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ÁÎÃÄÀÍ ÏÅÒÐÅÍÊÎ ÏÅÐÅÌ²Ã Ó ÊÎÍÊÓÐÑ²
Турківське ДЛГП «Галсільліс» має вже повноцінного директора. Днями конкурсна комісія, у
складі 9 осіб (8 – «за», 1 – «утримався»), обрала на цю посаду дотепер виконувача обов’язків
директора Богдана Петренка. Його конкурентом був колишній директор такого ж підприємства із Старосамбірщини – Сергій Куць.
Нагадаємо, Богдан Степанович у лісовій галузі вже більше 15 років. Працював помічником лісничого
Східницького лісництва Дрогобицького району, згодом – лісничим Ісаївського та Вовченського лісництв
Турківського держлісгоспу. У свій час був і першим заступником голови Турківської РДА.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

«БАТЬКІВЩИНА» –
ПРОТИ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ
Турківська РО ПП ВО «Батьківщина» активно проводить збір
підписів проти продажу сільськогосподарських земель в Україні. На даний час уже більше 2000 турківчан висловилися
проти, поставивши свої підписи. Для тих, хто бажає підтримати цю ініціативу, просимо звертатися в офіс партії ВО
«Батьківщина» за адресою: м. Турка, площа Ринок, 17, або ж до
членів ініціативних груп від нашої партії у населених пунктах
району.
Загалом по Україні уже зібрано перший мільйон підписів, а заплановано зібрати 10 мільйонів. Лише таким чином ми зможемо
уберегти нашу землю від торгів.
Надія ЯВОРСЬКА,
депутат Турківської районної ради, фракція ВО «Батьківщина»
Шановні медичні працівники Турківщини!
Прийміть найщиріші вітання зі словами вдячності за вашу благородну працю.
Споконвіку більше за скарби та всілякі надбання цінувалося здоров’я людини, а тому професія лікаря завжди була однією з найнеобхідніших і найшанованіших.
Саме для неї завжди були, є і будуть актуальними такі поняття, як
доброта, гуманність благородність і професіоналізм.
Ви даруєте людям найдорожче – здоров’я, віру та надію. З нагоди
свята шлемо низький уклін усім працівникам охорони здоров’я за
сумлінну та невтомну працю. Нехай сторицею повертається до вас
добро, дароване людям. Нехай у ваших домівках завжди панують
щастя і мир. Міцного здоров’я, благополуччя і добра вам та родинам!
З повагою – адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ.

«ÄÅÍÜ
ÄÍ²ÑÒÐÀ-2017»
У Вовчому 22-23 липня
пройде третій
екокультурний фестиваль
Це вже традиція. Третій рік
поспіль, під егідою Агенції регіонального розвитку Турківщини, в
мальовничому селі, біля витоку
Дністра, відбудеться чудове екологічне та культурологічне свято, на яке організатори планують запросити представників
міст та сіл Дністровського басейну. Особливий акцент вони роблять на молодь. Хоч і цікаво, як
свідчать минулі роки, тут усім –
як дітям дошкільного віку, так і
дідусям та бабусям похилого віку.
У програмі свята – різноманітні екологічні акції, виступи
художніх колективів Турківщини
та Львівщини, а також відомих
та заслужених артистів України.
З детальною програмою свята
ми познайомимо читачів згодом.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ТОВ «ЯДЗАКІ УКРАЇНА»
ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ ЗАКАРПАТТЯ
ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ
ОПЕРАТОРІВ НА ВИРОБИЦТВО

СВОЇМ ПРАЦІВНИКАМ МИ ПРОПОНУЄМО:
- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМПУСАХ ЄВРОПЕЦСЬКОГО ТИПУ

- БЕЗКОШТОВНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЩОДНЯ

- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТКУ ПЛАТУ – від 6000 гривень на місяць

- СМАЧНІ ОБІДИ ЗА ПІЛЬГОВИМИ ЦІНАМИ

- ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

- БЗЕКОШТОВНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

- ДВІЧІ НА МІСЯЦЬ БЕЗКОШТОВНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ В м.ТУРКА

- ПРОФЕСІЙНИЙ ТА КАР’ЄРНИЙ РІСТ

Дорогого сина, коханого чоловіка, люблячого татуся, жителя м.
Київ – Миколу Івановича Зубрицького – здоровлять із днем народження, який буде відзначати 21 червня, мама Іванна, тато Іван,
дружина Ольга, донечки Христинка та Арсенія, брат Володимир,
братова Любов, племінники Маринка та
Іванко і вся велика родина.
І просимо в Бога Тобі, дорогесенький,
здоров’я, щастя, сповнення усіх мрій,
Божого благословення, безліч світлих і
радісних днів у житті, на многії літа.
Із днем народження вітаєм,
Добра і щастя ми бажаєм.
Хай Ангел-охоронець оберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає.
Завжди щоби хотілось жити,
І не було хвилини, щоб тужити.
Щоб друзі завжди були вірні,
А вдома щоб чекали рідні.
Щоб ввечері було з ким чай попити
І тихо душевно поговорити.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає.
А Господь Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Від усієї душі вітаємо з днем народження їмость – Надію Лук’янівну Паращак.
Бог дав Вам прекрасні риси – це насамперед привітність, ввічливість, врівноваженість, інтелектуальні та духовні
якості. При спілкуванні з людьми Ви завжди випромінюєте Божу радість своєю
усмішкою, яка додає людям оптимізму,
завжди радо допомагаєте людям у їхніх
турботах. Бажаємо Вам щедрих Божих
ласк, міцного здоров’я, а також здоров’я
Вашим рідним, щастя, довголіття, миру та
злагоди у Вашому серці.
Сердечно і щиро Вас ми вітаєм
Довгого віку і щастя бажаєм,
Долі золотої, теплоти людської,
Спокою і миру у родині.
Щоб сонце всміхалось при кожній годині.
Нехай Вам сили Господь посилає,
Вас і Ваш шлях благодать осяває.
З повагою – церковний комітет та парафіяни церкви Св. Мучеників Маккавеїв.

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ! Ужгородський район, с.Минай, вул. І.Туряниці,7
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 095 9 428 248, 0 800 500 736.

Компанія «Jabil» - американський світовий лідер з
контрактного виробництва електроніки, у зв’язку зі
збільшенням виробничих потужностей, оголошує масовий набір
працівників на виробничі вакансії в Ужгороді.
МИ ГАРАНТУЄМО:
– заробітну плату від 5000 до 8000 грн. (на руки);
– гнучкий позмінний графік роботи (3 дні по 12 год./ 3 дні вихідні);
– безкоштовні: харчування, щоденне транспортування, проживання для іногородніх;
– медичне страхування.
Деталі за телефонами: (0312) 649121, +380504591894.
ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед». Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

Жительок с. В.Висоцьке – Наталію Василівну Шепіду та Ніну Василівну Валько – з ювілейним днем народження щиро вітають
мама Катерина, тато Василь, брат Іван, чоловік Євген, синочок Максим, хресні батьки
Віра, Надія та Микола і бажають іменинницям:
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні Ваші й літа.
А тиха радість – чиста і висока –
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

2 стор.
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ÂÎËÎÍÒÅÐ ÄÆ²ÇÅËÜ ÍÀÂ×ÀÒÈÌÅ
Ä²ÒÅÉ ÀÍÃË²ÉÑÜÊÎ¯ Â ÐÎÇËÓ×²
Цьогорічного літа учні Розлуцького НВК мають дуже добру нагоду не лише відпочити, а й поглибити свої знання з
англійської. Минулого понеділка тут відбулося урочисте відкриття англомовного табору. Незвичною і надзвичайно
позитивною особливістю табору є те, що до учнів прибула волонтер із Туреччини – Джізель, яка є студенткою, вивчає
психологію та політику, й водночас є членом престижної міжнародної волонтерської організації «Айсік». Дівчина народилася в Стамбулі, у сім’ї медиків й, не дивлячись на свій молодий вік, вільно володіє англійською, багато подорожує світом.
Останнє місце перебування її – це Канада. До речі, в Туреччині учні
мають, як мінімум, 23 години для вивчення англійської на тиждень.
У нас – максимум 6 годин. З цього маємо й результат...
Під час нашого спілкування Джізель повідомила, що їй дуже сподобалася Україна, й вона рада з того, що перебуває тут, а ще сім’я Ігоря та
Оксани Назарів, в якій вона проживає, й особливо їхні діти.
Директор Розлуцького НВК, вчитель англійської мови Світлана Савчак
розповіла, що дорога до організації англомовного табору була непростою. Необхідно було подати на конкурс англійською мовою три есе, в
яких описати своє село, навчальний заклад, а також переконати волонтера прибути саме сюди. А ще були й креативні завдання – створити
презентацію та провести флешмоб та деякі інші. Й похвально, що Світлані
Іванівні це вдалося. Школу визнали як переможця у другій хвилі відбору.
Триватиме табір три тижні. Спілкування в ньому виключно англійською мовою. Й не лише в межах школи чи села, а навіть під час екскурсій,
які планують організувати для учнів, й особливо для Джізель, до визначних місць області та району, щоб вона в такий спосіб дістала якомога
більше вражень та максимально пізнала українські традиції та звичаї.
Окрім 50 дітей з Розлуцького НВК, тут прийняли невелику кількість
бажаючих з інших навчальних закладів району. Найперше тих, хто хоче
покращити свою розмовну практику з англійської.
На самому ж відкритті табору в інсценізованій формі виступала англійська королева, яка окреслила принципи і правила перебування тут, а всі учасники, визнавши та сприйнявши їх, обіцяли виконувати, ствердно скріпивши підписом на спеціально підготовленому плакаті. У відкритті табору, окрім учнів, місцевих педагогів та
жителів села, взяли участь заступник голови Турківської РДА Юрій Лило та начальник відділу освіти Турківської РДА Наталія Гошівська.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Начмед Турківської КЦРЛ Іван Нагайко вітає всіх медичних
працівників району та всіх ветеранів медичної галузі з професійним святом – Днем медичного працівника і присвячує їм
такі поетичні рядки:
Та й почала розповідати
«Я медсестрою у лікарні
І голос втомлений притих:
Не раз ніч на посту сиджу.
«Донині чую я той стогін,
Записую в журналі дані,
Що нісся з ранених грудей.
Для хворих спокій бережу.
На щастя, мучився недовго...
Якою буде ніч, не знаєш,
Десь мав дружину і дітей.
Тут кожну мить ти на чеку.
Ось на,
Як важкохворого приймаєш,
візьми конТо всі в тривозі в ніч таку.
верт проОсь жіночка у двадцять
тертий –
першій,
Понад
Ледь лебеділа в ній душа.
піввіку вже
Тепер їй уже значно легше.
ношу.
Вона не з наших місць – чужа.
Він переЗа неї ми усі боялись,
дав вже пеБо рученьки такі худі.
ред смерХтозна-де вени заховались,
тю.
Їх треба віднайти тобі.
Як змоКолись я підійшла легенько,
жеш, віднайди, прошу.
Торкнулась ніжно до руки.
Беру й очима пробігаю,
Вона збудилась і тихенько
Мій зір мов вкрила пелена –
Промовила, мов до доньки:
Це прізвище й ім’я я знаю,
«Втомилася ти мабуть, доню,
На жаль, бабуні вже нема.
У тебе ніч була важка.
Змахнула я сльозу рукою,
Присядь, поговори зі мною,
Конверт притисла до грудей.
Тут одинока я така.
Відчула в серці біль за долю
Була колись я медсестрою –
Таких мені близьких людей».
Лише в криївці у лісах.
Свою розмову закінчила
Не раз у мене після бою,
Тай посміхнулась медсестра.
Бійці вмирали на руках.
Така привітна, така мила.
Не всіх вдавалось врятувати,
Із серцем, сповненим добра.
Були смертельні рани в них».

