоді неодноразово вислов-
лював думку, що, мовляв, треба і
собі написати такий духовний
Заповіт. Коли його настигла хво-
роба - він почав його писати. Цей
Заповіт був написаний в Храмі
Гробу Господнього, який є і хра-
мом Воскресіння», - розповів
священик.

Ієромонах відзначив, що о. Ва-
силь Поточняк до останньої хви-
лини життя шукав відповіді на
питання: чого він відходить? «Він
не знайшов, по суті, остаточної
відповіді. Але як Христовий воїн,
відповів собі: «так треба». Зна-
чить, така є Божа воля», - заува-
жив настоятель Свято-Іванівсь-
кої Лаври.

Отець Юстин також підкрес-
лив, що щоденник - незакінче-
ний. »В останні місяці хвороба
його зламала настільки, що він
уже не міг писати. Але зберігся
його голос, записаний за три дні
до смерті. Він передає привіт
всім тим, хто щиро вболіває за
нього. Цей запис ми опублікує-
мо згодом. - зазначив Єромонах.
-  О. Василь ніколи не здавався!
Його Щоденник - це не плач
Єремії, це голос священика, віру-
ючої людини до людей, які пе-
реживають ту саму хворобу. І всі
його розважання сповнені духом
віри». 

Він також розповів, що в Що-
деннику містяться спогади лю-
дей, які відіграли особливу роль
у його житті, зокрема під час пе-
режиття його важкої хвороби,
- Блаженнійшого Любомира (Гу-
зара), Владики Йосифа (Міля-
на), о. Василя Говери, Олеся
Городецького, Марії Матіос, Пав-
ла Дворського.

«Пам’ять про смерть спону-
кає людину жити. Для нас, хрис-
тиян, - це місток, який провадить
до Вічності. Сподіваємось, цей
Щоденник додасть всім сил і
наснаги використовувати кожну
хвилину життя не для того, щоби
нарікати, а щоби жити і зміню-
вати все навколо нас», - звер-
нувся о. Юстин Бойко до при-
стуніх.

Як зазначив секретар ПМВ о.
Андрій Гах, наприкінці січня пре-
зентація Щоденника відбудеть-
ся у Римі, а згодом - у Києві.

Наразі Щоденник можна
придбати у Львові, у видавництві
«Свічадо» (вул. Винниченка, 22),
а також у Києві - у Патріаршому
Соборі УГКЦ, у Церкві Святого
Миколая на Аскольдовій Могилі,
у Соборі Вишгородської Богоро-
диці УГКЦ. Вартість книги - 70
грн. Кошти від продажу будуть
спрямовані до благодійного
фонду, який заповідав заснува-
ти о. Василь Поточняк для до-

помоги онкохворим священикам
і духовним особам.

Після презентації, на якій були
присутні сестра покійного о.Ва-
силя – Світлана з чоловіком Сте-
паном,  всі пристуні, на чолі з
Владикою Йосифом Міляном,
помолилися за спокій душі о.
Василя.

Олена БІЛОУС.

ВЕЛИКА ВДЯЧНІСТЬ
ДЕПУТАТУ

У час економічної кризи, яка, на жаль, в Україні стала затяж-
ною, церковним громадам все важче стає вирішувати госпо-
дарські проблеми. А тому
надзвичайно важливо, щоб
були люди, які можуть, а го-
ловне, мають бажання допо-
могти, не чекаючи за це
віддяки. До таких з впевнені-
стю можна віднести нашого
земляка, депутата
Львівської обласної ради, ге-
нерала Михайла Дзюдзя. За-
раз уже й важко пригадати
всі ті добрі справи, зроблені
Михайлом Семеновичем. На
його виборчому окрузі немає
парафії, якій він не надав до-
помогу – фінансову чи мате-
ріальну.

А тому, висловлюючи думку
священиків Турківського дека-
нату УПЦ КП, щиро дякую депу-
тату  з твердим переконанням, що його плідна праця буде належно
оцінена Всевишнім й обдарована Господніми ласками.

Духовенство деканату сердечно вітає Михайла Семеновича з Но-
вим роком та Різдвяними святами, з вірою на подальшу співпрацю.

о. Роман КАВЧАК.

ÂÍÅÑËÈ ÇÌ²ÍÈ Â
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖ²Þ

Ще одним  питанням, дуже терміновим, для  ухвалення якого
позаминулого вівторка  довелося  скликати позачергову сесію Тур-
ківської міської ради,  стало  коригування  проектно-кошторисної
документації для участі у проекті  з реконструкції дороги  по вул.
Міцкевича: на ділянці  – від залізничного вокзалу  до автовокзалу.
Міська рада уже  готувала цей проект, але  як капітальний ремонт
даного відрізку дороги. Проте проект  відхилили.  Для міської ради
суттєво, аби він пройшов. Тому  довелося в авральному  порядку
робити зміни в документах і переводити капітальний ремонт доро-
ги   в реконструкцію. І, якщо проект пройде,  у наступному році, з
настанням весни, розпочнеться ремонт цієї ділянки дороги, яка  й
справді  у вкрай жахливості стані.

ВІДБУВСЯ АУКЦІОН
Відбувся  аукціон з  оренди  двох земельних ділянок по вул. Міцке-

вича. Була  велика надія, що аукціон виграє  турецька компанія
«Сімугер», яка мала намір інвестувати в Турківщину і будувати в
Турці  свій завод.   Але аукціон –  програла.  Виграла  його  фірма
«Житлобуд –Галичина». Вона запропонувала більше грошей.  За
земельні ділянки  річна орендна плата міській раді  складатиме
по 50 тис. грн. за кожен об’єкт. Уже укладено договір з перемож-
цем. Цільове призначення  ділянок – промислово-комерційне. Що
там будуть споруджувати, наразі невідомо, але  згадана фірма має
капітал, має можливості. Будемо надіятися, що нові робочі  місця
для наших жителів  все ж з’являться, та й від оренди ділянок місто
також щось отримає.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Це було несподівано. Я не
повірив і не сподівався, що Ярос-
лава гостює в Турці. 10 грудня
2016 року у найбільшому като-
лицькому храмі столиці Угорщи-
ни, базилиці Святого Іштвана,
відбувся неймовірний різдвяний
концерт, присвячений 25-річчю
дипломатичних стосунків Украї-
ни та Угорщини, за участю  мо-
лодого та енергійного українсь-
кого квартету тенорів LeonVoci,
керівником якого є Назар Таци-
шин, у супроводі Львівського
симфонічного оркестру Ko. Leo
Symphoniker. На концерті були
присутні близько двох тисяч гля-
дачів, дипломати і 15 послів з
цілого світу.Організатором захо-
ду була Ярослава Хортяні.А 15
грудня 2016 року відбулася
Міжнародна науково-практична
конференція «Міграція між Ук-
раїною та ЄС: виклики безвізо-
вого режиму», яку провів Міжна-
родний інститут освіти, культури
та зв’язків з діаспорою націо-
нального університету
«Львівська політехніка». Ярос-
лава Хортяні, представник украї-

нської меншини в угорському
парламенті, голова Європейсь-
кого Конгресу Українців, взяла

участь у цій конференції. А напе-
редодні дня Святого Миколая
вона  та голова Товариства

угорсько-украiнського партнер-
ства Др. Молнар Пал відвідали
школу-інтернат в м. Турка. Дітки
отримали солодкі подаруночки
від Святого Миколая.

Хочу сказати, що я уже мав
змогу слухати  виступи, лекції з
високих трибун п. Ярослави, як
в Києві, так і у Львові. При наших
зустрічах просив її взяти участь у

Всесвітніх Бойківських фестинах
і в Світовому Конгресі Бойків. Я
також запрошував до нас і Євге-

ÍÅÑÏÎÄ²ÂÀÍÀ, ÀËÅ
ÄÓÆÅ ÂÀÆËÈÂÀ ÇÓÑÒÐ²×

До мене перетелефонував наш земляк – відомий соліст
Львівської обласної державної філармонії Назар Тацишин з при-
воду нашої зустрічі. І ось зустрілися. На зустріч він прийшов з
п. Ярославою Хортяні з Будапешта – головою Європейського
Конгресу Українців, заступником Президента Світового Кон-
гресу Українців Євгена Чолія, що проживає в Америці.

на Чолія.
Я дуже задоволений конструк-

тивною зустріччю з п. Ярославою,
яка є великою очільницею украї-
нської діаспори у світовому мас-
штабі.

Гостя повідомила, що отриму-
вала від нашого Товариства лис-
ти-запрошення на фестини і Кон-
грес, але не знала, де знаходить-
ся маленьке містечко Турка,
славне  проведенням таких ве-
ликих маштабних міжнародних
заходів з відродження не тільки
Карпатського краю України, але
й діаспори». Я дуже хотіла
відвідати Турку, Ваш бойківський
край, моя мрія збулася, – сказа-
ла вона. – Хочу приєднатися до
Міжнародної громадської орган-
ізації «Світовий Конгрес Бойків»
у ваших задумах і програмах».

Ми обмінялися думками з при-
воду підготовки та проведення
майбутніх фестин. Гостя з упев-
неністю сказала, що приєднаєть-
ся до нашого оргкомітету, що
зможе також зустрітися з очіль-
никами нашої держави з приво-
ду підготовки фестин, які повинні
відбутися з 2 по 6 серпня 2017
року в місті Турка та сусідніх до
нього районах Львівської області.

Я щиро дякую Ярославі Хор-
тяні з Будапешта, що відвідала
Турківщину, а також дякую нашо-
му краянину Назару Тацишину,
що зумів запросити і привезти до
нас цю відому особистість.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова міжнародної гро-

мадської організації «Світовий
Конгрес Бойків» і координацій-
ного центру фестин, заслуже-
ний працівник культури України.

