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ÊÎÆÅÍ ÍÀØ ÃÎËÎÑ
ÌÀª ÂÀÃÓ
Підтримаймо на «Дитячому Євробаченні» Софію Роль
У суботу, 10 вересня 2016 року, о 12.00 годині, на Першому
Національному каналі Українського телебачення у прямому
ефірі відбудеться трансляція фінальної частини дитячого
Євробачення-2016.
Серед учасників-претендентів
представляти на цьому пісенному форумі нашу державу – Україну, є і наша юна землячка, 14річна Софія Роль.
Народилася Софія у місті
Київ. Її батько – Василь Федорович – є вихідцем з мальовничого села Вовче, куди дівчина неодноразово приїжджала
погостювати до рідних. Набиралася тут сил і натхнення для
творчих звершень. До речі, в її
кімнаті на стіні висять картини з зображенням вовченської церкви та батьківської
хати.
Якщо охарактеризувати
Софію коротко – улюблена
донька, відмінна учениця,
щоправда, з усіх предметів
школи віддає перевагу гуманітарним наукам та грі на фортепіано. Дівчина має чудовий
голос і співає всюди, де є нагода: під час прогулянки, дома
за уроками, у школі на перервах. Каже, що це її бадьорить
і веселить. Мріє стати відомим
артистом. Також у майбутньому Софія хоче спробувати
себе у ролі телеведучої. Для
того активно займається акторською майстерністю. Має
досвід епізодичних зйомок у
повнометражному українському
фільмі “Казка старого мельника”. У юної співачки – чималий
професійний досвід. Софія брала участь у різноманітних пісенних конкурсах та фестивалях.
При цьому – неодноразово перемагала та здобувала почесні
місця. Все почалося, коли
дівчині було 4 з половиною роки.
Тоді вона пішла до вокально-хо-

реографічного ансамблю “Зернятко”. Уже в 5 років почала займатися у шоу-гурті “Сонях” Будинку творчості дітей та юнацтва.

Свій перший альбом Софія записала у 6-річному віці. “Софія
Роль-дітям України” – збірка
пісень для дітей, яку видали чималим тиражем для благодійності. Її пісні слухали навіть за
кордоном.
ЗДОБУТКИ СОФІЇ: 2008 рік –
лауреат фестивалю “Сім-Сім” (м.
Київ), а вже у грудні 2008-го та
травні 2009-го – володарка гран-

прі цього фестивалю. 2009 рік –
переможниця одразу двох конкурсів – “Естрадний вокал” і “Українська пісня” на фестивалі
“Зоряний Симеїз” (м. Ялта). Там
же – отримала приз “глядацьких симпатій”. У 2013 році на
цьому ж фестивалі зайняла перше місце. 2009 рік – гранпрі на ХІІІ Всеукраїнському
фестивалі
дитячого,
юнацького та молодіжного
мистецтва “Веселі канікули
осені” (м. Київ). 2010-2011
рр. – активна участь у телевізійних шоу-програмах
“Крок до зірок”, “Нащадки”,
“Кумири та кумирчики”. Софія стала багаторазовим
лауреатом фестивалю
“Пісенний вернісаж”. Крім
того, за участь у Всеукраїнському теле-радіофестивалі “Макс-Проф” отримала гран-прі. 2014-й рік –
перше місце на конкурсі
“Київ Art Time”. Також – учасниця національного відбору “Дитячого Євробачення”, за результатами якого
увійшла у 20-ку фіналістів.
2015 рік – представниця
України
на
конкурсі
“Sanremo Junior - 2015”.
Закликаю всіх жителів
Турківського краю підтримати нашу талановиту краянку! Проголосуймо за неї! Даймо їй шанс представляти рідну
Україну на дитячому Євробаченні-2016, що проходитиме у
листопаді цього року на Мальті.
Роман БОЙКО,
заступник голови з гуманітарних питань Чукв’янської ОТГ
Самбірського району, колишній
вчитель Вовченської ЗОШ.