Охайність та чистота
– візитна картка
населеного пункту
9 червня представник департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської
обласної державної адміністрації Олена Олещук разом із завідувачем сектору житлово-комунального господарства,
будівництва та інфраструктури Турківської РДА Олегом
Сподариком, на виконання п.8 Протокольного доручення
голови облдержадміністрації Олега Синютки №65/0/7-17 від
03.05.2017р. щодо забезпечення впорядкування малих архітектурних форм (огорож) у відповідності з правилами благоустрою населених пунктів, здійснили об’їзд населених
пунктів району.
Раніше голова Турківської райдержадміністрації Олександр
Лабецький неодноразово наголошував сільським головам на необхідності дотримання правил благоустрою в населених пунктах,
в тому числі облаштування огорож. У багатьох селах району є
домогосподарства, в яких огорожі частково, а подекуди повністю,
зруйновані та потребують ремонту. Але не всі жителі мають змогу самостійно здійснити ремонт, а тому спільними зусиллями, з

Шановні медичні працівники Турківщини — лікарі, фельдшери, медсестри, ветерани охорони здоров’я!
Щиро вітаю вас з професійним святом —
Днем медичного працівника!
Прийміть сердечну подяку за віддану працю, безмежне милосердя, професійність та
лікарську честь.
Ви несете на собі величезний тягар чужого
болю та відповідальності, адже у ваших руках
— людські життя. Професія, яку ви обрали,
заслуговує на найвищу похвалу, захоплення і
повагу.Знання і вміння лікаря, який рятує життя, захищає своєю працею радість і щастя тисяч людей, завжди користувалися пошаною і цінувалися як
особливий талант.
Тож бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я та благополуччя.
Нехай здійснюються мрії і задуми, а віра та оптимізм будуть
вірними супутниками на все життя.
З повагою, народний депутат України Андрій Лопушанський.
Шановні працівники галузі охорони здоров’я Турківщини!
Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем медичного працівника!
Роль медичного працівника в нашому
суспільстві завжди буде важливою і необхідною. І кожний лікар розуміє: здоров’я суспільства залежить від професійності, порядності і
душевної доброти учнів Гіппократа.
Протягом тисячоліть люди, які рятують від
хвороб і гоять рани, користуються любов’ю та
повагою. Ваші талановиті руки дарують людям
радість життя, вселяють віру у зцілення.
Бажаємо вам здоров’я, щастя і безхмарного неба. З професійним святом вас!
Голова райдержадміністрації Олександр Лабецький.
Голова районної ради Володимир Лозюк.

залученням громади, можна допомогти її облаштувати, можна
прибрати, покосити та порубати зарості на подвір’ях закинутих
будинків і будинків, де проживають самотні люди. Чистота та
затишок кожного населеного пункту – це така собі «візитна картка» району, показник нашої вихованості та працелюбства. З
чистих і доглянутих сіл та селищ починаються чисті та доглянуті
райони, області, країна.
За результатами об’їзду складено 21 акт-попередження, проведено бесіди з жителями сіл щодо впорядкування та приведення до належного стану огорож присадибних ділянок. Органам місцевого самоврядування повторно наголошено на необхідності забезпечення облаштування огорож у населених пунктах району та активізацію роботи щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення ст.152 Кодексу України
«Про адміністративні правопорушення», подальший контроль
виконаних робіт із впорядкування огорож.
Ми повинні пам’ятати й те, що чистота і затишок нашого населеного пункту залежить не від того, ким і як контролюється дотримання правил благоустрою, а, перш за все – від нас усіх та
кожного зокрема. Прагнучи європейських цінностей, перш за
все самі маємо стати європейцями.
Наталя МОРУЖКО,
спеціаліст сектору житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Турківської РДА.

Дорогого, коханого, чуйного, турботливого чоловіка, татуся та найкращого у світі дідуся – Михайла Михайловича Павловича – щиро вітаємо з ювілеєм, який святкував 14 червня!
Сердечно бажаємо
Тобі,
рідненький, щоб
здоров’я не підводило. Енергії та
оптимізму вистачало ще на довгідовгі роки, а
радість, щастя і
любов завжди
були у Твоєму
домі. Живи легко і сповна насолоджуйся кожною хвилиною. Господньої
опіки, ласки і благословення – на
многії і благії літа.
Журавлиним ключем відлітають
літа,
Сивина посріблила вже скроні.
А в душі у Твоїй та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Тож нехай те тепло зігріває нас
всіх,
І ніде Тебе не покидає.
І нехай все життя, хай весь Твій
довгий вік,
Ангел Божий охороняє.
З любов’ю – дружина, діти, онуки.

Турківська РДА та профспілкова
організація працівників держустанов
щиросердечно вітають із ювілеєм завідувача сектору з питань цивільного
захисту Турківської РДА – Михайла Михайловича Павловича. З нагоди ювілею бажають шановному ювіляру
міцного здоров’я,
невичерпної життєвої енергії, родинного благополуччя,
миру, добра, Божої
опіки у житті.
Для Вас найкращі наші
слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ!
Хай довгим і сонячним буде Ваш
вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються
знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у
житті.

Завадівська сільська рада щиросердечно вітає з ювілеєм завідувача
сектору з питань цивільного захисту
Турківської РДА – Михайла Михайловича Павловича – і бажає шановному ювіляру
міц н о г о -міц но г о
здоров’я, світлої
радості в житті,
здійснення усіх мрій
і сподівань, родинних
гараздів, Божої ласки і
опіки на многії літа.
Нехай в душі у Вас квітує літо,
Життя біжить немовкнучим
струмком.
Хай стелиться, немов рушник
розшитий,
Здоров’ям, щастям, радістю,
добром.
Хай дасть Вам Бог ще довгих
років жити,
Хай Ваше вогнище родинне гріє
Вас,
Жива любов – дружина, внуки й
діти.
Не владним буде хай над Вами
час.

16 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÌÈ ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ
ÂÀÑ, Ë²ÊÀÐÞ
З надмогильного пам’ятника, що на міському цвинтарі, до
нас, ніби живий, наче вітаючись з кожним, дивиться з фотографії Ігор Герич. Біля очей – багато зморшок. Так буває у
людей, які постійно усміхаються. Аж не віриться, що немає
серед нас цієї простої, і водночас надзвичайно шляхетної та
безкорисливої людини, мудрого порадника, великого благодійника, талановитого медика – Лікаря від Бога. Життя його
засвітилося ясно-ясно і згасло як свіча, але залишило у серцях людей, хто знав і чув про Лікаря, своє тепло і світлу
незгасиму пам’ять.
На 53-му році життя, три роки
зету «Бойківщина», 2002 року
тому, якось символічно – у часі
випуску, де вміщено інтерсвого професійного свята, нев’ю з Ігорем Дионізовичем.
сподівано і раптово обірвалося
Серед усього, він тоді розжиття Ігоря Герича. У розмаїтті
повідав, як оперативно
буйних трав, цвітінні квітів, під
відреагував на трагічні
теплим червневим сонцем
скнилівські події 27 липня
відбулося велелюдне останнє
у Львові, перервавши свою
прощання з нашим земляком.
відпустку:
Безперервним потоком з усіх«Як лікар я усвідомлюусюд стікалися люди до сімейвав, що у таку важку хвилиного будинку Геричів. Такого вену моє місце в лікарні. У
ликого похорону Турка досі ще
неділю, 11 серпня, провів
не бачила…
чотири важкі операції.
Такі особистості, яким був Ігор
Оперував двох дітей –хлопДионізович, кажуть, народжучика і дівчинку, і двоє доросються раз на століття. Із зололих. Скнилівська трагедія
тою медаллю закінчив Турківсьдо глибини душі сколихнуку середню школу, з відзнакою –
ла мене, і я зі своїми колелікувальний
факультет
гами робив і робитиму все,
Львівського держуніверситету.
аби повернути потерпілих
1985 рік – лікар-хірург Турківсьу стрій життя. Важливо,
кої лікарні. У цьому ж році мирколи людська біда не просто
ну професію Ігор Герич змінює
відлунює в серці, а коли серце
на військову – в Афганістані.
твоє болить тим болем».
Після демобілізації – лікарТак, серце хірурга-професіохірург другого хірургічного
нала й справді боліло за інших.
відділення Львівської клінічної
Його розумом і руками врятовалікарні швидкої допомоги. В
но сотні і сотні людських життів,
1991 р. захищає кандидатську
а скільком надано консультації,
дисертацію, 1994 рік – доцент
поради, медичну допомогу – й
кафедри
загальної хірургії
не злічити.
Львівського медінституту. У
У цьому ж таки інтерв’ю Ігор
1998 р. захищає докторську диГерич сказав: «Я не уявляю
сертацію, отримує наукову
себе поза своєю сім’єю. Як каступінь доктора медичних наук.
жуть, мій дім – моя фортеця».
З 2001 р. виконує обов’язки проЯк тільки випадала можливість,
фесора цієї ж
кафедри
Ігор Дионізович відвідував
Львівського медичного універсибатьків у Турці, а також старавтету ім. Д. Галицького. До нього
ся бути завжди поруч з кохаяк до відомого хірурга стали
ною дружиною Оленою, ліказвертатися люди з усього світу.
рем за фахом, дітьми Гнатом і
Ігор Герич – не лишень пракСоломією, які також присвятитик. Він – автор понад 200 наули своє життя медицині.
кових праць, 5 монографій, 10
До речі, багато хто, зустрівши
патентів на винахід, за ним чисГната Герича і поспілкувавшись
ляться 32 раціоналізаторські
з ним, каже, що Гнат крапелька
пропозиції. Лауреат премії ім.
в крапельку схожий на покійноГжицького Західного центру Акаго батька. Такий же доступний,
демії наук України – за цикл напростий, людяний і розумний.
укових праць. Співавтор першоВін ще молодий хірург, але вже
го українського підручника «Забагато оперує, вміє дати мудру
гальна хірургія». Був членом репораду, готовий подати руку додакційної ради часопису «Напомоги. У недавньому інтерв’ю
родне здоров’я» та головним
в одній із вітчизняних газет
редактором книжкової серії
лікар-хірург І хірургічного
«Нова медична бібліотек а».
відділення Львівської міської
Його наукова біографія у свій час
лікарні швидкої медичної допобула опублікована в 16-му та 17моги Гнат Герич висловив свою
му виданнях циклу «Хто є хто у
думку стосовно розвитку нашої
світі» (видавництво США). Вомедицини:
лодів польською, англійською та
– Медицина в Україні розвисловацькими мовами. Єдиний
вається не так за підтримки дерсин відомих турківських лікарів
жави, як завдяки внескам
– Дионізія і Віри Геричів – став
лікарів та меценатів, індивідугордістю нашого бойківського
ального прагнення кожного факраю.
хівця до самовдосконалення. За
Окрім усього, Ігор Герич вів
роки незалежності багато
велику суспільно-громадську
новітніх технологій ми запозичудіяльність. Був членом наглядовали в Заходу. Зокрема у хірургії
вої ради Народної лічниці ім.
за останні 25 років активно розМитрополита Андрея Шептицьвивається лапароскопічний мекого, членом Львівського областод малоінвазивної хірургії
ного і Українського товариств
(органів черевної порожнини),
хірургів та Європейського товаендоскопічний (стоматологічриства хірургічних досліджень.
ної, ЛОР, легеневих патологій та
Брав участь у великих медичних
інших), а також мікрохірургія, в
конференціях як в Україні, так і
тому числі мікрохірургія кисті.
за кордоном.
Вона базується на накладанні і
І це далеко-далеко не все з
реконструкції
мікросудин,
достоїнств, що я сказала про намікронервів на далеких перишого земляка.
феричних ділянках. Колись такі
У руках тримаю серпневу гавипадки завершувалися ампу-