АНДРІЇВСЬКІ
ВЕЧОРНИЦІ – У

ДНІСТРИКУ
У Народному домі с. Дністрик, де багато літ  завідувачем

працює енергійна, ділова і  творча людина Марія Мотичак, на-
передодні свята Андрія Первозванного, при  переповненому залі
глядачів (навіть і в коридорі  люди стояли), відбулися
Андріївські вечорниці. Ініціатором і натхненником їх проведен-
ня, як каже Марія  Григорівна, стала молода,  повна ентузіаз-
му і  натхнення, надзвичайно працьовита, комунікабельна, ав-
торитетна,  розумна  і добра особистість – їмость Ольга
Батіг.  Незважаючи на те, що доглядає трьох малолітніх
дітей, вона підібрала сценарій, зуміла організувати людей,
віднайшла костюми, деякі компоненти для обладнання  інте-
р’єру сцени. У  вечорницях задіяли  людей  старшого віку –
пенсіонерів, середнього ( від 40 до 50 років) і молодь  села –
студентів, всього – 18 осіб. Готувалися  самодіяльні актори
до свята заздалегідь, бо дуже хотіли, аби пройшло воно гарно,
цікаво, запам’яталося надовго.  На вечорницях було усе – і во-
рожіння, і цікаві  ігри та розваги,  і кусання калити, і сценки,
співали пісень, гуляли коломийку… Учасники дійства  були
одягнені в дуже  оригінальні  костюми, які їмость Ольга  при-
везла з Дрогобиччини, дещо  придбали і пошили самі.

– Усі дуже гарно виконували свої ролі. Всіх у газеті не перелічити,
– розповідає  Марія Мотичак, – Але  хочу відзначити найголовніших
– Господаря (Василь Халак), Господиню (Надія Мотичак), їхню  доч-
ку Уляну (Таня Мотичак).  Дотепний  вірш про  рідне село  склав
пенсіонер Омелян  Пшеницький. Його вірш мав дуже великий успіх,
заслужив шквал бурхливих оплесків.  Насміялися присутні зі сценки
«Як дві куми сварилися» (роль  кумів виконували  Марія Дністрянсь-
ка і Світлана Єпіфанова). Гарну піч, у стародавньому стилі, спец-
іально для вечорниць  спорудив Володимир Макаришин. Словом,
про усіх хочеться сказати тільки добрі слова.  Я щиро вдячна тим,
хто доклався до проведення такого  гарного  свята, від якого повія-
ло старовиною,   пригадалися давні  бойківські звичаї. А найголовн-
іше – Андріївські вечорниці, за словами тих, хто побував на них,
принесли всім задоволення і відпочинок.

Дністряни планують показати  свою виставу  в Жукотині. Боберк-
івський сільський голова  Микола Копанишин, який був присутній
на вечорницях і мав заключне слово,  запросив сільських аматорів
з  цією виставою у Боберку. На масовому заході  також був  присутній
парох місцевої церкви  Пресвятого Серця Ісуса о. Андрій Батіг, який
завжди співпрацює з місцевими культпрацівниками. До речі, сест-
риці храму  також виступали цього вечора на сцені.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Ñâÿòèé Ìèêîëàé ñï³øèòü äî êîæíî¿ äèòèíè
У неділю, 18 грудня, в с. Ясенка-Стецьова відбулося свято до Дня

Святого Миколая. Його підготували завідувач Народного дому На-
талія Орищин і бібліотекар Алла Павлюченко, а також найкращі
читачі бібліотеки, які постійно беруть активну участь у масових захо-
дах. Це Іванна та Христина Пецкович, Валентина, Павло та Микола
Бонтеї, Іван та Олег Сенюги, Соломія Орищин та Юлія Павлюченко.

За 2016-й рік це вже третій великий масовий захід, який провели
працівники культури, але тільки на один із них виїжджали методис-
ти з Турки. Тому ми хочемо, щоб нас почули і начальник відділу
культури, і сільський голова та сільські депутати і побачили, у яких
умовах ми працюємо і беремо на себе відповідальність за здоро-
в’я дітей, коли виводимо їх на сцену в холодний зал.

Алла ПАВЛЮЧЕНКО,
бібліотекар.

ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÒÈ ÇÍÎ-
2016 – ÒÀÊÎÆ Ä²ÉÑÍ²

До 15 грудня 2016 року прий-
мальні комісії вищих навчальних зак-
ладів України мали б розмістити на
своїх офіційних сайтах Правила
прийому до вищого навчального зак-
ладу, де буде вказано перелік пред-
метів, з яких вступники мають пода-
вати сертифікати зовнішнього неза-

лежного оцінювання для вступу на основі повної загальної серед-
ньої освіти (наказ МОН «Про затвердження Умов прийому на на-
вчання до ВНЗ» від 13.10.2016 №1236).

Відомо, що обов’язковим іспитом для всіх абітурієнтів, які подава-
тимуть документи до ВНЗ для здобуття ступеня бакалавра (магістра
медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань), є ук-
раїнська мова і література, другим – математика, або історія Украї-
ни, або біологія, а третім – або один із двох предметів, винесених на
ЗНО, або творчий іспит (це визначить кожен ВНЗ).

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року для
отримання атестата необхідно буде складати державну підсумкову
атестацію (ДПА) у формі ЗНО з трьох предметів - української мови,
математики або історії України, одного з предметів на вибір випуск-
ника із переліку 11 -ти предметів ЗНО (крім української мови).

Звертаємо увагу: ДПА оцінюють лише частину завдань, що містять-
ся у сертифікаційних роботах із  української мови і літератури, мате-
матики та історії України.

На сайті ЛРЦОЯО - http://www.lvtest.org.ua/ розміщені матеріали
для підготовки абітурієнтів.

Увага! У 2017 році дійсні сертифікати ЗНО 2016 року. Отже, за на-
явності двох сертифікатів (2016 і 2017 років) можна поєднувати кращі
результати у них (з одного чи кількох предметів) для вступу у 2017
році.

 Бажаємо Вам зробити правильний вибір!

Щиросердечно вітаємо з 35-
річчям від дня народження чуй-
ну і щиру, добру і турботливу лю-
дину, заступника головного ліка-
ря з мед-
сестрин-
ства – Га-
лину Ми-
хайлівну
Понома-
рьову.

Шанов-
на Гали-
но Ми-
хайлівно,
нехай не
тільки в
день Вашого ювілейного свята,
але й завжди, звучать найп-
риємніші та найщиріші слова на
Вашу адресу. Нехай доля дарує
тільки щасливі миті життя та
втілює все задумане Вами. Доб-
рого Вам здоров’я і довгого щас-
ливого віку під Божим і людсь-
ким благословенням.

Всім колективом ми Вас
вітаємо,

Довгого віку і щастя бажає-
мо.

Щоб горе завжди Вас обми-
нало,

А доля лиш радість й добро
дарувала.

Хай Бог милосердний з ви-
сокого неба

Дарує усе, чого лише тре-
ба.

А Матінка Божа – Цариця
Свята –

Дарує щасливі і довгі літа.
З повагою – колектив старших

медсестер Турківської КЦРЛ.

Дорогу дружину, люблячу до-
нечку, чуйну онучку, сестричку,
цьоцю, найкращу у світі матусю
– Галину Михайлівну Пономарь-
ову – вітають з 35-річчям від
дня народ-
ження чо-
ловік Воло-
димир, син
Артем, доч-
ка Христи-
на, мама
Мирослава,
батько Ми-
хайло, бабу-
ся Галина свекра На-
талія, брати Валерій і Богдан,
братови Наталія і Оля, племін-
ник Андрійко і племінниця Ілон-
ка та бажають їй міцного здоро-
в’я та багато довгих і щедрих літ,
наповнених Божою благодаттю.

Хай життя Твоє вирує
ніжним цвітом

І день народження прихо-
дить знов і знов,

А доля хай дарує з кожним
роком

Міцне здоров’я, ласку і лю-
бов.

Нехай доля Твоя буде
світла,

Добром і миром щедро
квітне.

Щоб радість і щастя Тебе
обняли,

Щоб Ангели Божі Тебе бе-
регли.
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Завідувач хірургічного
відділення Турківської КЦРЛ Ми-
кола Галишин, де реалізується
нововведення, розповідає, що,
застосовуючи такий метод, хво-
рому не потрібно робити розріз,
як при традиційній операції, а
лише чотири проколи в черевній
стінці, через які й забирають
жовчний міхур.  Уже на другий
день після хірургічного втручан-
ня хворому дозволяють встава-
ти та їсти, а на третій-четвертий
виписують з лікувального  зак-
ладу.

При цьому Микола Михайло-
вич звернув увагу, що не завжди
медики при жовчнокам’яній хво-
робі рекомендують лапараско-
пічну операцію. Цей метод успі-
шно застосовують при хронічних
холестецитах, неускладнених го-
стрих  холециститах. Якщо немає
злуків  жовчного міхура в че-
ревній порожнині, операція три-
ває 15-20 хвилин, під загальним
знечуленням. Позитивним є те,
що хворий швидко виходить з
наркозу.