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

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÃÀÐÀÍÒÓªÌÎ:
- Заробітну плату – від 5000 грн
- Офіційне працевлаштування
- Забезпечення проживанням в
м. Ужгород
- Харчування за пільговою ціною

- Безкоштовне транспортування на/з роботи
щодня
- Безкоштовне транспортування у м.Турка
двічі на місяць на вихідні
- Медичне страхування за рахунок компанії

Ми знаходимося за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте нам: (0312) 42 90 41, 0959428428, 0 800 500 738.

Церковні комітети та парафіяни с. Мохнате і с.Матків щиросердечно вітають із 40-річним ювілеєм отця Василя Дригинича.
Всечесний отче!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, мудрості. миру, любові та достатку у Вашому домі.
Ісусе, просимо у Твого милосердя безліч ласк
для нашого отця Василя.
Маріє, Мати священиків, опікуйся нашим отцем
так, як Ти опікувалася своїм Сином.
Із ювілеєм щиро Вас вітаєм!
Бажаєм радості й добра
І щиро Богородицю за Вас благаєм
Щоб Вас своїм покровом обняла.
Нехай спливає благодать небесна
На Вас усюди, повсякчас.
Хай ангелів заступництво небесне
На всіх шляхах оберігає Вас.

Дорогу сестру та цьоцю, жительку смт. Бориня – Надію Євстахіївну Тяжкун – щиро вітають зі славним ювілеєм – 60-річчям від дня
народження – сестра Марія та племінники Ігор і Лілія з сім’ями,
брат Василь, братова Маруся та племінники Руслана і Святослав.
Усі вони бажають рідній людині міцного-міцного здоров’я, великого людського щастя, родинного тепла, Божої
ласки на многії літа.
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 лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

Дорогого, люблячого і турботливого чоловіка, батька, дідуся – Івана
Миколайовича Мацька – жителя с. В.Гусне з 60-річчям від дня
народження вітають дружина Леся, сини Іван та Ігор, невістки Наталія та Альона, онуки Христина, Женя, Саша
і Ксенія та бажають ювіляру міцного-міцного здоров’я, радості, добра, миру, родинного тепла,
Божого благословення на многії літа!
Нехай буде в Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку,
Щоб горе й смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай ліку не буде щасливим рокам,
Хай Бог помагає, ріднесенький, Вам!

ВЕТЕРАНИ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ, ЯКІ
ЗАСЛУЖИЛИ ШАНИ ТА ПОХВАЛИ
Колектив поліклінічного відділення Турківської КЦРЛ щиросердечно дякує за сумлінну, багаторічну і плідну працю лікарям Івану Івановичу і Галині Василівні Борисенкам.
Пропрацювавши багато літ у поліклінічному відділенні, вони заслужили авторитет і повагу серед колег по роботі та пацієнтів. Завжди з увагою і розумінням ставилися до тих, хто щойно переступив
поріг відділення, були для молодих медиків чудовими, добрими наставниками і вчителями. З розумінням і толерантністю відносилися
до пацієнтів, проявляли високий професіоналізм і вміння в обраній
ними справі.
Міцного Вам здоров’я, шановні Іване Івановичу і Галино Василівно, добра, миру, достатку і Божої благодаті на довгі і щасливі роки
життя.