тацією, тепер – реплантацією
(пришиванням кінцівок). Усе базується на сучасному обладнанні, яке вдалося закупити
лише за роки незалежності. Незважаючи на те, що в Україні ціна
за ліжко-день є нижчою, аніж в
країнах Європи чи у США, всі сучасні методики спрямовані на
малоінвазивність,
менший
рівень травматизації і як на-

3 стор.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілейним днем народження лікаря-стоматолога Турківської КЦРЛ
– Ігоря Івановича Черепанина – і бажають
шановному ювіляру міцного здоров’я – з роси і
води, невсипущої життєвої енергії, удачі, достатку, родинного тепла, Божої ласки на довгій
життєвій стежині.
Хай Вам буде здоров’я від Бога,
Хай Вам стелиться довга дорога.
Щоб життя було щедрим, як літо,
Щастя й долі – на многії літа!

ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ
ЛІКИ» НА ТУРКІВЩИНІ
ПРОБУКСОВУЄ

слідок – на коротший період реабілітації. Знаний хірург – і мій
батько – Ігор Герич створив
відділення інтервенційної радіології. Специфіка роботи така:
малотравматичні діагностичні і
лікувальні операції проводять
за допомогою спеціальних
мініатюрних катетерних інструментів, які вводять через точковий прокол артерії або вени в
будь-який орган під контролем
спеціальних рентгенодіагностичних систем. Завдяки цьому
методу, можна запобігати інфаркти, зупиняти важкі кровотечі,
при тромбозах виявляти і локалізувати порушення, при онкозахворюваннях перекривати
кровообіг у пухлинах (таким чином пухлина атрофується, зменшується у розмірах). Зараз багато говорять про перехід до страхової медицини, мовляв, така
функціонує у Європі, країнах
Північної Америки. Але це лише
спосіб фінансування медичної
ланки. На жаль, у багатьох людей складається враження, що
будуть виділяти більше коштів на
медичну галузь і що це приведе
до підвищення якості послуг. Однак фінансування галузі не
впливає на якість навчання,
можливість стажування у кваліфікованих центрах надання медичної допомоги. Зміна способу
фінансування ці аспекти не покращить! Понад те, в наших умовах вона не дозволить вилікувати й половини захворювань, бо
все залежить від доходів громадян за умов такого способу
фінансування.
Безумовно, що коротке, але
славне, життя Ігоря Дионізовича знайшло своє продовження у
дітях. Тому й очі батька з портрета випромінюють невимовну
любов і спокій. Ніби знаючи, що
все буде добре. А життя продовжується. Бог кожному дає сили
на кожний день. Втрата ще болить, рана ще не загоєна. Але
рідні знають, що вони повинні
бути сильні, щасливі, дружні.
А ми, його краяни, завжди будемо пам’ятати Ігоря Герича. І в
професійне свято медичної
спільноти вклонятися світлій
пам’яті Лікаря.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Як відомо, з 1 квітня в Україні діє соціальна урядова програма «Доступні ліки», згідно якої з державного бюджету відшкодовують вартість деяких препаратів хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет ІІ
типу. Турківщині на відшкодування вартості ліків визначено
650 тис. грн., які вже є на рахунку в центральній районній
лікарні. Але з різних причин реалізація проекту в нас наразі йде
надто мляво. Для прикладу, за два місяці хворим виписано 950
рецептів, 540 з яких отоварено, на суму трохи більше 10 тис.
грн. Цей показник явно низький, якщо брати до уваги загальнообласний. А тому 6 червня відбулася нарада за участю керівників медицини району та органів влади. Зокрема в ній взяв
участь заступник голови Турківської РДА Юрій Лило. На його
думку, серед основних причин такого становища – недостатня проінформованість населення про програму, зокрема коли
йдеться про первинну ланку медицини. Та й не у всіх населених
пунктах є лікарі сімейної практики, які мали б виписувати безкоштовні рецепти.
Загалом, в рамках програми, 157 найменувань лікарських препаратів, 23 з яких відпускають цілком безкоштовно, 134 – з частковою проплатою. ЩОДО БЕЗКОШТОВНИХ: Аладин 10 мг №50 табл.
(Фармак, Київ, амлодипін), Аміодарон-ЛХ 200 мг №30 табл. (Лікхім,
Харків, амлодипін), Атенолол-Астрафарм 100 мг №20 табл. (Астоафарм, Україна, атекнолол), Беклазон Еко 100 мг/дозу 200 доз
аер. (Айв екс-СР, Чехія, бекламетазон, діпропіонат), Бісопролол
10 мг №50 табл. (Фармак, Київ, бісопролол), Бісопролол 5 мг №50
табл. в/о (Фармак, Київ, бісопролол), Будесонід-Інтел 200 мкг/дозу
200 доз (10 мл.) інг (Лаб Альдо-Юніон, будесонід), Вазиліп 40 мг
№28 табл. в/о (КРКА, Словенія, симвастатин), Верапаміл-Дарниця 80 мг №50 табл. в/о (Дарниця, Київ, верапаміл гідрохлорид),
Гідрохлортіазид 25 мг №20 табл. ( Борщагівський ХФ, гідрохлортіазид), Дигоксин-Здоров’я 0,25 мг №50 табл. (дигоксин), Діаглізид 80 мг №60 табл. (Фармак, Київ, гліклазид), Діаформін 500 мг
№60 табл. (Фармак, Київ, метформін), Діаформін 850 мг № 60 табл.
(Фармак, Київ, метформін), Еналаприл-Астрафарм 20 мг №20 табл.
(Астрафарм, Україна, еналаприл), Ізо-Мік 5 мг №50 сублінг. Фл.
(Мікрохім, Рубіжне, ізосорбіт динітрат),Карведилол-КВ 25 мг №30
табл. (Вітамінний з-д, Київ, карведилол), Метопролол 100 мг №30
табл. (Київмедпрепарат, метопролол), Нітрогліцерин 0,5\ мг №40
табл. субл. (Мікрохім, Рубіжне, нітрогліцерин (гліцерин тр), Сальбутамол-Нео 100 мкг/дозу 200 доз/12 мл (Мікрофарм, Україна,
сальбутамол), Спіронолактон-Дарниця 25 мг №0 табл. (Дарниця,
Київ, спіронолактон), Тромбонет 75 мг №60 табл. в/о (Фармак, Київ,
клопідогрель), Фуросемід 40 мг №50 табл. (Борщагівський ХФ,
фуросемід). Якщо людина хоче взяти собі ІНШІ ЛІКИ З ПЕРЕЛІКУ, то
має розуміти, що за них частково треба доплачувати. Для прикладу,
препарат Клопідогрель, вартість якого за упаковку становить 118
грн. 98 коп., а доплата – 51 грн. 30 коп. Або ж Діаформін – вартість
104 грн. 43 коп., доплата становить 34 грн. 04 коп.
Прийшовши до лікаря, пацієнт має можливість ознайомитися з
переліком ліків і, вибрати для себе оптимальний варіант – ліки
безкоштовні чи з доплатою
Маючи виписаний рецепт, людина може звертатися в одну із
шести аптек, що беруть участь у проекті. Зокрема це три аптеки, що
знаходяться в центральній районній лікарні, на території Військового Містечка, аптека «Сальве» та «Подорожник» (майдан Шевченка, м. Турка), аптека «Сідус» по вул. Міцкевича в м.Турка та аптечний кіоск в поліклінічному відділенні. Також слід пам’ятати, якщо
в селі немає сімейного лікаря, то хворому можна звернутися за
рецептом до будь-якого терапевта чи сімейного лікаря , що працює
в райцентрі чи в сусідньому населеному пункті. У випадку, коли в
рецепті виписано одне дозування, а в аптеці такого немає, можна
звернутися в інші або ж замовити ліки, які будуть в наявності за
декілька днів.
А загалом як медикам, так і пацієнтам, конче потрібно активізувати участь у проекті. Адже якщо ми й надалі так мало використовуватимемо коштів на безкоштовні рецепти, то фінансування можуть
скерувати в інший район. Там, де програма працює ефективно.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Майже на кожній сесії депутати Турківської районної ради
приймають звернення стосовно вирішення тих чи інших злободенних питань району, а чи навіть загальноукраїнського
масштабу. Але чомусь декому (як правило, песимістам) видається, що вони нічого не дають. У високих державницьких
кабінетах на них не звертають уваги. Мовляв, така собі процедура для галочки.
Втім, аналіз звернень та відповімісцеві бюджети, там де проводей на них, який зробив на останній
дить ся
лісогосподарська
сесії заступник голови районної
діяльність. Зараз рентна плата надради Василь Костишак, вочевидь
ходить в Державний та обласний
спростовує цю упереджену думку.
бюджети (відповідно, по 50%). У
Більше того, доводить актуальність
відповіді з Міністерства фінансів
народної мудрості – де стукають,
України з цього приводу сказано, що
там відчиняють. Взяти хоча б зверв процесі децентралізації влади в
нення до Президента України, ГолоУкраїні будуть ухвалені зміни до Пови Верховної Ради України, Прем’єрдаткового й Бюджетного кодексів,
міністра України, в якому депутати
відповідно й визначено нову фінанпросять керівництво держави засову основу органів місцевого саконодавчо врегулювати проблему,
моврядування й запроваджено
аби місцеві громади могли розпонову систему бюджетного вирівнюряджатися землями поза межами
вання. З цього видно, коли відбунаселених пунктів. Так у зверненні
деться децентралізація влади, то
записано: «Законопроект №4355,
таки частина рентної плати надхояким передбачається передача зедитиме в місцеві бюджети. А у
мель за межами населених пунктів
своєму листі народний депутат Уку комунальну власність та розпораїни Андрій Лопушанський повідорядження місцевих громад», було
мив, що він цілком підтримує ініціаприйнято у першому читанні ще в
тиву турківських депутатів і скеквітні 2016 року. Але до цього часу
рував звернення, підготовивши й
не внесено його на розгляд Верховдепутатський запит, до Прем’єрної Ради України в другому читанні
міністра України з проханням позита прийняття в цілому як Закону.
тивно вирішити проблему.
Передача повноважень на місця
Адміністрація Президента,
у сфері земельних відносин посиМіністерство економічного розвитлить роль органів місцевого самоку і торгівлі України, Генеральна проврядування у комплексному розкуратура відреагували й на звервитку територій та об’єднаних гронення турківських депутатів щодо
мад, дозволить більш оперативно
припинення торгівлі з тимчасово
та якісно залучати додаткові інвесокупованими районами Донецької
тиції в розвиток сільського госпота Луганської областей. Заступник
дарства та земельних відносин,
Голови Адміністрації Президента
створить більш комфортні та сприповідомив, що звернення турківсьятливі умови для розвитку підприєких депутатів щодо дій правоохомництва на селі та розвитку еконоронних органів стосовно учасників
міки України.
економічної блокади тимчасово
Ми просимо внести невідкладно
окупованих територій надіслано для
вищеназваний законопроект на розрозгляду, згідно компетенції, до Нагляд Верховної Ради України, прийціональної поліції України, Генеральняття якого дозволить місцевим
ної прокуратури, Кабінету Міністрів
громадам стати справжніми госпоУкраїни. Відповідно, правоохоронні
дарями на своїй землі, значно полоргани повідомили, що по вказаній
іпшить життя та добробут громапроблемі проведено перевірки.
дян України».
Двічі районна рада приймала
На дане звернення до Турківської
звернення, що стосувалися медирайонної ради надійшла відповідь з
цини. Зокрема щодо встановлення
Адміністрації Президента, в якій повищих тарифних розрядів єдиної тавідомляється, що звернення щодо
рифної сітки, розрядів і коефіцієнтів
розширення повноважень органів
з оплати праці працівників сфери
місцевого самоврядування з упохорони здоров’я. Також просила
равління земельними ресурсами та
провести розрахунки фактичної
посилення державного контролю за
потреби бюджетного фінансування
використанням та охороною зедля забезпечення в повному обсязі
мель, надіслано до комітету Верфонду заробітної плати працівників
ховної Ради України з питань аграрзакладів охорони здоров’я, зокрема
ної політики та земельних відносин
в частині збільшення медичної субдля опрацювання. Надійшла
венції. З цього приводу у відповіді
відповідь і з комітету Верховної
Міністерства охорони здоров’я зокРади, в якій повідомляється, що «корема, сказано: « Забезпечити комумітет рекомендує Верховній Раді
нальні заклади охорони здоров’я доприйняти даний законопроект в
датковими коштами для покриття
другому читанні». А у своїй відповіді
вказаного дефіциту за рахунок реДержавна служба України з питань
зерву коштів, передбаченого у
геодезії, картографії та кадастру
складі медичної субвенції, МОЗ Укзвертає увагу на те, що вищеназраїни не має можливості, оскільки
ваним законопроектом передбачевказаний резерв обмежений.
но передачу сільським, селищним,
З огляду на зазначене, МОЗ Укміським радам повноважень із розраїни пропонує наступні шляхи
порядження землями державної
щодо покращення рівня оплати праці
власності за межами населених
працівників галузі охорони здоров’я:
пунктів, а також встановлення по– забезпечити диференціацію зарядку передачі таких земель у коробітної плати за допомогою надбамунальну власність об’єднаних тевок, які можуть фінансуватися як з
риторіальних громад.
державного, так і місцевого бюдТакож депутати районної ради
жетів.
скеровували звернення Голові Вер– використовувати можливості
ховної Ради, народному депутату
автономії в прийнятті рішень щодо
України Андрію Лопушанському, коформування та затвердження
мітету Верховної Ради України з
штатних розписів цих закладів, випитань податкової та митної полходячи з виконуваних функцій, обітики щодо вирішення проблеми
сягу медичної допомоги і фактичносплати частини рентної плати від
го навантаження на фахівців, нарубок головного користування в