На даний час такі хірургічні
втручання місцеві медики про-
водять разом з провідними
хірургами Львівської обласної
клінічної лікарні. Так нещодав-
но в ургентному порядку було
проведено дві операції, за участі
хірурга з області Андрія Чикай-
ла. Асистували йому Юрій Брин-
дак, який уже пройшов курси  і
здобув відповідні навики з про-
ведення лапараскопічних опе-
рацій, а також Микола Галишин,

ÌÀËÎ²ÍÂÀÇÈÂÍ²
ËÀÏÀÐÀÑÊÎÏ²×Í² ÎÏÅÐÀÖ²¯

Сучасні методи хірургічного втручання нещодавно
запровадили турківські медики

На фоні загальноукраїнської реформи охорони здоров’я, яка,
віриться, обернеться добром як для медиків, так і для
пацієнтів,  нові методи лікування, зокрема хірургічного втру-
чання, в цьому контексті є особливо позитивними і перспек-
тивними. Йдеться про малоінвазивну терапію, зокрема лапа-
раскопічне лікування жовчнокам’яної хвороби,  видалення жов-
чного міхура за допомогою  лапараскопа.

Ігор Шпак та Богдан Манюх.
Львівські медики, зокрема й
Андрій Теодорович, готові й на-

далі приїздити на Турківщину для
проведення операцій, а відтак і
передачі навиків нашим місце-
вим хірургам, які вдосконалюють
свою майстерність.

Для пацієнтів нашого району,
що  потребують  операції на жов-
чний міхур, зробити її в Турці знач-
но вигідніше і зручніше. Не тре-
ба їхати за 150 км до обласного

центру, витрачаючи зайві кошти,
виснажуючи себе в дорозі, та й
рідним відвідати хворого ближ-
че.

– Окрім Юрія  Бриндака, спец-
іальні курси пройшов і те-
перішній виконувач обов’язків
головного лікаря Костянтин Ко-
робов, який приділяє багато ува-
ги впровадженню сучасного ме-

тоду хірургічного втручання. В
перспективі, очевидно, зроб-
лять це й інші хірурги. До речі, з
допомогою лапараскопа можна
видаляти й  апендицити, оперу-
вати жіночу патологію. Але це –
в перспективі, – наголосив на
завершення Микола Галишин.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Іванну Юріївну Жавко із с. Закіпці з днем народження, яке свят-
кує 23 грудня, сердечно вітають доньки Мар’яна, Сніжана, Марія,
Роксолана, сини Олег та Руслан, зять Михайло, онуки Ангеліна, Ар-
тем і Соломія та бажають дорогій, люблячій і
турботливій матусі, тещі і бабусі міцного-міцно-
го здоров’я, світлої радості в житті, достатку,
добра, невсипущої життєвої енергії, безліч щас-
ливих і радісних днів, наповнених Божою лас-
кою і опікою.

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Щиросердечно вітаємо з 55-річчям нашу люблячу і дорогу сестру
і тітку – Іванну Гаврилівну Шикоряк із с. Ропавське. Від усієї душі
бажаємо Вам щастя, добра і міцного здоров’я! Хай вічними гостями
у Вашому домі будуть любов і радість, спокій і злагода, мир і теплота.
Божого Вам благословення і опіки на многії і
благії літа.

Погожих Вам днів, щасливої долі,
Радості стільки, як квітів у полі.
Усмішок глибоких, як дно океану,
Великого щастя без зла і обману.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя і сили посилає.
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки.
З любов’ю – сестра Софія з Борині, племінниця Наталія з сім’єю,

племінник Зеновій з сім’єю, сестра Катерина з Херсона.

Дорогеньку сестричку, люблячу тітку, жительку с. Нижнє – Галину
Василівну Головчак – з ювілейним днем народження, яке вона
відсвяткувала 19 грудня, щиросердечно вітають сест-
ра Світлана, брат Микола, братова Марія, племінни-
ки Василь, Микола, Ксенія, Василь та Арсеній і бажа-
ють їй міцного здоров’я, родинного затишку і довгих
та щасливих років життя.

Хай Мати Божа скрізь охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота.
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі, довгі, многії літа.

ГРИП НАГАДУЄ ПРО СЕБЕ
З настанням зимових холодів розпочинається сезон простудних захворювань. Не сплять в

цей час й віруси грипу. Хоча грип небезпечний не так своїм перебігом, як ускладненнями. Вико-
нання профілактичних заходів, своєчасне звернення до лікаря дозволить уникнути  захворю-
вання або зменшити ризик ускладнення, якщо  вже захворіли. Про це у своєму коментарі наго-
лошує  епідеміолог Турківського лабораторного відділення МОЗ України Богдан Писанчин.

– За прогнозами Міністерства охорони здоров’я України, в епідсезоні 2016-2017 років циркулювати-
муть три штами грипу. Це 2 штами грипу А –  H1N1 (каліфорнійський, або свинячий) та H3N2 (Гонконг),
а також штам грипу  B (Брісбен). Прогнозується, що епідемію грипу спровокує гонконгський  грип. Цей
грип востаннє в Україні реєстрували в 1967 році, тому в людей, віком до 50 років, відсутній імунітет до
даного вірусу. Каліфорнійський (свинячий) грип в Україні  реєструють  щорічно з 2009 року, тому наша
імунна система готова до даного вірусу. Щодо вірусу штаму В – Брісбену, він менш агресивний, тому й не
здатен створити епідемію. Хоча треба пам’ятати, що при порушенні режиму лікування, порад лікаря,
будь-який вірус грипу може спричинити  певне ускладнення. Це пневмонії, бронхіти, отити, серозні
менінгіти та інші захворювання. За прогнозами, епідемія  гонконгського грипу припаде на січень-
лютий  2017 року. Але ще важливо, якою буде погода у даний період. У сиру погоду циркуляція вірусу
посилюється, у морози – зменшується. Гонконгський вірус агресивний, викликає багато захворювань з
високою кількістю ускладнень.

– Богдане Миколайовичу, яка ситуація з грипом в районі зараз?
–  На даний час у нас  ще не реєструється захворювання на грип, хоча у хворих простудними захворю-

ваннями виявляють ознаки грипозної інфекції. Епідпоріг на Львівщині, в тому числі і в нашому районі,
не перевищений. Протягом епідсезону 2016 року (з вересня) на Турківщині на гострі респіраторні
захворювання офіційно зареєстровано 182 особи, в тому числі 69 дітей, віком до 14 років. Слід пам’я-
тати, що найбільшому ризику підлягають діти та особи  старшого віку, а також ті, які мають хронічні
недуги.

– Як же нам уберегтися від грипу?
– Щодо профілактики, то найбільш ефективним методом є щеплення. Його необхідно проводити

хоча б за  два тижні до початку епідемії. В ідеальному варіанті – за місяць до початку епідемії. Під час
підйому захворювання на ГРВІ та грип, слід уникати скупчення людей, частіше провітрювати приміщен-
ня, що дозволяє зменшити концентрацію вірусів, часто мити руки, полоскати горло та ніс. Харчування
має бути раціональним та якісним для покращення імунітету. Бажано обробляти ніс оксоліновою
маззю. Можна пити тепле кип’ячене молоко з добавлянням до нього 1 чайної ложки меду та подрібне-
ний зубчик часнику. А коли вже захворіли,  в першу чергу  звернутися до лікаря. Температуру 38,0
збивати не потрібно. Не приймати аспірин, оскільки при свинячому грипі аспірин протипоказаний.
Парацетамол теж необхідно приймати обережно, особливо особам із захворюваннями печінки. Без
потреби не проводити лікування антибіотиками. Їх можна вживати при назначенні лікарем при усклад-
неннях. Режим повинен бути постільним, приміщення, де знаходиться хворий, провітрювати.

Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

На радість дітям
День Святого Миколая – одне з найулюбленіших свят, особливо малечі,

адже в цей день вони отримують подарунки.
Напередодні цього величного свята до Шандровецького НВК завітав

депутат Турківської районної ради, добропорядна і щира людина, Тарас
Малець, аби привітати вчителів і учнів, і, звичайно, придбав для усіх вихо-
ванців НВК подарунки.

Дирекція, педагоги, учні і їхні батьки щиро дякують Тарасу Івановичу за
увагу і турботу про навчальний заклад, за подаровану радість дітям.

Бажаємо шановному меценату міцного здоров’я, здійснення усіх за-
думів і мрій та радісних Новорічних і Різдвяних свят, щастя – на довгі-довгі
роки.

Дирекція Шандровецького НВК.
Дирекція Нижньовисоцького НВК, педагогічний колектив та

учні щиро дякують за подарунки до Дня Св. Миколая депута-
ту обласної ради М.М.Ільницькому, підприємцям З.В.Кубану,
О.М.Захарчик, В.С.Негіру і І.К.Павлику.

Бажають меценатам міцного здоров’я, усіх гараздів, щасли-
вого Нового року і радісних Різдвяних свят.

Подяки

ÄÈÒß×Å ÑÂßÒÎ ÍÀ ÌÀÉÄÀÍ² ØÅÂ×ÅÍÊÀ
 Напередодні дня вшанування святого Миколая- Чудотворця, 18

грудня, о  15.00 год.,  на майдані Шевченка в м. Турка пройшло
дитяче свято «Святий Миколаю, я тебе чекаю». На ньому маленькі
турківчани мали можливість  продекламувати віршики, які вивчили
спеціально до свята, взяти участь у різноманітних конкурсах, отри-
мати подарунки,  поспілкуватися і зробити  знімок на пам’ять з
Миколаєм. Та й самі батьки на деякий час повернулися в дитинство
і знову повірили у казку. У святковому дійстві активну участь взяли
учні Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1  Володимир Зубрицький, Марія Фе-
ренц, Христина Бегей, Софія Спурза,  Тетяна Сухар. Захід  організу-
вали і провели працівники Турківського РНД, а придбали солодкі
подарунки  від Святого Миколая дітям Турківська РДА, Турківська
районна рада,  відділ культури і туризму Турківської РДА. Тож усі з
нетерпінням чекатимуть наступного року, щоб знову відчути атмос-
феру цього чудового зимового свята.