2 стор.
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Ö²ÍÀ ÏÈÒÀÍÍß –
ÑÌ²ØÍÈÉ Ì²ÇÅÐ
За вивезення сміття з міста ми платимо 33 коп. в день
Певна річ, якщо ми хочемо, щоб наше місто було чистим,
маємо усі, як кажуть, від малого до великого, від двірника до
найвищого керівника в районі, докладати максимум зусиль для
цього, а не лише критикувати комунальників. І тут важливо
побачити себе, зокрема свою роль як громадянина, як патріота, як моральну людину.
сьогоднішніми мірками, смішну
Зараз маємо щось незрозумсуму – 10 грн. в місяць. В день
іле. Всі ніби ратуємо за порядок,
це виходить 33 копійки. Важко
але киваємо на інших: мовляв,
це мене не стосується, я своє
сміття не викидаю, де заманеться. Та й взагалі, ми чомусь думаємо про себе, як занадто порядних людей. Але проходячи
повз тих, хто зухвало смітить,
відвертаємо голову, ніби й не
бачимо цього. З такою позицією
«Моя хата скраю» нічого доброго нас не чекає.
Уже вкотре комунальники
бідкаються, що їм катастрофічно не вистачає коштів на вивезення твердих побутових
відходів. Зрештою, це ми бачимо щодня, проходячи повз переповнені баки та забрудненими вулицями. Начальник Турківського житлово-комунального
управління Володимир Драч
собі уявити, що за цей мізер
каже, що в такій ситуації, як заможна придбати в магазині. Кораз, навести порядок в місті неробка сірників коштує більше.
реально. З 1800 дворів приватХоча, як бачимо, й таку суму (коного сектору за вивезення сміття
мусь з принципу, а комусь через
платить лише… 200, та й то, за

байдужість) важко заплатити.
Нещодавно виконавчий комітет Турківської міської ради
своїм рішенням «Про надання
повноважень посадовим особам на складання протоколів
про адміністративні правопорушення та затвердження поряд-

ку оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення» надав дозвіл головному
інженеру КП «Турківське ЖКУ»
Оресту Комарницькому та бух-
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галтеру з квартирного обліку комунального підприємства Ользі
Герасимчук складати адміністративні протоколи за порушення державних стандартів, норм
і правил у сфері благоустрою
населених пунктів, правил благоустрою територій населених
пунктів, порушення правил тримання собак і котів, порушення
правил торгівлі на ринках,
торгівлі з рук у невстановлених
місцях. Є надія, що ці посадові
особи, згідно діючого порядку
оформлення матеріалів про адміністративні порушення, діятимуть активно і принципово. А
адмінкомісія, яка визначатиме
штраф, буде чесною й неупередженою. Звичайно, що штрафи за
правопорушення не такі вже й
великі, але якщо до відповідальності буде притягнуто кожного порушника, то сума таки в
місцевий бюджет поступить чимала.
Володимир Іванович має велику надію й на депутатів Турківської міської ради, які кожен
на своєму окрузі попрацюють з
людьми й доможуться того,
щоб бодай 60-70 відсотків господарств за вивезення сміття
таки платили. Своє слово мають сказати й священнослужителі, доводячи до прихожан, що
засмічення довкілля – це гріх. З
учнями шкіл мають працювати
педагоги, пояснюючи, що завдавати шкоди природі – аморально. Інакше ми приречені
жити у сміттєвих завалах, з
інфекційними захворюваннями
та з брудною совістю.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

МИХАЙЛО ДЗЮДЗЬ ПРОІНСПЕКТУВАВ
РЕМОНТ ДОРОГИ ВОВЧЕ-ЛОПУШАНКА
Минулого тижня наш район відвідав депутат Львівської обласної ради Михайло Дзюдзь. Він
узяв участь у нараді, за участю керівництва райдержадміністрації та районної ради, сільських
голів, будівельників, де йшлося про реалізацію мікропроектів з реконструкції закладів освіти,
охорони здоров’я та культури.
З-посеред багатьох мікропроектів, до яких Михайло Семенович має пряме відношення, зокрема в
питаннях конкурсного відбору, деякі з них впроваджуються надто повільно. Напередодні навіть і голова
Львівської ОДА Олег Синютка пригрозив керівникам районів: якщо роботи не розпочнуться до 1 вересня,
кошти, виділені на них, буде скеровано на інші цілі. У зв’язку з цим відбулася принципова розмова
районної влади та Михайла Семеновича з несумлінними підрядниками, які зайняли очікувальну позицію. Після наради депутат особисто проїхав по всіх об’єктах Лімнянського куща, а також оглянув, як
проведено ремонт дороги від Вовчого до Лопушанки. Загалом роботу шляховиків оцінив на «4», наголосивши при цьому, що матиме принципову розмову з керівниками фірми «Балтон- Україна».
Василь ВАСИЛЬКІВ.