даної шляхом скасування наказу
МОЗ України від 23.02.2000, №33».
В іншій відповіді Міністерство рекомендує владі на місцях обмежити або скоротити непершочергові
та неефективні видатки, дотримуватися жорсткого режиму економії
бюджетних коштів і скеровувати
зекономлений ресурс на підвищення заробітної плати.
В іншому зверненні депутати просили Прем’єр-міністра України призупинити дію Постанови Кабінету
Міністрів щодо створення госпітальних округів, не допустити закриття
лікарень та лікарняних відділень,
звільнення працівників галузі, відмовитися від скорочення кількості
місць стаціонарних лікарень, забезпечити належне фінансування закладів медицини з державного бюджету, зокрема на рівні районів, в
сільській місцевості забезпечити
амбулаторії та ФАПи життєво важливими препаратами.
З цього приводу, у відповіді
Міністерства охорони здоров’я сказано, що «відповідним проектом на
території Львівської області передбачається створення десяти госпітальних округів», що Уряд готує
окрему Програму державного бюджету «Розвиток госпітальних округів», кошти якої передбачають
створення сучасних перспективних медичних закладів, а також перепрофілювання та організацію існуючих. МОЗ запропонувало обласній
ОДА доопрацювати проект, з урахуванням пропозицій на місцях, й
подати повторно на розгляд
Міністерства.
Двічі районна рада приймала
звернення щодо земельних проблем. Перше – до Президента України, Голови Верховної Ради та
Прем’єр-міністра щодо недопущення механізмів, що дозволятимуть
торгувати землею сільськогосподарського призначення в обхід мораторію, зокрема за допомогою ухвалення закону про обіг сільськогосподарських земель, яким пропонується де-факто торгувати землею вже з 1 липня 2017 року.
Продовжити на 10 років мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні, розробити практичні механізми стимулювання і розвитку фермерського господарства, малого і
середнього бізнесу в аграрній
сфері». Інше – до комітету з питань
аграрної політики та земельних
відносин Верховної Ради України,
Міністерства аграрної політики та
продовольства України щодо надання можливості безоплатної приватизації та отримання у власність
декількох земельних ділянок для
ведення особистого селянського
господарства, земель державної
або комунальної власності, в
розмірі до 2 га.У відповіді заступник
голови комітету Верховної Ради
повідомив, що « звернення надіслано для розгляду до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Про результати
розгляду буде повідомлено додатково».
Звичайно, відповіді на звернення далеко не в усьому влаштовують депутатів, та й загалом турківську громаду, але вони є й, можливо, коли відбудеться децентралізація влади в Україні, з порушених
питань будуть прийняті конкретні
рішення на користь місцевих громад. А поки що вони створюють
для цього підґрунтя й нагадують
про існуючі проблеми.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогу маму, бабусю та прабабусю, жительку с. Присліп – Катерину Іванівну Бринько – з 80-річчям від дня народження щиро вітають син Дмитро з сім’єю, дочки Ганна, Надія, Ольга та Марія – з
сім’ями, онуки та правнуки. Дорогій ювілярці вони
бажають міцного здоров’я, щасливого довголіття, радості від життя на многії і благії літа.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей.
Всі, що найкращі на землі є, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Із ювілеєм щиро Вас вітаєм,
Бажаєм щастя і добра.
І щиро Богородицю за Вас благаєм
Щоб Своїм Покровом обняла.

Дорогу і люблячу матусю, турботливу, найкращу у світі бабусю і
прабабусю, добру сваху – Ганну Степанівну Посоленик – із с. Яблунів від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із 83-ім роком
від дня народження, який святкуватиме 17 червня.
Сердечно бажаємо Вам, рідненька, доброго здоров’я і життєвих сил, родинного тепла і усіх земних гараздів, Божої ласки і благословення не лише на цей
рік, а на увесь довгий вік.
Слова шукаємо для Вас щонайтепліші,
Щоб висловить любов, та важко їх знайти.
Для нас Ви завжди є найкраща, найрідніша,
І буде так, допоки з нами Ви.
Нехай цей день Вам зморшок не добавить,
Старі розгладить і зітре.
Нехай Господь здоров’я зміцнить, від незгод позбавить,
Добро і щастя в хату принесе.
З любов’ю – дочки Марія і Ярослава, сини Сергій, Степан та Іван,
невістка Андріана, численні внуки та правнуки, свати з Ужгорода.

17 червня святкуватиме свій ювілей – 80-річчя – наша дорога і
шанована мама, свекруха, теща, бабуся і прабабуся, жителька с.
Багнувате – Ганна Василівна Жавко.
Всією сім’єю ми Вас вітаємо,
Міцного здоров’я і щастя бажаємо.
Хай на старості літ Вам щасливо живеться,
Лиш добро і достаток ведеться.
Хай смуток до хати дороги не знає,
Хай Матінка Божа Вас оберігає.
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.
З повагою: сини Ярослав, Микола, Михайло, Володимир; невістки: Марія, Валя, Світлана, Стефа, дочки: Світлана, Наталя, Ірина, зяті: Василь, Ярослав, 26 онуків і 25 правнуків.

Дорогу і люблячу, дбайливу і турботливу, чуйну і щиру, найкращу у
світі маму, тещу, свекруху, бабусю та прабабусю – Теодозію Олексіївну Ільницьку з Гусного – щиросердечно вітають із 75-річчям від
дня народження дочки Галина, Люба, Наталя, Поліна, Марія; зяті
Микола, Іван, Василь, Микола, Андрій; сини Іван, Ігор, Сергій; невістки Валентина, Ірина, Іванна, 24 онуки та 11 правнуків. З нагоди
такого прекрасного життєвого свята, рідні бажають дорогій ювілярці міцного-міцного здоров’я, світлої радості, родинного тепла і благополуччя, мирного неба над головою, Божої
ласки і благословення на довгі і щасливі роки
життя.
Ви всю свою ласку й тепло
Віддаєте онукам і дітям.
Хоч не легко Вам часто було,
Та усіх Ви зуміли зігріти.
Щоб Ви ще правнукам весілля справляли,
Щоб доля для Вас усміхалась весь час,
Щоб довго здоров’я міцне іще мали –
Ми молимо Бога за Вас.

Громада с. Мала Волосянка сердечно вітає з
Днем медичного працівника чуйну, щиру, відповідальну людину, фахівця своєї справи, фельдшера – Людмилу Василівну Варварич – і бажає
їй життєвих сил і енергії, успіхів у роботі, міцного
здоров’я – з роси і води, втілення усіх мрій і
бажань, родинного тепла, довголіття.
Хай Вас щастя як дощ омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога
Любові – від рідних, а ласки – від Бога.
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Святково прибраний актовий зал Турківської школи-інтернату. І учні, і вчителі у зворушливому очікуванні. Незабаром
сюди прибудуть гості – досі невідомі, але такі дорогі й бажані.
Гості-випускники школи 1967 року. Рівно 50 років тому, такого ж червневого дня, звідси, з рідного гнізда, як зі своєї рідної
домівки, вони розлетілися, мов ластів’ята.