Анна ФЕРЕНЦ.
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ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ  СИСТЕМУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЯК БУДЕ

ВИГЛЯДАТИ СИСТЕМА ВЗАГАЛІ
Щоби зрозуміти, що змінюється, треба згадати як пра-

цює зараз наша система охорони здоров’я. Якщо одним
реченням, - так: чиновники розподіляють кошти по всіх
медичних закладах за нормами планової економіки, роз-
робленими ще за часів Брежнєва.  Що в такій системі
потрібно робити, щоб отримати від держави кошти? По-
будувати лікарню, бо є лікарня — будуть і кошти. Так  де-
сятиріччями стимулювався розмір лікарняної мережі, і
не стимулювалася якість. 

Зараз ми (Україна) на другому місці за кількістю лікар-
няних ліжок на душу населення у Європі, попереду тільки
Білорусь. І ці ліжко-місця, за звітністю, завжди запов-
нені.

Оскільки кошти розподіляються через місцеві бюдже-
ти, то одна районна лікарня може мати пріоритет, а інша
буде пасти задніх, і зрозуміло, з яких причин.

Колись Любомир Гузар сказав: «Кожна зміна в
суспільстві, в науці, в освіті повинна починатися з дуже
простої речі: ми повинні почати говорити правду».

 Реформа  змінить головну річ: фінансування. Лікар-
ням не будуть платити за те, що вони просто існують, а
будуть  платити за те, що туди ідуть лікуватися люди. І
якщо, умовно, сьогодні є відділи на 60 ліжок, в яких про-
тягом року щодня лежить не більше 20-30 хворих, то вар-
то серйозно замислитися над майбутнім. І вже зараз ду-
мати над тим, як раціонально використати ці ліжка, за
яким профілем, щоб не тільки зберегти працюючих лю-
дей, а й реально наповнити відділи і надавати хворим
допомогу.

Отже по-старому було так: «є лікарня — є кошти». 
А після реформи нашої медицини буде: «є пацієнт — є

кошти». І щоб це запрацювало,  починається національ-
не медичне страхування. Буде втілено в життя принцип –
«гроші йдуть за пацієнтом».

Що це таке?
Якщо ви прийдете за медичною послугою в будь-яку

лікарню, яка увійшла до програми національного страху-
вання, ви отримаєте допомогу за однаковим стандар-
том зі всіма іншими громадянами України, а лікарня чи
амбулаторія отримає відшкодування за єдиними прави-
лами для всіх лікарень. 

Саме це й означає «гроші ідуть за пацієнтом». 
Національне страхування є в усіх цивілізованих краї-

нах. А конкретно обрана Міністерством охорони здоро-
в’я України модель є в багатьох з них: Велика Британія,
Швеція, Італія, Таїланд, Іспанія, Бразилія, Канада,
Філіппіни. 

У національній страховій системі не потрібно купувати
страховий поліс. Ви застраховані, тому що ви громадя-
нин. Ваш «поліс» — це ваш паспорт. 

Разом з пацієнтом та його «полісом» у медичний зак-
лад за прямим контрактом прийдуть гроші напряму від
національного страховика — держави. Без посередників,
планів розподілу, перевиконання плану ліжко-днів, без
«особливих» лікарень, де у «головного» лікаря добрі сто-
сунки з начальником фінвідділу чи з іншим начальством. 

Є пацієнти – є гроші за прямим та прозорим контрак-
том. 

Пішли всі пацієнти? То з ними пішли і кошти. 
Нема різниці, де лікується людина — в приватній, ко-

мунальній чи залізничній лікарні, всі вони стануть  одна-
кові.  Гроші будуть там, де лікують якісно.

 ЗВІДКИ ВІЗЬМУТЬСЯ НА ВСЕ ЦЕ
КОШТИ?  

Програмою реформи не передбачається введення
додаткових зборів і ніяких додаткових фондів. 

То звідки ж гроші? Прямо з бюджету. 
Ми всі платимо податки до бюджету — і не тільки з

заробітної платні. Ми платимо ПДВ з будь-якої покуп-
ки, ми платимо акциз на бензин кожного разу, коли
їдемо в автомобілі чи автобусі. Ці непрямі податки пла-
тять і люди, що отримують зарплатню у конверті, і заро-
бітчани, що відправляють кошти родинам в Україні. 

Кожен рік Верховна Рада затверджує національний
бюджет та окрему його частину, яка йде на охорону здо-

ров’я, з розрахунку 240 гривень на одного мешканця.  В
ній лежить часточка податків кожного з нас. У 2017-му
ці внески на охорону здоров’я по Україні разом скла-
дуть приблизно 55 мільярдів гривень. З них кілька
мільйонів припаде на охорону здоров’я Турківщини.

Всі розуміють — чим більший обсяг зібраних внесків у
страховика (страховий пул), тим більше покриття він
може забезпечити. В  Україні буде національний — тобто
найбільший з усіх можливих. 

При цьому не буде ніякого нового фонду-монстра,
ніхто не буде володіти цими коштами. Не буде чиновни-
ка, який розподіляє їх вручну. Буде електронна система,
і буде тільки національний технічний оператор-страхо-
вик, що здійснює оплату напряму з бюджету та контро-
лює якість. 

Цей оператор — Національна Служба Здоров’я Ук-
раїни, яка також невдовзі  має бути створена. 

 ЗА ЩО БУДЕ ПЛАТИТИ НАЦІОНАЛЬНА
СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я 

Щороку Кабмін буде затверджувати «Державний га-
рантований пакет медичних послуг» — повний обсяг по-
слуг, які пацієнт отримає безоплатно. А також і список
послуг, для яких потрібна співоплата за єдиними для всієї
країни тарифами. 

Національним страхуванням будуть повністю фінансо-
во покриті екстрена допомога та первинна ланка меди-
цини. Повністю покриті означає — з ліками, зарплатами,
аналізами тощо. 

Вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеці-
алізована) допомога будуть фінансуватися в єдиному для
всіх громадян обсязі за рахунок страхового фонду та за
однаковими для всіх правилами, а також за рахунок
співоплати  від пацієнта в розмірі, що залежить від вар-
тості медичної послуги.

Що буде з тими послугами, які держава не буде гаран-
тувати? У людини, крім гарантованого національного
солідарного страхування, буде широкий вибір добро-
вільного медичного страхування. Цей ринок виросте, а
ціни на приватну страховку мали б знизитися. 

Чому національна система називається солідарною?
Тому що і внески (податки), і будь-які можливі доплати
будуть вносити всі — незалежно від доходів людини. А
використовувати стільки, скільки реально і прозоро га-
рантує держава — також незалежно від доходів. Прості-
ше кажучи,  ми всі  сплачуємо податки, а використовують
їх ті, хто захворіє.

Для соціально незахищених громадян не буде навіть і
доплат — і це теж солідарність та підтримка тих, хто сьо-
годні найслабший. 

Лікар не повинен думати про те, бідний його пацієнт чи
багатий. За всіма — однакова медична страховка, ці стра-
хові кошти потрапляють саме туди, куди звернулася лю-
дина. 

А пацієнт повинен розуміти, що якщо він отримав неяк-
існе обслуговування за страховкою, він просто піде в іншу
лікарню (а разом з ним і гроші). 

ЩО ЗМІНИТЬСЯ, КОЛИ НАЦІОНАЛЬНА
СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я ПОЧНЕ ПРЯМЕ

ФІНАНСУВАННЯ 
Зміняться ролі всіх, хто працює в системі охорони здо-

ров’я. 
Роль держави — страхувати витрати, пов’язані з ліку-

ванням, контролювати якість та оперувати контракта-
ми. 

Роль лікарів — лікувати. Не писати звіти, не приймати
представників фармкомпаній — саме лікувати. 

Лікарі зможуть вільно обирати, де і як їм працювати.
Хтось хоче бути найманим працівником і спокійно доп-
рацювати до пенсії. Інші зможуть відкрити приватну прак-
тику, орендувати кабінет, кажуть, що видача ліцензій на
медичну практику буде відносно спрощена. Всі форми
будуть для національного страховика рівноправними. 

Роль пацієнтів — знайти свого лікаря, якому вони до-
віряють та виконувати його рекомендації. 

Як обрати лікаря?
Якщо є лікар, який доглядає вас або членів вашої ро-

дини, ви до нього звикли, і він вас влаштовує, просто
підпишіть з ним угоду, і організація, у якій він працює,

буде отримувати кошти за вашу підтримку. 
Якщо він вас не влаштовує, запитайте друзів та ро-

дичів, чи є в них лікар, якому вони довіряють. 
Пам’ятайте, що краще обирати лікаря, який практи-

кує поруч з вами: лікарі будуть видавати  рецепти на
ліки, які підпадають під програму реімбурсації (відшко-
дування вартості від держави) та будь-які медичні дові-
дки, направлення. 

Усі лікарі, що працюють за контрактом з Національ-
ною службою здоров’я України, будуть доступні в єдиній
відкритій електронній базі, прив’язаній до мапи.

На який термін укладатиметься угода з сімейним ліка-
рем?

Угода укладається безстроково і діє до моменту, поки
ви не вирішите підписати угоду з іншим лікарем.  Вибір
лікаря не буде прив’язано до місця реєстрації громадя-
нина.

 Чи може бути декілька угод, якщо пацієнт живе в
різних місцях? 

Лікар первинної ланки – це лікар, який підтримує па-
цієнта протягом тривалого періоду. Він повинен знати
свого пацієнта. Тому такий лікар, звичайно, один. Звісно,
є ситуації, коли лікар у відпустці, або коли пацієнту в
чужому місті потрібна допомога лікаря. 