«ЮНІСТЬ»
ОЧОЛИВ
ВАСИЛЬ ЦІКО
Минулого тижня начальник
відділу освіти Турківської
РДА Наталія Гошівська представила педагогічно-викладацькому складу ДЮСШ
«Юність» нового директора
– Василя Ціка, за плечима якого 38 років педагогічного стажу.
Після закінчення Либохірської ЗОШ, він навчався у Самбірському педагогічному училищі,
а трудову діяльність розпочинав
у Кривому Розі. Згодом працював учителем фізичної культури
в Мукачівському районі на Закарпатті, затим – заступником
директора з військово-патріотичного виховання в одній зі шкіл
Городоцького району нашої області, аж допоки доля не привела його в Турку, де вже 10 років
працює вчителем фізкультури
Турківського НВК №1.
Впродовж останнього року
ДЮСШ «Юність» була без директора, після того як раптово
пішов з життя Микола Ходань.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ШОСТІ
БОЙКІВСЬКІ
ФЕСТИНИ
Андрій Лопушанський
долучається до їх
проведення
Як повідомив редакцію
помічник-консультант народного депутата України Андрія
Лопушанського
Іван
Грись, не
так давно
А н д р і й
Я р о с л ав о вич скерував до Кабінету
Міністрів України запит щодо
підготовки розпорядження та
доручень з виконання завдань
програми Шостих Всесвітніх бойківських фестин та створення
оргкомітету для проведення
цього фольклорного заходу. Є
надія, що Бойківський форум
буде включено у програму державного фінансування, а оргкомітет очолить хтось із віцепрем’єрів.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

МИ ГОТОВІ
ДОПОМОГТИ
КОШТАМИ
Приємно спостерігати, як
у нашому місті ремонтують
дороги. А ще більше – чути
позитивні відгуки від гостей,
що принагідно наголошують
«Турка таки змінюється і
змінюється на краще». Але,
попри це, користуючись газетою, хочу висловити свою
стурбованість ситуацією,
що склалася по вул. Міцкевича, зокрема від залізничної
станції до управління соціального захисту Турківської РДА.
Впродовж останніх років цю
ділянку дороги часто підсипають, щоб зробити проїзною. В
результаті, проїжджа частина
вирівнялася з тротуаром і в зливу вся вода з дороги тече до будинків. Буває таке, що просто
вийти на подвір’я неможливо.
Ми пропонували міській раді
зробити водостік, з допомогою
труби, й пустити воду аж до річки.
Є й інший варіант. Жителі вулиці,
підприємці готові вкласти свої
кошти, при умові, якщо міська
рада виділить матеріал (бруківку, бордюри, поребрики). Так
зробили на площі Ринок, по вул.
Шептицького. Щодня по цій
ділянці дороги проїжджають десятки автобусів, на автостанції
чекають транспорту гості з різних
куточків України та з-за кордону.
Й, проходячи повз них, мені стає
соромно через те, що ми такі
безгосподарні.
Щодня до управління соцзахисту йдуть люди, а в дощову
погоду вони – по коліна в болоті. Я думаю, якщо не в цьому
році (який фактично наближається до завершення, й усі можливі
кошти міська рада вже використала), до даної проблеми варто повернутися у 2017-ому. Сподіваюся, що спільними зусиллями нам таки вдасться відремонтувати цю ділянку дороги.
Марія КРИВАНЧИК,
жителька вул. Міцкевича.