І ось на порозі перші колишні
однокласники – Марія Бойко,
Надія Дудурич, Галина Джура,
Роман Сипливий. За ними ж невдовзі прибули Іраїда Комлєва
та Яніна Білинська-Києльбаса.
Усі вони з навколишніх сіл – Шум’яча, Борині, Явори, Ясениці,
Мельничного, та кожного з них
доля занесла далеко від отчого
порога.
Хвилюючі миті з обіймами,
цілунками і…, звичайно, зі сльозами на очах.
– Дівчатка, рідні мої, невже то
ви? Аж не віриться, що знов ми
разом через п’ять десятиліть тут,
у стінах цієї школи, – з тремтінням в голосі каже Роман Сипливий.
До речі, це саме він у різні
роки розшукав по Інтернету колишніх однокласників. І саме
його величезна заслуга в тому,
що зібрав, хай і не всіх, на цю
ювілейну, я б сказала, золоту
зустріч.
А зі сцени вже линуть слова
ведучих свята:
– Сьогодні в нас думки єдині,
Єдині помисли у всіх –
Це привітати в рідній школі
Випускників далеких літ.
– Ви навідалися до нас у той
час, коли відлунала переливчата пісня останнього шкільного
дзвоника, коли вже позаду тривожні хвилини випускних іспитів,
– промовляє друга ведуча.
– Думається, що кожен з вас
не забув свій останній дзвоник у
стінах рідної школи, і вам також,
як і нам, було непросто розпочинати новий етап у своєму житті.
Для нас велике щастя, що сьогодні ви, збагачені життєвим
досвідом, впевнені в собі, поруч
з нами. Тому з цікавістю послухаємо вас.
– Мені дуже приємно, дорогі
діти, зустрітися з вами. На зустріч
однокласників я прилетіла з далекої Канади. Так сталося, що
волею долі і обставин, я опинилася за океаном у грудні 1968
р., – розповідала Яніна Білинська-Києльбаса. – В Україні з того
часу я вже вчетверте. У Канаді
мені вдалося створити своєрідний фонд допомоги дітям України. Впродовж 14 років йшла від
мене поміч в Україну, в тому числі
і в цю школу-інтернат, і в школу
мого рідного села і т.д. Вдячна
Богу за те, що дозволив бути тим

веслом у величезному човні українських діточок. І я хотіла би
побачити, бодай хоч сліди тої
допомоги, яка надходила від
мене вашій школі-інтернату. Зберігаю усі документи, усі звіти за
кожен цент, що довелося за ньо-

го звітувати перед організаціями, котрі допомагали мені в
зборі коштів, аби закупити телевізори, комп’ютери, фотокамери, ксерокси, шкільне приладдя, одяг, взуття для дітей України.
У серці й душі, де би я не жила,
завжди була, є і буду українкою,
тому й вважала своїм обов’язком допомогти, чим лиш могла,
тим, хто потребував допомоги на
землі, яка мене зростила.
Спогадами про роки навчання і перебування в школі-інтернаті поділилася викладач-методист Дрогобицького коледжу
нафти і газу Іраїда Комлєва:
– Ой втекли ті роки, як вода
з озерця,
Все, що було в школі, залишилось в серці…
І справді так. Тих років далекої юності не забути ніколи. Я
пам’ятаю добрих, справедливих
і чуйних педагогів – Стефу Онуфріївну Цимбалюк, Надію Павлівну Харківську. Вони були першими нашими порадниками, наставниками на путь істинний.
Вихователів – Марію Федорівну

ЯКРАЗ ДЛЯ ХВОРИХ!
Так, з іронією та насмішкою, кажуть водії карет швидкої
допомоги, медики, та й самі хворі, про невеличкий відрізок дороги, який доводиться долати, під’їжджаючи до Турківської центральної районної лікарні. Але тут не до сміху. Буквально
сто (чи трохи більше) метрів дороги, яка відгалужується від
траси Львів - Ужгород, в бік вул. Військове Містечко, де розташована Турківська КЦРЛ, вкриті суцільними вибоїнами. Як
по такій ділянці дороги доставити хворого до лікувального
закладу у стані інфаркту, внутрішньої кровотечі чи жінку
перед пологами? «Та тут, на тих ямах, трусонувшись добряче кілька разів, хворий може віддати Богові душу, так і не
доїхавши до медичного закладу, де йому могли б врятувати
життя», – кажуть люди.
Дану проблему, без сумніву, необхідно якимось чином вирішити.
Районній чи місцевій владі знайти можливість провести ямковий
ремонт цього невеликого відрізка. Хоча, по правді мовлячи, подібних ділянок у місті та районі, ой як багато! Але неподалік гарної
і сучасної лікарні бути такій трясовині аж ніяк не пасує.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Васильєву, Степана Васильовича Бриндака і улюблену няню –
тьотю Марусю. Багатьох їх – добрих, щирих душею, співчутливих
– уже нема в живих. Світла їм
пам’ять і пухом Свята Землиця!
А ще пам’ятаю однокласницю
Галину Гах. Кожного вечора вона
розповідала нам казки, під які
ми засинали. І що цікаво, щоразу вони були інші, нові. А виявляється, Галинка сама для нас
їх вигадувала. Галина наша вивчилася на дитячого лікаря і довгий час працювала в Хирові на
Старосамбірщині. Прикро, що

на зустріч вона не змогла приїхати за станом здоров’я.
Дорогі діти, цьогорічні випускники! Сьогодні ви на порозі нового життя, перед вами – вибір
доріг. Хай вони будуть крилатими, а мрії здійсненними. Оберіть
собі професію за покликанням
серця. Хто побажає вчитися в
коледжі нафти і газу, буду підтримувати. А наостанок мої вам побажання:
– Дай, Боже-Христе, ключі
небесні,
Щастя й здоров’я, здобутки чесні.
У кожному броді і перевозі
Хай буде з вами Бог у дорозі.
Роси на вітах, краси на
квітах,
Щастя й здоров’я на многая
літа.
– Коли ви закінчили школу,
мені виповнився лише один рочок, – звернулася до гостей директор школи-інтернату Оксана
Іванівна Сушинець. – Час нестримно летить і висуває нові
вимоги перед педагогічними колективами. Питання функціону-

вання школи-інтернату стояло
перед знаком запитання – бути
чи не бути? Але такий заклад
конче потрібен. Нині тут навчається 166 дітей, з них є дітисироти, напівсироти, з багатодітних сімей і такі, котрі позбавлені батьківської опіки. 14 років
я є директором цієї школи, але,
на жаль, про допомогу з Канади
від пані Яніни чую вперше. Що
надходило до мене, звідки, мені
не відомо. Бажаю всім вам
міцного здоров’я, мирного неба,
радості від всіх ваших добрих
справ і починань. Для вас, дорогі гості, наш скромний дарунок
– концерт самодіяльних артистів школи.
Сценою заволоділи учасники
художньої самодіяльності. У виконанні дітей прозвучали для

гостей пісні «Про Україну», «Не
треба, мамо». Учні молодших
класів порадували танцем з прапорами України, сценкою «Капкап, дощику» та гумористичною
п’єсою «Мамо, дайте гроші на
книжки».
А гостя з Канади – Яніна
Білинська-Києльбаса – вручила
кожній дитині солодощі, друзямоднокласникам пам’ятні сувеніри і подарунки. На закінчення
зустрічі всі заспівали «Многая
літа». А знімок на згадку про пам’ятну зустріч кожен повіз із собою додому.
Довго, аж до самого вечора,
вели того дня задушевні розмови однокласники-п’ятдесятники.
Спогади, спогади, спогади…
– Коли ще зустрінемося? –
обмінювалися мовчазними поглядами між собою друзі-однокласники.
І в поглядах їх світилася Надія,
щира Віра й незрадлива Любов.
Дай, Боже, ще багато всім теплих, пам’ятних зустрічей!
Розалія КАНАРЄЄВА.
Фото Дениса Сорокатого.

Спасибі за турботу
Благодійні справи завжди повертаються до людини сторицею, адже добрий вчинок уособлює в собі любов, турботу, добро. На жаль, зараз рідко знайдеш людину, котра згодиться безкорисливо допомогти іншим. Але це не про депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського. Саме він допоміг нам,
коли ми звернулися до нього про допомогу у лікуванні нашої
чотирирічної донечки Оксанки. Їй терміново і успішно у Києві
була зроблена операція. І все це завдяки благодійному фонду
Андрія Лопушанського. Андрій Ярославович та його помічник,
Ірина Кіра, й зараз весь час цікавляться здоров’ям Оксанки та
справами моєї сім’ї.
Щиро дякую Вам, шановні благодійники, за Ваш благородний поступок, за Вашу чуйність і доброзичливість, за увагу і повагу, які Ви
появляєте до нужденних, хворих, інвалідів. Своєю турботою, бажанням допомогти і поспівчувати Ви зігріваєте їхні серця.
Нехай Господь дарує Вам і Вашим рідним міцне здоров’я, радість
і достаток на довгі, щасливі і мирні роки життя.
З повагою – Богдан Ільницький,
батько Оксанки, житель с. Лосинець.

5 стор.

Щиросердечно вітаємо із золотим ювілеєм дорогу
нам людину –
доброго, чуйного і турботливого сина, зятя,
коханого чоловіка, люблячого батька – Михайла Яковича
Блаж івського – жителя с.
Ільник.
Бажаємо Тобі міцного здоров’я, добра, достатку, сімейного
затишку, Божої ласки на довгі і
щасливі роки життя.
Нехай над Тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть поруч віра і
надія –
Як два крила, що впасти не
дадуть.
І сам Господь по милості
наділить
Ще довгих літ, щасливу,
світлу путь.
З любов’ю – мама Ганна, дружина Марія, сини Дмитро і Степан, теща Ольга і тесть Михайло
та родина з м.Ковель.
Парафіяни і церковний комітет храму Преображення Спаса с. Н.Яблунька щиросердечно
вітають – о. Богдана
Малого – з днем
народж ення,
який відзначатиме 19 червня, і бажають
шановному
імениннику
міцного здоров’я,
радості, родинного
тепла і Божого благословення
на многії і благії літа.
Нехай сіяє кожен день добром,
Хай радість птахом кожну
мить співає,
Хай наша вдячність, шана і
любов,
Вам у житті завжди допомагають.
Здоров’я Вам – на многії й
щасливії літа.
Хай душу зігріває родинна
теплота.
Хай стане сил у Вас цей
шлях земний пройти,
Нелегкий хрест священницький достойно донести.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілейним днем народження лікарястоматолога Турківської КЦРЛ –
Петра Володимировича Матковського – і бажають шановному
ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і довгого-довгого
мирного віку.
Нехай сіяє кожен день добром,
Хай радість птахом кожну
мить співає.
Хай людська вдячність,
шана і любов
Вам у житті завжди допомагають.