У таких випадках громадянин може звернутись до
найближчого чергового центру первинної допомоги. 

А ЩО РОБИТИМУТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНІ
ГРОМАДИ? 

У них надзвичайно важлива роль — саме громади  у
нас володіють всією медичною інфраструктурою, тому
вона й називається комунальною власністю. 

Громади пильнуватимуть за їх ефективним викорис-
танням:  може замість якогось відділення в лікарні
відкрити реабілітаційний центр для ветеранів чи воїнів
АТО. 

А може здати інфраструктуру в оренду самим ліка-
рям, як у деяких громадах Польщі. 

 Роль громад — знаходити відповіді на всі ці питання.
Де і скільки їм потрібно інфраструктури і якої саме. Бо
все це — їх власність і ніхто, крім них, не вирішить що з
нею робити. 

Тобто, на питання, «що зміниться» правильна
відповідь — майже все. 

Ми перейдемо у нову систему відносин — з єдиними
для всіх правилами фінансування, прив’язаними до
людей. 

І КОЛИ ВСЕ ЗАПРАЦЮЄ У НАС? 
Все буде робитися поступово, але в швидкому темпі. 
У вересні  лікарням надали автономію у плануванні

штатів, відмінивши  горезвісний 33-й наказ МОЗ. Він
«прив’язував» кількість персоналу до кількості лікар-
няних ліжок. Наприклад: кількість санітарок визнача-
лася кількістю квадратних метрів площі, кількість пра-
чок – кілограмами білизни в лікарні, а кількість елект-
риків, відповідно, кількістю лампочок на стелі і вими-
качів та розеток на стіні. Тобто- чим більше лампочок,-
тим більше електриків у лікарні і, звичайно, якість ліку-
вання від цього не залежить.

Отже реформа вже йде.  А виплати «за пацієнта»  пла-
нується почати з середини 2017-го року — на первинній
ланці. Це перший етап. 

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ – ПЕРВИННА ЛАНКА? 
Первинна ланка — це сімейні лікарі, терапевти, пед-

іатри. Це лікарі першого контакту, вони повинні знати
вашу історію, розуміти ваш спосіб життя.  В цивілізова-
них країнах такі лікарі без госпіталізації вирішують до
80% (!) медичних звернень за допомогою сучасних
знань, базової апаратури та найбільш розповсюдже-
них аналізів та ліків.  Тому реформа прямо пов’язана з
навчанням лікарів, безоплатними ліками (реімбурса-
ція), процесом децентралізації. 

   Реформа викличе деякі переміни в стосунках між
лікарями і пацієнтами. В містах лікарі будуть конкурува-
ти за пацієнтів. А в селах громади будуть конкурувати за
лікарів, створюючи їм належні умови праці. 

  Вторинна та спеціалізована допомога увійдуть в ре-
форму через рік, а у 2017-му вони будуть готуватись до
старту реформи. Реформа вторинної медичної допомо-
ги передбачає утворення  госпітальних округів. Але про
це – в недалекому майбутньому.

А зараз хочу нагадати всім жителям району, що вже з
Нового – 2017 року треба серйозно задуматися над тим
питанням, що необхідно заключити угоду зі своїм
дільничним терапевтом, педіатром чи сімейним ліка-
рем, який і буде постійно піклуватися про ваше здоро-
в’я і здоров’я ваших рідних.

Така угода -  гарантія вашого медичного страхуван-
ня і гарантованого медичного обслуговування та га-
рантованого переліку безплатних медичних послуг.
Протягом першого півріччя буде йти підготовка, а з дру-
гої половини 2017 року все вступить в дію на первинній
ланці медичної допомоги.

Закінчити хочу словами Конфуція:  «Робиш – не бійся,
боїшся – не роби, не зробиш – загинеш».  Зараз в такій
ситуації є наша охорона здоров’я. Тому, якщо не буде
проведено реформування, змін, то охорона здоров’я в
Україні зникне. Але ми надіємося на краще, надіємося,
що Господь дасть мудрість нашим керівникам і у нас
все вийде.

Микола ЯЦКУЛЯК,
заступник головного лікаря Турківської КЦРЛ.

ßÊÎÞ ÁÓÄÅ ÐÅÔÎÐÌÀ ÑÈÑÒÅÌÈ
ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Про це є багато публікацій, репортажів, є й домисли і закономірно, що у такій невизначеності виникає
певна тривога як у медичних працівників, так і пацієнтів. Тому варто прислухатися до думки фахівців. Як
відомо, реформою системи охорони здоров’я  в Україні займається нова команда, яку очолює  в.о. міністра
охорони здоров’я Уляна Супрун, безпосередньо питаннями реформування керує заступник міністра охо-
рони здоров’я Павло Ковтонюк. З його слів, стисло все виглядає так.

30 листопада Кабінет Міністрів дав старт розгортанню національного медичного страхування в Ук-
раїні. Кабміном прийнято концепцію реформи,  а також  концепцію громадського здоров’я. 

Уряд хоче побудувати систему, яка змінить не тільки державні підходи, а й свідомість кожної людини.
Для цього поширюватимуться знання та правдива інформація, наприклад, про продукти, які люди спожи-
вають, повітря, яким дихають, водойми, де відпочивають, і медичні послуги, які потрібні, щоб зберегти
здоров’я. Для сімейних лікарів буде вибудована система стимулів, щоб зацікавити їх проводити проф-
ілактичну роботу: активно проводити раннє виявлення хвороб, агітувати за грудне вигодовування та
проведення щеплень, відмову від паління та надмірне вживання алкоголю. 
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Прикро стало на душі. Пись-
менник жертвував своє життя в
нестатках задля освіченості га-
лицького люду, щоб його огоро-
дити від визиску жидів, погорди
польського панства, свою інте-
лігенцію від пустослів’я; щоб їх
уважали як народ, як націю. А
не як бидло. І що ми бачимо в
залі – горстку шанувальників.

Дехто виправдовується, мов-
ляв, не було оголошень! Це прав-
да, не було.

Ще можна зрозуміти просто-
го мешканця м. Турка, який бу-
дучи школярем, чув про І.Фран-
ка – його твір «Вічний революц-
іонер», і що він з с. Нагуєвичі. А
як зрозуміти нашу урядову «елі-
ту»? її патріотизм! Напевно, він
появляється лише перед вибо-
рами. Після виборчого підне-
сення їх опановує, скоріше за
все, байдужість. Тут доречно на-
гадати слова докору І.Франка у
вірші «Мій Ізмарагд», які закинув
поет тодішній галицькій інтелі-
генції:

Ти любиш в ній князів,
Гетьманне панування,
Мене болить її
відвічнеє страждання.
Ти любиш Русь, за те
Тобі й честь і шана, –
У мене ж тая Русь –
Кровава в серці рана.
Ти, брате, любиш Русь,
Як дім, воли, корови,
Я ж не люблю її
З надмірної любови.
А може байдужість вас опану-

вала через те, що Франко був 3
рази ув’язнений? А значить,
можна не дуже старатись... Так,

це ув’язнення було через листу-
вання його з М.Драгомановим.
який був в еміграції (вигнаний
російським урядом за його соц-
іалістичні ідеї). Другий арешт –
за нібито участь Франка в про-
тиурядових заворушеннях в Ко-
ломиї (справа проти сестер
М.Павлика) і третій – щоб не дати
Франкові балотуватись до авст-
рійського сейму. А, може, вам
старожил с.Боберка розказував,
як він підглядав, як Франко ще
парубком, гостюючи в с.Дидьо-
ва у свого друга по гімназії, свя-
щеника, з його дочками купався
в р.Сян. Чого з нами в молодості
не буває!

А, ось як характеризує І.Фран-
ка його сучасник М.Мочульський:
«Незвичайна скромність, вели-
кий розум, простота, ввічливість,
притім скептицизм та іронія ок-
рилювали його постать і робили
її приємною в зустрічі. Ані дрібки
гордості, чванства, пихи ви ніко-
ли не помітили у Франка. Одно-
часно, не забудьте, що характер
Франка був чистий як кришталь».
З промови В.Гнатюка на 25-
літньому ювілеї літературної і
громадської діяльності І.Фран-
ка: «Від наймолодших літ стояв
він у ряді перших борців за волю
думки, слова, за свободу
совісті...Він перший у нас, у Га-
личині, сягнув думками поза гра-
ниці нашої Вітчизни і своїми тво-
рами вказав шлях до широкої
європейської культури. Він спри-
чинився найбільше до розбуд-
ження нашого духовного життя,
зв’язав своє ім’я якнайтісніше з
історією нашого письменства.

Таким чоловіком ми повинні
справедливо гордитись; таким
чоловіком гордилася би навіть
найкультурніша нація, бо нація,
яка видає таких людей, має її
перед собою».

А от враження О.Кобилянсь-
кої: «Перед моїми очима стояв
співець боротьби і праці. Труді-
вник з чолом, зрошеним соло-
ними краплями поту. Він уперто
пробивав тернисту путь крізь
нічний туман до сонця»!

Враження М.Коцюбинського:
«Він тихий, непомітний, поки
мовчить. А заговорить – і вас
здивує, як ця невисока фігура
росте і росте перед вами, мов у
казці. Вам стане тепло і ясно од
світла його очей, а його мова
здається, не  словом, а сталлю,
що б’є об кремінь і сипле іскри».

А з яким сумом і журбою І.
Франко висловлюється про свій
народ у пролозі до поеми «Мой-
сей»:

Народе мій, замучений, роз-
битий,

Мов паралітик той на роз-
дорожу.