ПУНКТ
ПРОПУСКУ
З НАГОДИ ДНЯ
БОБЕРКАФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЖУРАВИН

У вівторок, 6 вересня, під керівництвом заступника голови
райдержадміністрації Юрія Лила, відбулася нарада з питань
проведення заходів з нагоди Дня фізичної кульутри і спорту
України.
У нараді взяв участь завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Василь Поточний. Розглянуто та обговорено спортивно - масові заходи, які пройдуть у суботу та неділю, 10-11 вересня,
на стадіоні в м.Турка та спортивних залах ДЮСШ.
Відбудуться змагання з шахів, шашок, а також юнацький турнір з
футболу
Окрім цього, 10 турківських шахістів візьмуть участь у турнірі в
м.Самбір, який пройде в рамках святкування 775-річчя з дня заснування старовинного прикарпатського міста.
Наш кор.

Учасника бойових дій дадуть тим,
хто був в АТО не менше 30 днів
Таке рішення було прийнято на засіданні уряду
За словами представника Міністерства оборони, також статус
будуть надавати особам, які брали безпосередню участь у виконанні службових завдань в умовах безпосереднього зіткнення і при
проведенні розвідувальних заходів, а також особам, які отримали
поранення, контузію або були покалічені, незалежно від кількості
проведених днів у АТО.
Крім того, уточнено перелік необхідних документів для отримання статусу.
З початку АТО статус учасника бойових дій отримали 175,5 тис.
військових.
Наш кор.