6 стор.
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№

Прізвище, ім’я, по батькові депутата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Миньо Анатолій Ярославович
Яворський Іван Ярославович
Гвоздінський Олександр Ярославович
Тарасенко Ольга Володимирівна
Бегей Михайло Іванович
Бринь Тарас Іванович
Доротич Андрій Романович
Матківська Світлана Романівна
Павлик Ігор Іванович
Кітраль Володимир Лук’янович
Луговий Дмитро Миколайович
Славич Анатолій Васильович
Федчишак Оксана Василівна
Писанчин Лілія Володимирівна
Хомик Ігор Антонович
Гірник Богдан Степанович
Петрик Сергій Ярославович
Бенкеч Геннадій Михайлович
Гав’як Тарас Іванович
Вовчанська Надія Ярославівна
Шевців Леся Іванівна
Сливар Володимир Ігорович
Кухар Віта Володимирівна
Сіданич Сергій Ярославович
Стецишин Ігор Ярославович
Шило Микола Йосифович
Білинський Василь Іванович

Виборчий
округ
7
10
13
24
9
22
3
15
16
26
18
12
17
14
1
6
19
8
2
21
23
4
20
5
25
11
21

Політична партія
ТР у Львівській обл. ОП «БПП «Солідарність»
ТРОПП ВО «Батьківщина»
ТРОПП «Об’єднання «Самопоміч»
ТРОПП «ВОЛЯ»
ТР у Львівській обл. ОП «БПП «Солідарність»
ТРОПП «ВОЛЯ»
ТР ОПП «Громадський рух «Народний контроль»
ТРОПП ВО «Свобода»
ТР у Львівській обл. ОП «БПП «Солідарність»
ТРОПП «ВОЛЯ»
ТР у Львівській обл. ОП «БПП «Солідарність»
ТРОПП «Громадська позиція»
ТРОПП ВО «Свобода»
ТРОПП ВО «Батьківщина»
ТРОПП «ВОЛЯ»
ТРОПП ВО «Свобода»
ТРОПП «Громадська позиція»
ТР ОПП «Громадський рух «Народний контроль»
ТРОПП «ВОЛЯ»
ТРОПП ВО «Батьківщина»
ТРОПП ВО «Свобода»
ТРОПП «Укр. об’єднання патріотів - УКРОП»
ТРОПП «Укр. об’єднання патріотів - УКРОП»
ТРОПП «Об’єднання «Самопоміч»
ТРОПП «ВОЛЯ»
ТРОПП «Громадська позиція»
ТРОПП ВО «Батьківщина»

Всього
засідань
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
32
34
34
34
34
34
34
2

Присутній
(-я)
33
31
30
29
27
27
27
27
27
26
26
26
26
25
24
21
21
20
20
19
19
17
16
11
10
7
2

Відсутній
(-я)
1
3
4
5
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
13
13
14
14
13
15
17
18
23
24
27
0

ПРИМІТКА: Депутат Гав’як Тарас Іванович до березня 2016 року перебував у зоні проведення АТО.
Відповідно до рішення 31-ї сесії 7-го скликання від 27.04.2017 №914, достроково припинено повноваження депутата Вовчанської Надії
Ярославівни.
Відповідно до рішення 32-ї сесії 7-го скликання від 25.05.2017 №915, визнано повноваження депутата Білинського Василя Івановича.

Â³äâ³äóâàííÿ ÷ëåíàìè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
çàñ³äàíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Òóðê³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ëèñòîïàäà 2015 ïî òðàâåíü
2017 ðîêó
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Прізвище, ім’я, по батькові депутата
Когут Геннадій Йосипович
Набоков Ростислав Володимирович
Гвоздінський Олександр Ярославович
Беседін Віталій Іванович
Юдицький Петро Леонідович
Яцкуляк Христина Михайлівна
Петришак Степан Федорович
Федаш Микола Михайлович
Хомин Володимир Миколайович
Хацьор Стефанія Каролівна
Яворський Любомир Володимирович
Леньо Ігор Миронович
Гришканич Олег Васильович
Крайняковець Мар’яна Михайлівна
Дубравський Андрій Васильович

Всього Присутній Відсутній
(-я)
(-я)
засідань
21
21
3
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
5
5

20
21
3
21
11
12
11
16
9
20
15
11
9
4
2

1
0
0
0
10
9
10
5
12
1
6
10
12
1
3

ПРИМІТКА: рішенням сесії 7-го скликання №754 від 23.12.2016
року, у зв’язку з пропусками більшої половини засідань, виключено
з членів виконавчого комітету Яворського Ігоря Івановича та
Яцкуляка Миколу Петровича. Тим же рішенням включено до складу виконавчого комітету Дубравського Андрія Васильовича та
Крайняковець Мар’яну Михайлівну.
Управління соціального захисту населення Турківської районної державної адміністрації інформує про початок прийому документів на придбання навчального приладдя для багатодітних сімей,
де четверо і більше дітей до 18-и років (включно), а також дітей, які
навчаються у вищих навчальних закладах І-ІІ, ІІІ- ІV рівнів акредитації
та професійно-технічних навчальних закладах на денній формі навчання (до 23 років).
Для отримання допомоги представник багатодітної сім’ї подає
документи:
- копія паспорта одного з батьків;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера одного
з батьків;
- копії свідоцтва про народження дітей;
- копії посвідчень дітей з багатодітної сім’ї чи інших документів що
підтверджують статус багатодітної сім’ї.
За детальнішою інформацією просимо звертатися безпосередньо в управління соціального захисту населення Турківської райдержадміністрації.

В м. Турка, по вул. Зелена, 17, продається приватизована земельна ділянка, площею 0,0960 га. Є будівельний паспорт.
Тел.: 0995386739.

Добре слово –
лікарям у подяку
Наше життя непередбачуване. І ми не знаємо, що з нами може
статися через 1-2 хвилини. Немає у світі стільки золота, щоб
ним всіх озолотити, немає в словниковому запасі стільки слів,
щоб висловити подяку Богом даним лікарям, не знаючи ні спокою, ні спочинку, в будь-яку пору дня чи ночі, вони ведуть боротьбу з недугою і, як правило, перемагають, бо Господь посеред них.
Найкращі слова подяки ми хочемо висловити нашому лікуючому
лікарю-невропатологу С.Ю.Вереницькому. Низький уклін за високу
професійність, мудрість, доброту, співчуття і людяність прийміть від
Ваших пацієнтів з палати №8. Щиро вдячні також таким лікарям –
А.Л.Губицькому, М.І.Гучку. Хай Божі Ангели Вас завжди охороняють
від недуг і нещасть.
Щира подяка головному лікареві Боринської міської комунальної
лікарні І.І.Маркіну та всій його команді. Дякуємо за Ваші світлі голови,
золоті руки, безмежну доброту сердець, за людяність, чуйність та за
увагу, які Ви приділяєте всім пацієнтам.
Також хочемо сказати спасибі всьому колективу неврологічного
відділення: медсестрам, які з посмішкою заходили в нашу палату,
знаходили для кожного гарне слово підтримки, аж на душі ставало
веселіше. Це – Н.М.Федько, М.І.Богайчик, І.Є.Марич, Г.Ю.Шкрамко,
Я.Л.Риштей, І.М.Сташек.
Молодший персонал – Г.В.Яцейко, Н.І.Калапіщак, Л.Д.Малетич, Я.В.Буштин, М.П.Лозницька – всіляко сприяли нашому видужуванню.
Ідеальна чистота, чіткий розпорядок роботи, смачні сніданки, обіди та вечері, високий професіоналізм персоналу – так можна охарактеризувати роботу цього відділення. А якщо такі умови створені
для пацієнтів, то це, зрозуміло, сприяє покращенню їхнього здоров’я.
Окремі слова подяки бригаді швидкої допомоги, працівники якої
оперативно, вчасно і професійно надають першу допомогу.
Вельмишановні рятівники людського життя, Вашій професії немає
рівних. Ви з честю виконуєте клятву Гіппократа. Щиро дякуємо за
розуміння і чуйне відношення до хворих.
Усім працівникам відділення зичимо теж бути здоровими, а ще –
добра, тепла, благополуччя і вдячних пацієнтів.
Низький уклін Вам і велика подяка
За те, що ми сьогодні з рідними й дітьми,
Що посміхаємось зорі ранковій,
Ступаєм радісно по цій землі.
Даруйте і надалі людям радість і здоров’я,
Що є найбільшим скарбом на Землі,
А Бог за це віддячить, безумовно,
Благополуччям Вам і всій Вашій рідні.
З повагою – пацієнти пал.№8 Боринської міської комунальної
лікарні – О.І.Мацько (с. Гусне), М.С.Лях (с. В.Висоцьке), Н.Є.Тяжкун
(смт. Бориня), О.М.Оначишич (смт. Бориня).

З Днем медика – Людмилу Василівну Варварич – завідувача
ФАПу с. М.Волосянка, вітають
с ан іт а р к а
Ганна Іванівна Яворська, вчителі –
Ірина Михайл і в н а
Яворсь ка,
Дмитро Іванович Добрянський,
техпрацівниця Ганна Миколаївна Демчишак, завідувач
Народного дому Степанія Іванівна Коцур і бажають їй міцного
здоров’я – з роси і води, життєвої енергії, поваги від людей,
миру, достатку, любові, Божої
опіки на життєвій дорозі.
Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть з Вами віра і
надія –
Як два крила, що впасти не
дадуть.
І сам Господь по милості
наділить
Ще довгих літ, щасливу,
світлу путь.