Людським презирством
ніби струпом вкритий!

Твоїм будущем душу я три-
вожу,

Від сорому, який нащадків
пізніх

Палитиме, заснути я не
можу.

Невже тобі на таблицях за-
лізних

Записано в сусідів бути
гноєм,

Тяглом у поїздах їх бистрої-
здних?

Невже повік уділом буде
твоїм

Укрита злість, облудлива
покірність

Усякому, хто зрадою й роз-
боєм

Тебе скував і запряг на
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Заслуговують на найвищу пошану і довічну вдячність
У четвер, 8 грудня, в день «Просвіти», у нашому місті відзначе-

но 160-річчя від дня народження І.Франка, хоча було прохання ще на
початку серпня провести вшанування письменника, поета в кінці
серпня – на початку вересня.

Пропозиція відхилена – велика завантаженість працівників куль-
тури! І що ж! 8 грудня в залі музичної школи бачимо школярів 9-го
класу з школи-інтернату, їх виховательку і декілька жінок.

вірність?
Невже тобі лиш не судилось

діло,
Щоб виявило твоїх сил

безмірність?
Невже задарма стільки

серць горіло
До тебе найсвятішою лю-

бов’ю,
Тобі офіруючи душу й тіло?
Задармо край твій весь по-

литий кров’ю
Твоїх борців? Йому вже не

пишатись
у красоті, свободі і здоро-

в’ю?
Та прийде час, і ти огнис-

тим видом
Засяєш у народів вольних

колі,
Труснеш Кавказ, опережиш-

ся Бескидом.
Покотиш Чорним морем

гомін волі
І глянеш, як хазяїн домови-

тий
По своїй хаті й по своїм полі.
Прийми ж цей спів, хоч ту-

гою повитий,
Та повний віри: хоч гіркий,

та вільний,
Твоїй будущині задаток,

слізьми змитий.
Твоєму генію мій скромний

дар весільний.
І, накінець, щиро дякуємо Ва-

силю Дубравському за чудове
виконання пісні «Ой ти дівчино,
з горіха зерня» на слова І.Фран-
ка, муз. А.Кос-Анатольського,
хоровому колективу та його ди-
ригенту Уляні Боберській, яка з
почуттям пошани до поета ро-
зумно підібрала пісні на слова
І.Франка патріотичного змісту
«Не пора, не пора» муз.
Д.Січинського і на слова В.Ле-
бедової «Чом, чом, земле моя».
І ще дві пісні журливі, виконані в
мінорі, в яких Франко свою жур-
бу переливає: «Червона калино,
чого в лузі гнешся», і пісня «Моя
ти підстрелена пташко» муз.
Д.Січинського.

З особливим захопленням
слухала ця горстка присутніх в
залі голос – сопрано, у виконанні
соло Ярини Зборовської.

Теодор ПОРАДА,
шанувальник пісні.

ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ШКОЛІ ТА СІМ’Ї
Виховання учнів у школі й сім’ї – це єдиний нерозривний процес. А тому дуже важливо, щоб

учителі і батьки об’єднали свої зусилля і можливості та перейшли до тісної співпраці в орган-
ізації спільної діяльності з виховання дітей.

Сьогодні, на жаль, розрив між сім’єю і школою посилюється. У сім’ї відбувається переорієнтація на
інші цінності, діти включаються у ринкові відносини. Нові ідеологічні установки часто призводять до
конфліктів у стосунках дідів, батьків і дітей. Школа ж продовжує захищати ідеали добра й безкорисли-
вості, чесності й милосердя.

Сім’я, родина – найвища цінність на Землі, яка робить життя кожної людини щасливим, повноцін-
ним, плідним. Але батьки мають усвідомити, що вони виконують важливу соціальну роль, адже кожна
повноцінна родина є фундаментом здорового суспільства. Виховний феномен, як і саму сім’ю, нічим
замінити не можна. Василь Сухомлинський писав: «У сім’ї, образно кажучи, закладається коріння, з
якого виростає пагін, і гілки, і квітки, і плоди. Сім’я – це джерело, водами якого живиться повноводна
річка нашої держави».

Згідно з теорією Л.Висоцького, розвиток дитини від самого народження визначається соціальними
закономірностями, а найважливіше місце у взаємодії людини з навколишньою дійсністю займає спілку-
вання.

У нинішніх соціальних умовах (прискорений ритм нашого життя, справи, робота, потік інформації,
домашні клопоти) стає помітним брак спілкування дорослих з дітьми в сім’ї. Батьки причиною цього
називають відсутність вільного часу. Хоча діти вважають, що час для спілкування з ними батьки, якщо
бажають, можуть знайти.

Сьогодні духовні контакти батьків і дітей різного віку відчувають значний голод безпосереднього
спілкування, яке не замінять ні екран телевізора, ні друзі, ні музика. І тому батькам слід постійно
цікавитися справами і проблемами своїх дітей, бо дефіцит спілкування, який сьогодні виникає між
батьками й дітьми, спричиняє важкі психологічні наслідки.

Виховна функція може бути успішно реалізована лише в благополучній сім’ї, де приділяється увага
спілкуванню, а не тільки матеріальному забезпеченню дітей.

На даний час батькам треба не відгороджуватися від нашої складної дійсності, а цікавитися політич-
ним життям, привчати дітей уникати імпульсивної поведінки та непродуманої емоційної реакції на
соціальні події, помірковано оцінювати й аналізувати їх. Батькам необхідно мати чіткий світогляд, бути
ерудованими, зуміти відповісти собі і дитині на найважливіші питання, що хвилюють усіх, – про людське
буття, його сенс, про навколишній світ, державний устрій, а також про місце людини в суспільстві.

Саме приклад батьків переконує дитину, що знання є способом пояснення її власного життя, що
сьогоднішнє незнання – не недолік, а стимул для подальшого навчання.

Василь Сухомлинський заповідав: «Найживотворніше  джерело, яке живить родинний струмок куль-
тури, – книга… Найбезціннішим духовним багатством кожної родини є сімейна бібліотека… Книга, яка
ввійшла в духовне життя сім’ї, ніби промінь, який освітлює майбутнє і батькам, і дітям».

Адже дитина – дзеркало життя своїх батьків. Як у краплині води відбивається сонце, так у дітях
відбивається життя сім’ї, працьовитість, духовне багатство й моральна чистота матері та батька.

Катерина ШЕПІДА.

ÙÈÐÀ ÏÎÄßÊÀ ÇÀ ÄÈÒß×Ó ÐÀÄ²ÑÒÜ
Чи не найбільше дня Святого Миколая з нетерпінням чекає

малеча, знаючи, що добрий Чудотворець принесе радість, по-
тіху і обов’язково – подарунок. Хай цей подарунок не буде бага-
тим та коштовним,  а лишень пакуночок з солодощами, все
одно для дитини це буде  святом. І як добре, що у нелегкий для
України час трапляються  серед нас меценати, які  не забува-
ють цю  стару  добру традицію, знаходять  кошти і мож-
ливість  принести дітям приємність у вигляді подарунків на
день Святого Миколая.

Для  учнів та педагогів  Турківського НВК №1 радісною  несподі-
ванкою стало те, що у переддень  Святого Миколая до них із  «со-
лодкими» подарунками для  усіх вихованців школи завітав наш зем-
ляк, керівник однієї   з львівських  приватних  фірм Сергій Кіра.

Шановний Сергію Івановичу, за Вашу  щирість,  турботу і доброту
Господь Вам воздасть сторицею. Щиро бажаємо Вам і Вашим
рідним міцного здоров’я, миру, родинного тепла, щасливого Нового
року та веселих і радісних Різдвяних свят!

З повагою – дирекція,  учні Турківського НВК №1 та їхні батьки.

19 грудня святкувала свій зо-
лотий ювілей жителька с.
Нижнє – Га-
лина Васил-
івна Голов-
чак.

Ч у й н у ,
щиру, доб-
ро зи чл ив у
людину, ко-
хану дружи-
ну, люблячу і
турботливу
матусю із
цим пре-
красним життєвим святом сер-
дечно вітають чоловік Юрій, доч-
ка Марія, сини Василь і Іван та
бажають дорогій ювілярці міцно-
го здоров’я, добра і надії, родин-
ного тепла і Божого благословен-
ня на довгій життєвій дорозі.

Бажаєм здоров’я багато-ба-
гато,

Хай щастя і мир залиша-
ються в хаті.

Хай горе обходить завжди
стороною,

А  радість приходить і
ллється рікою.

За ніжне серце, за щиру тур-
боту,

За вічне бажання добра нам
усім.

За мудрі поради, невтомну
роботу

Вам, наша рідна, низький
наш уклін.

Втрачене посвідчення-пере-
пустку №2266, видане
30.09.2014 р. ПАТ «Львівобле-
нерго» на ім’я Ірини Олександ-
рівни Тачалки, вважати не-
дійсним.

Втрачене посвідчення-пере-
пустку №2263, видане
30.09.2014 р. ПАТ «Львівобле-
нерго» на ім’я Марії Михайлівни
Кузьмак, вважати недійсним.
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ПОНЕДIЛОК, 26
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
07.15 Ранок
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Д/с «Смачнi подорожi»
11.40 Чоловiчий клуб. Спорт
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.35 М/с «Мандрiвники в часi»
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30 Фольк-music
16.00 Твiй дiм-2
16.30 Д/с «Вiзит до Кореї»
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Мовами свiту. Мистець-
кий пульс Америки
17.55 Книга.ua
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.20 Обличчя вiйни
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.45 З перших вуст
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.35 На слуху

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.10 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.45 «Мiняю жiнку - 8»
12.20 «Мiняю жiнку»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.30, 04.35 «Секретнi
матерiали»
21.00, 22.05 Т/с «Слуга наро-
ду»
23.30 Т/с «Теорiя брехнi - 3»
00.25 Т/с «Байки Мiтяя»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 13.15, 14.40 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Диван для
самотнього чоловiка»
14.00 «Речдок»
15.25 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Сто-
сується кожного»
20.00, 05.15 «Подробицi»
21.00 Т/с «Анна-детективъ»
01.00 Т/с «Мiсто мрiї»

ВIВТОРОК, 27
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
10.00, 04.40 Уряд на зв’язку з
громадянами
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Д/ф «Радянське» iз
циклу «Декомунiзацiя»
11.25 Вiйна i мир
12.05 Вiкно в Америку
12.30 Вересень
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.35 М/с «Мандрiвники в часi»
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30 Фольк-music
15.55 Борхес
16.25, 02.00 Д/с «Нацiональнi
парки»

17.25, 02.50 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25, 21.45 З перших вуст
20.00 Утеодин з Майклом
Щуром
20.30 Нашi грошi
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.35 На слуху

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.10 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.30, 03.45 «Секретнi
матерiали»
21.00, 22.05 Т/с «Слуга народу»
23.30, 03.00 Т/с «Теорiя брехнi -
3»
00.25, 04.15 Т/с «Байки Мiтяя»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 11.25, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
14.00 «Речдок»
14.40 Т/с «Я прийду сама»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 05.10 «Подробицi»
01.00 Т/с «Мiсто мрiї»

СЕРЕДА, 28
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Нашi грошi
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.35 М/с «Мандрiвники в часi»
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30, 03.40 Свiтло
15.20 Мистецькi iсторiї
15.45 Д/ф «Марiя Левитська.
Театральний роман»
16.25, 02.00 Д/с «Нацiональнi
парки»
17.25, 02.50 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25, 21.45 З перших вуст
20.00 Д/ф «Бранцi»
20.30 Слiдство. Iнфо
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.40 Мегалот
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.35 На слуху

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.10 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00, 22.05 Т/с «Слуга народу»
23.30, 03.15 Т/с «Теорiя брехнi -
3»
00.25, 04.05 Т/с «Байки Мiтяя»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 11.25, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
14.00 «Речдок»
14.40 Т/с «Я прийду сама»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 05.10 «Подробицi»
01.00 Т/с «Мiсто мрiї»

ЧЕТВЕР, 29
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
10.30, 19.30, 04.40 Про головне
11.00 Чоловiчий клуб
11.40 Д/ф «Головний
вiйськовий госпiталь. Вiйна в
тилу»
12.25 Слiдство. Iнфо
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.35 Як це?
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30, 03.45 Надвечiр’я. Долi
15.45 Спогади
16.25, 02.00 Д/с «Нацiональнi
парки»
17.25, 02.50 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25, 21.45 З перших вуст
20.00 Д/ф «Бранцi»
20.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.10 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.30, 05.10 «Секретнi
матерiали»
21.00, 22.05 Т/с «Слуга народу»
23.30 Х/ф «Все одно ти будеш
мiй»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 11.25, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Анна-детек-
тивъ»
14.00 «Речдок»
14.40 Т/с «Я прийду сама»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 05.05 «Подробицi»
01.00 Т/с «Мiсто мрiї»

П’ЯТНИЦЯ, 30
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.20
Новини

09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Д/ф «Мерехтливi оздоби
ялинкової ночi»
10.35 Вiзитiвка Карпат
11.25 Вiзитiвка Полтавщини
12.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.35 Хочу бути
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30 Вiра. Надiя. Любов
15.45 Театральнi сезони
16.20 Д/с «Вiзит до Кореї»
16.45, 03.00 Д/ф «Кремнiєва
долина»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.20 Обличчя вiйни
19.30, 04.50 Про головне
20.00 Д/ф «Бранцi»
21.45 З перших вуст
21.50 Вiйна i мир
22.30, 04.30 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки року

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.15 «Вечiрнiй Київ 2016»
22.10 «Вечiрнiй Квартал»
00.20 Х/ф «Джентльмени
удачi»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 11.25, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 Т/с «Анна-детективъ»
14.00 «Речдок»
14.40 Т/с «Я прийду сама»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 03.20 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Счастливый марш-
рут»
22.50 Х/ф «Карнавальна нiч»
00.20 Х/ф «Вокзал для двох»

СУБОТА, 31
UЛ:ПЕРШИЙ
06.05 Шеф-кухар країни
06.35 Золотий гусак
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.15 Пiдсумки року
07.50 Спорт. Пiдсумки року
08.15 Смакота
08.35 Тепло. Ua
08.45 Телемагазин
09.00 М/ф «Снiгова королева
10.05 М/с «Попелюшка»
10.35 Як це?
11.00 Хто в домi хазяїн?
11.25 Хочу бути
11.45 Школа Мерi Поппiнс
12.25 Х/ф «Собака на Рiздво»
14.00 Х/ф «Двi собаки на
Рiздво»
16.00 Український корт
16.35 Чоловiчий клуб
17.30 Фiльм-реконструкцiя
«Ейфель. Правдива iсторiя»
19.25 Музична премiя «Євро-
пейський прорив-2016»
20.30 Баклани на Балкани
21.00 Новини
21.30, 01.20 Новий рiк на
Першому
22.45 Мегалот

КАНАЛ 1+1
06.00 Х/ф «Крута Джорджiя»

08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiтське життя»
11.00 «Юрмалiто з Кварталом
95»
14.00, 04.40 «Сказочная Русь.
Президенты удачи»
15.30 «Вечiрнiй Квартал»
17.40 Х/ф «Джентльмени
удачi»
19.30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20.15 «Новорiчний Вечiрнiй
Квартал «
23.55 «Новорiчне привiтання з
новим 2017 роком»

ІНТЕР
07.00 Х/ф «Карнавальна нiч»
08.20 «Подорож у часi»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 «Навколо М»
13.00 Х/ф «Передбачення»
15.00 «Добрий вечiр на
«Iнтерi» з Новим роком!»
16.00 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
18.00 Х/ф «Бебi-бум»
Новорiчна прем’єра
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Замiж у Новий рiк»
Новорiчна прем’єра
22.30, 00.00 «Новорiчний
вогник. Залишаємось зимува-
ти»
23.50 Новорiчне привiтання
Президента України Петра
Порошенка

НЕДIЛЯ, 1
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Анекдот-клуб «Золотий
гусак». 20 рокiв
08.25, 23.00 Свiт on line
08.45 Телемагазин
09.00 М/ф «Серце дуба»
10.05 М/с «Попелюшка»
12.00 Театральнi сезони.
Оперета - крок до свята
12.30 Мистецькi iсторiї
13.05 Фольк-music. З Новим
роком!
16.25 Х/ф «Сiсi - непокiрна
iмператриця»
18.20 Майбутнє нацiї
21.00, 05.35 Новини
21.30 Говорiть один з одним.
Ада Роговцева
22.20 Клуб 38
23.15 Шлягер року
01.20 Музичне турне

КАНАЛ 1+1
06.00 «Юрмалiто з Кварталом
95»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 «Свiт навиворiт»
11.15 «Вечiрнiй Київ 2016»
13.10, 00.10 Мюзикл «Один
плюс один удома»
15.30 «Новорiчний Вечiрнiй
Квартал «
19.30 «Телевiзiйна служба
новин»
20.15 Х/ф «Сам удома»
22.00 «Свiтське життя.
Новорiчний карнавал «
02.20 «Мiс Україна 2016»

ІНТЕР
07.00 М/ф «Свято новорiчної
ялинки»
08.00 Х/ф «Передбачення»
09.50, 02.10 Х/ф «Це я»
11.30 Х/ф «Бебi-бум»
13.20 «Добрий вечiр на
«Iнтерi» З Новим роком!»
14.20 Х/ф «Замiж у Новий рiк»
16.10 «Новорiчний вогник.
Залишаємось зимувати»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Все, що нам
потрiбно»
00.25 Х/ф «Сiмейний калам-
бур, або Хто кому хто»
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Охоронники(чоловіки,жінки). Тел.: 067-541-62-58,   095-230-41-
81,  067-541-62-24 Зарплата  – від 3000 грн.

Куплю шкіру ВРХ. Тел.: 0973410398, 0668015338.

29 грудня, четвер
З 9.00 до 16.00 год.

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏÓªÌÎ
ÂÎËÎÑÑß

натуральне – від 33 см, сиве,
фарбоване та шиньйони – від 45
см.

При здачі волосся від 40 см
стрижка оплачується

ГОДИННИКИ  ме-
ханічні радянські, наручні в жов-
тих корпусах на запчастини (ви-
бірково).

Адреса: вул. Січових
Стрільців,50, перукарня  «Чаро-
дійка», м. Турка.

Минає рік, як відійшла  у Вічність добра, щира,
чуйна людина, наша колега Анжела Цепла.

Не віриться, що її уже ніколи не буде серед нас,
не побачимо її теплої усмішки, не почуємо душев-
ного і привітного слова. Наші серця щемлять від
туги і жалю.

Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким
покійної та будемо берегти про неї світлу пам’-
ять. Мир і спокій її душі. Царство їй небесне.

Колектив перукарні «Чародійка».

Колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття ко-
лишньому вчителю біології Юлії Петрівні Рошко з приводу тяжкої
втрати – смерті чоловіка.