Дорогого, турботливого чоловіка, батька, любимого дідуся,
жителя с. Верхня Яблунька –
Михайла Костянтиновича Шийчина – щиросердечно вітають з 75річчям від дня
народження
дружина Ганна, син Руслан з дружиною Наталею,
син Михайло з дружиною Надею, син Сергій з дружиною Ольгою; онуки Людмила,
Діана, Назар, Михайло, Ірина,
Марічка і бажають ювілярові
міцного здоров’я, достатку, Божого благословення, щастя без
ліку і довгого-довгого віку.
Спасибі, рідненький, за вічну
турботу,
За щире бажання добра нам
усім.
Хай серце ще довго у грудях
палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб
жили – не тужили,
Ви найбільшого щастя в
житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас
є,
Хай силу й здоров’я Господь
Вам дає.
Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:
– польська робоча віза, за
ціною 2000 грн.;
– воєводська віза (річна) – 370
дол.;
– страхування;
– заповнення анкет;
– безкоштовні вакансії в
Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан Шевченка, 32 (навпроти кінотеатру).
Тел.:
0965501604,
0991317345.
Пропоную стінові та перегородочні будівельні блоки, стовпчики для огорожі, газоблоки
AEROC D300, а також цемент,
пісок та щебінь. Тел.0968305989.
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А ВЛАДА ВСЕ ЗВОЛІКАЄ
Турку справедливо називають столицею бойків за різноманітні культурні заходи, що проходять тут. А найперше –
це Всесвітні Бойківські фестини і конгреси бойків. Крім того,
наші спортсмени здобувають призові місця на обласних змаганнях. Багато вихідців з Турки стали науковцями, знаними
керівниками
Турка є жвавим торговельним
містом. Вже ніхто не скаже, що
ми живемо в районі, де «світ
дошками зашитий», як це було
колись. Обов’язок усіх жителів і
уродженців району – в першу
чергу дбати про збереження і
примноження іміджу і привабливості нашого краю. Турка має
два вокзали – залізничний і автобусний, які є воротами і візиткою міста і району. Через них
кожного дня проходять сотні
жителів району і гостей не тільки
з області, але й з інших областей України, інколи навіть із-за
кордону. На жаль, вони зустрічаються тут з проблемою –
немає туалетів. На два вокзали
є туалет, де тільки одна людина

може ним скористатись. Є тут ще
одна дверка, але вона на замку.
Це, кажуть, службовий туалет. Я
вже не один раз писав у часописі «Бойківщина» і не раз говорив з керівництвом району і
міста про потребу побудови великого туалету, яким би могли
скористатись
одноразово
більша кількість людей. Влада
мінялась, а, віз, як кажуть, і нині
там. Зокрема в 2015 р., напередодні Конгресу Бойків, домовились, що тимчасово поставлять
біотуалети, а відтак збудують
новий. Пройшло два роки, і вже
Всесвітні Бойківські фестини
наближаються, а немає ні одного, ні другого туалету. Розв’язати
цю проблему можна, збудував-

Животворна криниця
друкованого слова
Саме так можна назвати літературний музей об’єднання
«Письменники Бойківщини» у м. Турка, який був відкритий і
освячений 2005 року на Першому Світовому конгресі бойків.
За 12 років у ньому побували і оглянули експонати відвідувачі
не лише України, але й з інших країн – Польщі, Росії, Білорусі,
Угорщини, Словаччини, Канади, США. З прозових і поетичних
творів вони дізналися про події, які відбувалися в Карпатах та
на теренах Галичини, Поділля. Хоча багато прозаїків, поетів,
публіцистів, істориків бойківського краю проживають далеко від вітцівської землі. Наприклад, Микола Ільницький з Ільника та Павло Лехновський з Жукотина проживають у Львові,
Йосип Фиштик з Верхнього Висоцька – у Дрогобичі, Богдан
Яремко з Самбора – у Рівному і т.д. зі своїх бойківських сердець
викрешують у художніх полотнах, пісенних творах велику
любов до рідної землі. Навіть не корінні бойки настільки спрагло увібрали у своє єство неповторну красу бойківської землі,
глибоко збагнули її автентику, фольклор, побут, колорит
життя, мовну діалектику, що нарекли себе бойками.
Це наймення з гордістю носять тернопільчанки-письменниці
Ольга Яворська – вчитель с. Тур’є Старосамбірського району, Стефанія Пахольчук – диспетчер нафтопроводу с. Страшевичі цього ж
району, уродженець Чернігівщини, відомий митець, житель Турки
Петро Зборовський. Перша стала лауреатом літературної премії
ім. І.Франка; Стефанія Григорівна та Петро Андрійович – дипломантами.
Книги Ольги Йосипівни «Зелений зарінок», «Висока година»,
«Понад плином подій», «Запізніла зустріч», «Відблиск прожитого
дня», «Небесні ключі», «На те воно й серце» самі просяться в руки
відвідувачів музею, як і збірки поезій Стефанії Пахольчук «Передгір’я», «На веретені вічності», «Кличе серце в Карпати», «Магістраль
життя», «За весною літо», рівно ж, як і дослідницькі праці Петра
Зборовського – «Таланти Турківщини», «Бойківський мій краю»,
«Топоніміка Турківщини», «Різдвяна поколядь», «Весільні латканки». За останню книгу він удостоївся звання лауреата премії ім. Чубинського.
Доповнює перелік творчих особистостей тернопільчанин, професор Дрогобицького педагогічного університету ім. І.Франка, член
НСПУ і нашого літоб’єднання Михайло Шалата.
Широко представлені у популярному закладі твори Василя Федь-

ши платний туалет, там де був
раніше великий (майже посередині між вокзалами, недалеко
від житлового будинку).
З такою пропозицією я заходив до міського голови п. Когута.
Він сказав, що ця земля належить залізниці. І знову ця проблема не вирішується через те,
що немає спільної позиції
міської і районної влади. Мені
соромно за таку владу, яка не
може вирішити необхідну проблему для людей – збудувати
один платний туалет на два вокзали.
Відсутність туалету створює
незручності.
У
п’ятницю,
19.05.2017 р., я приїхав зі Львова до Турки електричкою після
16 години. Підійшов до туалету,
а там вже була черга з-понад
десять людей (чоловіки і жінки).
Коли я вже їхав автобусом ЛьвівБітля, то почав розказувати, як
важко достукатись до влади, щоб
збудували туалет на два вокза-

ли. Одному пасажиру не сподобалась моя громадянська позиція, і він накинувся на мене з криком: «А чому ви не збудували,
коли керували районом?». Я
йому спокійно сказав, що в той
час був там туалет, а потім його
розібрали. А він дальше не переставав кричати і звинувачувати мене в неіснуючих гріхах. Він
мене вивів з терпіння і спровокував на сварку, і я також підвищив голос, сказавши йому кілька
необразливих реплік. Відтак я
замовчав, а він лоскотав мої і
пасажирам нерви своїм криком.
Я вибачаюсь перед пасажирами, що тоді були в автобусі і мусили вислуховувати все це.
На завершення – прохання до
влади: знайдіть спільну мову і
клаптик землі під туалет, який би
мав збудувати власник автовокзалу. Не гайте часу, організуйте
якнайшвидше будівництво туалету, бо до нас їдуть гості на фестини.
Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу Турківської РО
КУН.

ка, Омеляна Комарницького, Розалії Тарнавської, Зеновії Служинської, Івана Хланти, Василя Пагирі, Василя Малети, Йосифа Сушинського, Ярослави Сторонської, Омеляна Леськіва, Любові Рудавської-Вовк, Стефанії Шумило, Богдана Гуцила, В’ячеслава Умнова, Анни Лимич, Богдана Яремка, Євгена Титикайла, Андрія Грущака, Лілії Цінкевич, Ярослава Тирика, Юрія Гайди.
Історичними і публіцистичними працями представлений і автор
цих рядків, засновник цього музею.
Знайшлося місце на полицях літературного музею і для книг талановитих людей, які не входять у літоб’єднання.
Багата творча спадщина літописців Бойківщини розкривається
іншими засобами. Варто лишень розгорнути масивний фотоальбом. На кольорових світлинах чітко відображена діяльність творчого гурту від часу його заснування. Відзняті засідання правління, конференції, зустрічі з діячами культури, науки, представниками всіх
рівнів влади, депутатами, зафіксовані творчі звіти літераторів.
Відомості про творчі здобутки художників слова доповнюють ілюстровані фотостенди «Наші лауреати», «Нам пора для України
жити».
Ті, кого цікавлять досягнення письменників, майстрів образотворчого, прикладно-декоративного мистецтва, творців кераміки, вишивки, в’язання, різьби по дереву, які жили і творили у ХVІІІ-ХІХ і ХХ
століттях, зможуть тут ознайомитися з їх працями. Кандидат філологічних наук, заслужений діяч мистецтв України з Ужгорода – Іван
Хланта пише: «Чудово, чудово, що при літоб’єднанні «Письменники
Бойківщини» створено музей. Уже та література, що представлена,
засвідчує тематичне розмаїття книг майстрів художнього слова
нашої талановитої Бойківщини. Є всі підстави сподіватися, що музей буде розширюватися, що тут будуть зібрані всі книги бойківського краю найрізноманітнішого спрямування і знаходитимуться в сучасних модерних шафах для ознайомлення широкого кола шанувальників красного письменства.
Глибокої вдячності заслуговують організатори музею, всі ті, хто
прислужився до цієї благородної справи».
Виходець зі Старосамбірщини, житель м. Іркутськ, керівник славетної циркової групи «Кріц» Роман Ванівський зробив у книзі відгуків
такий запис:
«Дякую Богові, що потрапив у духовний храм, у якому витає бойківський дух, за теплу зустріч з його засновником. Бажаю великих
удач у популяризації друкованого слова бойків-українців».
Кожна сторінка книги-відгуків рясніє рядками подібного змісту. І
це радує, зобов’язує збагачувати цю животворну криницю.
Йосип СОЗАНСЬКИЙ,
заступник голови Всеукраїнського громадського товариства
«Бойківщина ХХІ століття».

Втрачене посвідчення ліквідатора ІІ категорії як учасника наслідків аварії на ЧАЕС (серія А №326319), видане Львівською ОДА
25.06.1992 р., на ім’я Івана Онуфровича Гурча, вважати недійсним.

Øóêàºø ðîáîòó? Ñïåðøó ïåðåãëÿíü ìóëüòô³ëüì!
Щоби пошук роботи увінчався успіхом, треба знати і правила поведінки, і джерела вакансій, і
тонкощі переговорного процесу з працедавцем. Освоїти своєрідну інструкцію безробітним
допомагає розважально-освітній мультсеріал «Пошук роботи». У ньому доступно, в ігровій
формі, висвітлені найбільш поширені проблеми та вміщені підказки експертів щодо того, як їх
уникнути.
– Переглядаючи серіал, можна дізнатися про основні помилки, які допускають потенційні працівники у резюме, вивчити складові успішної співбесіди, засвоїти правила поведінки під час спілкування з
працедавцями, а також знайти відповідь на інші запитання, – розповіла в. о. директора Львівського
обласного центру зайнятості Оксана Іванчук.
Головний герой мультсеріалу – Степан Овальченко – шукає роботу своєї мрії, потрапляючи при
цьому у різні непередбачувані ситуації. Він усвідомлює, що передусім необхідно відповісти на три
прості запитання: «Що ти любиш робити?», «Що у тебе виходить добре?» і «Чи можуть тобі за це
платити гроші?».
Одним пошуковцям роботи буде цікаво довідатися інформацію про алгоритм працевлаштування
через соціальні мережі, іншим потрібні знання про переваги співпраці з рекрутинговими агентствами,
комусь треба підказати, як презентувати свої сильні сторони, або яким чином переконати працедавця, що саме ви – найкращий кандидат.
Наш кор.

Воловецьке КП «Агрошляхбуд», за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький район,
Закарпатська область, реалізує
пісок, а також щебінь різних
фракцій, та надає транспортні
послуги. Оплата здійснюється
готівковим та безготівковим розрахунком.
За інформацією звертатися
за телефонами: 0997294996;
0970633997.