Колектив Ільник – Закіпчанської ЗОШ І ст. висловлює щире співчуття
директору школи Марії Василівні Масендич з приводу тяжкої втра-
ти – передчасної смерті брата – Андрія.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ гли-
боко сумують з приводу смерті колишнього водія Верхньовисоць-
кої дільничної лікарні Івана Семеновича Сидора і висловлюють
щире співчуття рідним покійного.

Педагогічний колектив і технічний персонал Шум’яцької ЗОШ І-ІІ
ст. висловлюють щире співчуття директору школи Юліану Миколайо-
вичу Хащівському з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
сестри Петруні.Продаються: циркулярки 380 та 220 В, електромотори, вали та

плити на гиблярку, пили на циркулярку, мотоблок 8 кс «Зубр», бен-
зопила «Штіль-18», електромлин, електротерка, електроточило,
мотоцикли «Вайпер ЗС 200 Н», «Іж – планета 5».

Тел.: 0987376826, 0666070386.

ТзОВ «Прикарпатінвест» подає на сесію Турківської міської ради
лист з пропозицією на затвердження тарифів на виробництво теп-
лової енергії по котельні м. Турка, вул. Молодіжна, 68, у розмірі
1248,88 грн. (без ПДВ) за одну гігакалорію.

Продається цегляний магазин змішаних товарів у с. Закіпці (навпроти автобусної зупинки – лісниц-
тво). Площа - 70 кв.м.  Ціна– 5000 у.о. Тел.: 0970637708.

Візи та робота в Польщі.
Допомога у відкритті

польських віз.
Запрошення від воєводи. До-

помога з працевлаштуванням у
Польщі.

Тел.: 0683344544,
0990007640.

У м. Турка, по вул. Міцкевича,8,  відкрито дитяче ігрове кафе
«Капітошка».

Зустрічайте Новий рік разом з нами в м. Хирів!
Ми пропонуємо Вам зустріти  Новий рік, 2017-ий,  у Східноєвро-

пейському колегіумі м. Хирів. На Вас чекає: фіналіст шоу «Голос
країни» Павло Палійчук, ведуча програми Наталя Буряк, шоу-ба-
лет і FARE-шоу, Дід Мороз та Снігуронька, проведення різноманіт-
них конкурсів для дітей і дорослих, розіграш призів та надзвичайно
хороший настрій. Усе це тільки для Вас за доступною ціною – 1000
грн з особи.

Бронювання місць за телефонами: +38 (097) 6716760, + 38 (063)
218 26 08, +38 (096) 510 62 82.

Минулої неділі в приміщенні
спортивної школи «Юність»
відбулася відкрита першість
школи з шахів та шашок, присвя-
чена Дню Святого Миколая. Зма-
гання проходили у двох вікових
групах. Першими у боротьбу
включилися юні шахісти. У
старшій віковій групі найкращий
результат показав Роман Ярем-
чук. Другим був Михайло Мурис, а
третім – Олег Комарницький.

У молодшій віковій групі найк-
раще виступив Андрій Яворський,
відповідно друге й третє місця
здобули Денис Купчак та Максим
Черчович.

Серед дівчат найкращою була
Наталія Тарасенко. Дещо їй по-
ступилися Оксана Рогач та Діана
Дем’ян, які, відповідно, посіли
друге і третє місця.

Не менш цікавою була бороть-
ба й на шашкових дошках. У

старшій групі не було рівних шаш-
кісту першого розряду Руслану
Моничу. Друге місце здобув Іван
Богдич, третє – Микола Яворсь-
кий. Серед молодших шашкістів
найвищу сходинку п’єдесталу
здобув Володимир Ференц. За
ним у списку переможців розмі-
стилися Андрій Кузьо (друге
місце) та Ігор Кузьо (третє місце).

Напруженою була й боротьба
серед дівчат. Перші місця у
старшій віковій групі поділили
неодноразові учасники чемпіо-
натів області та України, першо-
розрядники Мар’яна Біян та Хри-
стина Зубрицька. Третьою була
Діана Дем’ян. У молодших кра-
щою стала Софія Марусяк, друге
й третє місця посіли Ірина Мале-
тич та Яна Тиндик.

Завдяки зусиллям депутата
Турківської районної ради Ярос-
лава Паращича, всі учасники
змагань одержали солодкі пода-
рунки.

Василь ЦІКО,
директор ДЮСШ «Юність».

ÒÓÐÍ²Ð, ÏÐÈÑÂß×ÅÍÈÉ ÄÍÞ
ÑÂßÒÎÃÎ ÌÈÊÎËÀß

А з 24 по 29 грудня тут проходитиме чемпіонат
України 2017 року з біатлону (дорослі) та серед
юнаків і дівчат. Попередньо в змаганнях візьме
участь близько 200 спортсменів.

Розклад змагань:
24.12 – офіційне тренування;
25.12 –   о 10.00 год. –спринт:  10 км –  чоловіки

(7,5 км – юнаки старші; 6 км – юнаки молодші);
26.12 –  о 10.00 год. –спринт: 7,5 км – жінки (6

км – дівчата старші; 5 км – дівчата молодші);
 27. 12 – о 10.00 год. – гонка переслідування:

12,5 км – чоловіки (10 км – юнаки старші; 7,5 км 
– юнаки молодші);

28.12. – о 10.00 год. – гонка переслідування:
10 км – жінки (7,5 км – дівчата старші, 6 км –
дівчата молодші);

29.12 – о 10.00 год. – змішана естафета:
– жінки + чоловіки – 2х6 км +2Х7,5 км

– дівчата старші + юнаки старші – 2Х6 км + 2х7,5
км.

У лютому місяці 2016 року на засіданні Міжна-
родного паралімпійського комітету (IPS) була роз-
глянута та погоджена заявка щодо проведення
Кубка світу IPS з лижних перегонів та біатлону се-
ред спортсменів, з ураженням ОРА та вадами
зору, вперше в Україні у Західному реабілітацій-
но-спортивному центрі НКСІУ. Подібні заходи про-
ходять на найкращих світових зимових спортив-
них об’єктах Фінляндії, Німеччини, Італії.

Проведення Кубка світу IPS з лижних перегонів
та біатлону в Україні у січні 2017 року – це визнан-
ня України на світовому рівні як країни, що здатна
провести на високому рівні подібні спортивні за-
ходи. На участь у даному заході подали поперед-
ньо заявки 15 країн світу. Змагання проходити-
муть з 11 по 20 січня 2017 року.

Наш кор.

Ñõ³äíîºâðîïåéñüêèé êóáîê ç ëèæíèõ ïåðåãîí³â
З 19 по 22 грудня на базі Західного реабілітаційного спортивного центру пройшов Східноєв-

ропейський кубок світу з лижних перегонів  Eastern Europe Cup competition (ЕЕС), за участі
національних збірних України, Білорусі та спортсменів Бразилії. У змаганнях взяло участь близь-
ко 170 спортсменів.

Ô³çè÷í³ îñîáè – ïëàòíèêè
ºäèíîãî ïîäàòêó ðåãóëÿðíî

íàïîâíþþòü ì³ñöåâèé áþäæåò
Єдиний податок від малого підприємництва належить до тих

податкових платежів, надходження якого стабільно і суттєво
зростають та поповнюють бюджети місцевих громад. Станом
на 01.12.2016 року на обліку в Турківському відділенні Самбірської
ОДПІ перебуває 470 приватних підприємців - платників, які зас-
тосовують спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, з них:  63 – платники першої групи, 329 - другої  та 78 -
третьої групи.

Про це повідомив під час зустрічі з журналістами завідувач сектору
податків і зборів з фізичних осіб  Турківського відділення Самбірської ОДПІ
Іван Рибчич.

З початку 2016 року  фізичні особи – підприємці Турківського району м.
Турка спрямували до місцевого бюджету  2.4  млн. грн. єдиного податку,
що  на 0.7 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого   року.    
Надходження за листопад поточного року становили 352.2 тис.  гривень.

Під час спілкування з журналістами податківець нагадав, що порядок
обрання або переходу на спрощену систему оподаткування або відмови
від застосування спрощеної системи визначені ст.298 Податкового кодек-
су України  та звернув увагу, що при перевищенні платниками єдиного
податку в календарному році обсягу доходу 1 млн. грн. необхідно застосо-
вувати РРО або проводити розрахунки виключно в безготівковій формі.

Крім того, Іван Рибчич проінформув, що для підтримки малого та серед-
нього бізнесу Турківське відділення Самбірської  ОДПІ постійно проводить
роботу, яка спрощує проведення підприємницької діяльності. Так фахівця-
ми відділення суб’єктам малого та середнього бізнесу надається інформа-
ційно – консультативна підтримка для вирішення питань, що виникають
при здійсненні підприємницької діяльності, проводяться семінари, круглі
столи, сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія», на яку кожний підприє-
мець має можливість зателефонувати і отримати відповідь на питання
щодо застосування окремих норм податкового законодавства. А на зако-
нодавчому рівні запроваджується спрощення і скорочення термінів отри-
мання дозвільної документації.

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

Колектив і профспілковий комітет Боринського професійного
ліцею народних промислів і ремесел висловлюють щире співчуття
методисту ліцею Роману Івановичу Рику та викладачу української
мови і літератури Орисі Йосифівні Рик з приводу тяжкої втрати –
смерті брата і дівера Василя.

Колектив Турківської дитячої музичної школи висловлює щире
співчуття Петру Мар’яновичу Кузьмаку з приводу тяжкої втрати –
смерті матері Катерини Онуфріївни.

Колектив та депутатський корпус Головської сільської ради вис-
ловлюють щире співчуття депутату сільради Івану Петровичу Кобли-
ку з приводу тяжкої втрати – смерті батька.