Продається трактор Т-16. У
нормальному технічному стані.
Продається кінь, віком 2 роки.
Ціна – договірна. Тел.:
0969757670.
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Депутатський корпус, виконавчий комітет та працівники
Ільницької сільської ради щиросердечно вітають з ювілейним днем народження колишнього
сільського голову – Онуфрія
Михайловича Яніновича – і бажають
шановному ювіляру міцного здоров’я, радості, поваги від людей,
любові від дітей, Божого благословення на многії літа.
Дозвольте Вас сердечно
привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен
день в житті.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії
літа.
Дорогого чоловіка, батька,
дідуся, жителя с. Ільник – Онуфрія Михайловича Яніновича – із
ювілейним
днем народження,
який
святкував 13
червня, щиросердечно вітають
дружина
Надія, сини Михайло та Микола, дочка
Анічка, невістки Тетяна та Марина, зять Олександр, онуки Яна,
Ліліана, Мілана, Святослав, Ксенія, Максим та Таміла і бажають
йому міцного здоров’я, родинного тепла, миру, достатку і довгих
років життя у Господній опіці.
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир будуть
завжди у хаті,
Хай горе обходить завжди
стороною,
А радість приходить і
ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог береже Вас, любий,
весь час.
Та іншого щастя нам
більше не треба,
Живіть тільки, рідний, із
нами й для нас.

Техперсонал Турківської ЗОШ
І-ІІІ ст. №1 щиро вітає з днем народж ення,
яке
відзначатиме 19
червня, добру,
щиру, порядну
людину, жителя
м. Турка – Андрія
К ос тя нти нов ича
Когута – і бажає
йому міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії,
поваги від людей, любові від
рідних, опіки від Господа.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя
без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÒÓÐÊ²Â×ÀÍÈ –
ÒÐÅÒ² Â ÎÁËÀÑÒ²
У четвер, 1 червня, в м.Миколаїв Львівської області відбувся фінальний обласний відбірний турнір Всеукраїнських змагань з футболу на Кубок «Золотий колос України» ВФСТ «Колос». У віковій категорії юнаків 2004 р.н., в боротьбі за поїздку
в Скадовськ, суперниками команди Турківського району були
команди з Буська, Сокаля та господарі – з м.Миколаїв.
самовіддачі вже замало. ДалаРозпочали наші юнаки дуже
ся взнаки тактична неготовність
впевнено: з рахунком 2-0 обігранаших юнаків. Ведучи в рахунку
ли команду з Буська. Проте вже
1-0, в результаті поступилися з
в наступній грі виникли проблерахунком 1-3 команді Сокаля.
ми – на такому рівні, бажання та

Проблеми повторилися і в заключній грі турніру з командою
Миколаєва. Також, перемагаючи
по ходу зустрічі, зазнали поразки – 2-4.
Незважаючи на певне розчарування (адже цілком під силу
було вийти з групи), результат
змагань слід визнати успішним:
третє місце у Львівській області! І
цей результат повинен стати для
наших юнаків відправною точкою
на шляху до подальших перемог!
Голи за нашу команду забивали – Микола Ірод, Богдан Антонов та Іван Рембіш.
Дирекція ДЮСШ «Бескид»
вдячна за надання транспорту
для поїздки на змагання начальнику відділу освіти Турківської РДА
Наталії Гошівській.
Сергій РИК,
голова федерації футболу
Турківського району.

ЧЕМПІОНАТ РАЙОНУ:ПЕРША НЕЯВКА
Минулої неділі пройшли матчі четвертого туру чемпіонату Турківщини з футболу. У групі
“А” Н.Яблунька обіграла Либохору, з рахунком 2:0, Бітля вдома поступилася гуснянам – 0:1, а
команда Н. Висоцького не з’явилася на виїзну гру в Боберку. Команда с. В.Яблунька була вихідною.
Таким чином, за порушення регламенту чемпіонату Турківщини, команді с. Н.Висоцьке зараховано технічну поразку – 0:3, окрім цього, з команди знято одне очко. Також свій домашній поєдинок із командою Боберки, який має відбутися у
другому колі, команда с. Н.Висоцьке зобов’язана
провести на полі с.Боберка.
У групі “Б” Явора розійшлася миром із Присло-

пом – 1:1, Бориня на виїзді здолала Ластівку – 3:0, а
Вовче програло у Завадівці місцевій команді – 1:2.
Наступний тур чемпіонату району пройде у неділю,
18 червня.
Паралельно із основним чемпіонатом району, також триває і чемпіонат серед юнаків. Тут після 4-го
туру у групі “А” лідирує команда с.Н.Висоцьке, а у групі
“Б” рівних немає команді з с.Вовче.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

16 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó
²íòåðíåò íà Òóðê³âùèí³ ñòàº êðàùèì
Ще не так давно жителі Турківщини чули про Інтернет лише
з екранів телевізорів чи читали у пресі. І лише ті, хто навчався чи працював, скажімо, в обласному центрі, мали змогу користуватись ним власноручно.
Першим провайдером на Турківщині запрацював «Укртелеком».
Інтернет працював лише в межах міста у тих, хто мав стаціонарний
телефон, та й то на дуже низькій швидкості. З приходом на Турківщину мобільних операторів, ситуація значно покращилася. Усі вони
пропонували користувачам Інтернет, стандарту GPRS. Користуватись ним можна було практично всюди, де було покриття. Згодом
з’явився значно швидший стандарт 2G.
А буквально рік тому на Турківщину прийшов високошвидкісний
мобільний Інтернет, стандарту 3G. Його запровадив тут оператор
мобільного зв’язку Lifecell. Кілька днів тому жителям Турківщини
стала доступна мережа 3G від Київстар. Активно в цьому напрямку
зараз працюють і фахівці провайдера Vodafone. Розвивається в
районі і високошвидкісний кабельний Інтернет.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст із інформаційної діяльності, комунікацій з
громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.
Дитячий санаторій «Зелений гай», розташований в м. Дрогобич,
вул. Трускавецька, 91, запрошує на літній відпочинок і оздоровлення дітей, віком від 7 до 14 років. Відпочинкові зміни, тривалістю 14,
18, 21 день. Ціна одного дня перебування в санаторії – 200 грн.
Контактний телефон: 0679409209. Оксана Андріївна.
Робота в Польщі
Набираю чоловіків на будову.
Можливо і без стажу роботи. Робота для жінок, сімейних пар. Вакансії на заводи, готелі. Роблю візи.
Тел.: 0988356134. Віталій.

НЕЗНІМНА ОПАЛУБКА
à òàêîæ ÁÐÓÊ²ÂÊÀ
ÁÎÐÄÞÐÈ
ÁËÎÊÈ ÁÓÄ²ÂÅËÜÍ²

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ² ÏÐÎÉØËÈ ÀÂÒÎÏÅÐÅÃÎÍÈ
9-11 червня на відремонтованій ділянці дороги Львів – Ужгород, відбулися IV та V етапи чемпіонату України з гірських автоперегонів «Бескид 2017».
Перегони організовано Автомобільною федерацією України та Галицьким автомобільним клубом, під
егідою Міністерства молоді та спорту України, за активного сприяння управління фізичної культури та
спорту Львівської облдержадміністрації та голови Турківської РДА Олександра Лабецького.
Обидві змагальні траси національного чемпіонату 2017 року пролягали територією Турківського району - IV етап (смт. Бориня - с.Верхнє) і V етап (м.Турка - с.Мельничне (змінено замість Ужоцького
перевалу Закарпатської області, оскільки автодорога не відремонтована та не відповідала стандартам
змагань) .
У змаганнях за першість України з гірських автоперегонів «Бескид – 2017» стартували 17 кращих
екіпажів спортсменів-автомобілістів із Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської, Херсонської, Київської областей та м. Київ, демонструючи майстерність керування спортивним автомобілем
та вміння контролювати себе в екстремальних ситуаціях.
Варто зазначити, що змагання з гірських автоперегонів, зважаючи на неможливість сьогодні залучати
гірські траси Криму, мають неабияке значення для автоспортсменів України, зокрема Львівщини.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст із інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.

Підприємство закупить будьяку кількість прутів з ліщини –
як пальці дорослої людини.
Вартість прута вище 3 м – 1
грн., за прут, висотою до 3 м. –
50 коп.
Детальніша інформація за телефоном: 0661876965. Богдан.
Перед заготівлею прошу зателефонувати для погодження всіх
питань.

Візьму на роботу працівникапідсобника на будівництві (с.
Присліп).
Тел.:0976116041.

РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ
Ремонт ходової, поварка авто,
пайка бамперів, послуги дрібного автоелектрика, інші види авторемонту.
Тел.: 0505375060.

У м. Турка, по вул. Молодіжна
(біля річки, чеський проект),
продається 3-кімнатна квартира на 2-му поверсі чотириповерхового будинку. Загальна
площа – 70,4 м.кв., 3 кімнати, кухня, 2 лоджії, 3 кладовки, вода, газ.
Терміново. Не дорого.
Тел.: 0664554809; 0982740905.

Продається дворівнева квартира в центрі міста Турка, на другому поверсі, загальна площа – 76 м кв. З діючим каміном, автономним опаленням, незалежною водою, WF, Інтернетом, капітальним
ремонтом (можна з меблями). Є два кладових приміщення, велика
ванна кімната, гардеробна, балкон, кондиціонер.
За помірну ціну – 28000 у.о. Тел. : 0968285949, 05002058213.
Світлана.
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Продам дві земельні ділянки в с. Ісаї, площею 15 соток і 27
соток. Ділянки знаходяться біля
дороги, комунікації поруч. Район села за рікою. Є акти на землю.
Ціна – за домовленістю.
Тел.: 0979820226. Ігор.
Загублене посвідчення громадянина, який проживає на території гірського населеного пункту (серія А №419964), видане
Турківською міською радою
18.08.2009 р., реєстраційний
№823, на ім’я Світлани Ярославівни Мамчак, вваж ати недійсним.
Пропоную стінові та перегородочні будівельні блоки, стовпчики для огорожі, газоблоки
AEROC D300, а також цемент,
пісок та щебінь. Тел.0968305989.

Продається 3-кімнатна квартира на першому поверсі в м.
Турка, по вул. В. Стуса, 27, кв.2
(біля відділення поліції).
Ціна – договірна.
Тел.:0639676895. (Ярослава).

Наша адреса: м.Турка, вул.
І.Франка, 33 м (територія колишнього світлотехнічного
заводу).
Телефони.: 0505141471,
0676492864.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ сумують з приводу смерті колишньої медичної сестри Марії Іванівни Сушицької і висловлюють щире співчуття рідним і близьким.
Працівники Завадівського НВК висловлюють щире співчуття працівникові школи Ользі Пилипівні Ковальчук з приводу передчасної
смерті брата – Івана.
Педагогічний колектив Буковинської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителям – Марії Антонівні, Віталію Мироновичу та Ігорю
Івановичу Комарницьким – з приводу непоправної втрати – смерті
матері та бабусі.
Колектив Нижньотурівського НВК висловлює щире співчуття вчителю математики Івану Антоновичу Комарницькому, техпрацівниці
Марії Степанівні Комарницькій, техпрацівнику Миколі Івановичу Комарницькому з приводу великого горя – смерті матері, свекри, бабусі.
Працівники і профспілковий комітет районної центральної бібліотечної системи висловлюють щире співчуття бібліотекарю бібліотеки-філії с. Комарники-Буковинка Антоніні Антонівні Комарницькій з
приводу великого горя – смерті матері.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальна за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
– матеріали рекламного характеру.