Кабінет Міністрів
України прийняв
рішення про виділення
коштів на цей об’єкт
Рішення та звернення депутатського корпусу Турківської
районної ради, прийняті за останні десять років та надіслані
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України та органів влади Львівської області, стали результатом включення будівництва пункту пропуску через державний кордон Боберка-Журавин до державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки.
На цей об’єкт Кабінет Міністрів
України уже в 2016-2017 роках
передбачив фінансування з державного бюджету, в сумі 482
млн. грн..
Микола ЛИЛО,
головний спеціаліст з питань
реалізації проектів місцевого
розвитку та зовнішньо-економічних зв’язків Турківської районної ради.
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«ÑËÀÂÀ ÓÊÐÀ¯Í²!
ÃÅÐÎßÌ ÑËÀÂÀ!»
ËÓÍÀËÎ ÁÀÃÀÒÎÃÎËÎÑÑßÌ
1 âåðåñíÿ íà óðî÷èñòîìó îñâÿ÷åíí³ ïàì’ÿòíèêà Ãåðîÿì Óêðà¿íè ó ñ. Êðàñíå
Перше вересня було справді величним і патріотичним святом в чарівному с. Красне. Окрім урочистої лінійки, з
нагоди початку нового навчального року, тут освятили пам’ятник Героям України. З цієї нагоди в село прибули
голова Турківської районної ради Володимир Лозюк, заступник голови Турківської РДА Юрій Лило, начальник управління загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки Львівської ОДА
Світлана Книшик та начальник відділу освіти Турківської РДА Наталія Гошівська.
Після того, як на урочистій лінійці гостя з області та керівник освітянської галузі Турківщини побажали учням успіхів у
навчанні, а педагогам – успіхів у роботі й розповіли про нововведення, що очікують шкільну громадськість уже найближчим
часом, відбулося урочисте освячення пам’ятника. Ведуча заходу, вчитель української мови та літератури місцевої школи
Віра Зубкович, закликала присутніх згадати у своїх молитвах усіх Героїв, які поклали голови за наше майбутнє. При цьому
наголосила « хай пам’ять всіх невинно убієнних згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на
власній землі». В покорі
громада вшанувала хвилиною мовчання пам’ять
батька учня школи Юрія –
Рущака Романа, який загинув в зоні проведення АТО,
але так сталося, що похоронений на Тернопіллі. На
очах дітей та дорослих з’являлися сльози, коли лунала мелодія пісні «Плине
кача…»
Після такої хвилюючо пошанувальної хвилини, слово взяв директор школи,
депутат Турківської районної ради Степан Зубкович.
У своєму виступі він провів
екскурс славної боротьби
українського народу за незалежність, відзначивши
видатні віхи, зокрема ті, де,
після згуртування, ми виходили переможцями у боротьбі з ворогами. Також Степан Степанович висловив упевненість, що й зараз мудра й сильна
українська нація зможе вистояти й перемогти сьогоднішніх агресорів. А вже після цього розбудувати нашу державу,
зробити її багатою і щасливою. Такою ж патріотичною тематикою були пройняті виступи Володимира Лозюка та Юрія Лила.
А ще вони дякували красненській громаді за патріотизм, за те, що шанують українських Героїв, возвеличуючи їх в пам’ятниках.
З величезною шаною й повагою відносяться красняни до односельців, зокрема Михайла Колінька, Віталія Зубковича,
Василя Зубковича, Романа Білинського, які зі зброєю в руках захищали й захищають нашу незалежність на Сході України.
До речі, учасник АТО Роман Білинський в цьогорічний Першовересень привів у перший клас свого сина Дениса. Згадали на
святі й добровольця Володимира Проніва, який до того, як зголоситися до війська, працював землевпорядником, а нині
проходить вишкіл на Яворівському полігоні. Восьмикласник місцевої школи Василь Марусяк душевно заспівав для всіх
присутніх пісню про Україну. А ведуча вже вкотре наголосила: « Відкриваючи сьогодні пам’ятний знак, ми звертаємося в
першу чергу до молоді, школярів, до вас, учні. Україна може вижити і повинна вижити саме завдяки вам, перетворитися у
розкішний вінок з рути і барвінку. Пам’ятайте, що цей пам’ятник не для тих, хто віддав життя і здоров’я за Україну, свою силу
і розум. Це для нас, живих. Ідучи до школи, не проходьте повз пам’ятник байдуже. Схиліть голову, віддаючи шану Героям,
нехай вони будуть для вас дороговказом, і Україна зміниться, зміцніє, утвердиться».
З вдячністю Віра Петрівна назвала й тих, хто долучився до збору коштів та встановлення пам’ятника. Зокрема учні та
працівники школи зібрали 1100 грн., працівники сільської ради – 200 грн., 420 грн. – кошти, зібрані під час Різдвяної
коляди (друга частина села), по 200 грн. дали Степан Зубкович, Микола Фурінець, Василь Сушняк, Михайло Александров,
100 грн. – о. Ігор Бурмило зі Львова. Окрему подяку було адресовано працівникам школи Ігорю Леню, Йосипу Борканину,
Степану Матвіїву, які виконували усі роботи зі встановлення пам’ятника. Дякували й Віталію Білинському за те, що придбав
прапори, та Миколі Фурінцю – за доставку пам’ятника в село з м. Стрий.
І справді, нашу Батьківщину, нашу Україну – не зламати. Як птах Фенікс, вона відроджується з попелу, бо справа волі
завжди пече серце українського народу, не дає йому стати байдужим і черствим. Про це засвідчила й урочиста подія в
с.Красне, як і всі ті, хто прийшов віддати честь Героям та хто причетний до спорудження пам’ятного знака. І нехай сьогодні
і повсякчас кожен українець з гордістю повторює слова поета:
Україно! Ти для мене – диво.
І нехай летить за роком рік,
Буду, мамо, горда і вродлива,
З тебе дивуватися повік!, – які як клятва, як набат, звучали на святі.

3 стор.

Дорогу дружину, найкращу у світі матусю,
турботливу бабусю, люблячу тещу – Євгенію
Омелянівну Дмитрус – з днем народження,
який вона святкуватиме 12 вересня, щиро
вітають чоловік Володимир, дочка Анна, зять
Степан, внучки Олександра та Дарина, дочка Марія, зять Богдан і бажають
дорогій іменинниці міцного здоров’я, невичерпної
життєвої енергії, світлої
радості в житті та Божого
благословення
Наша мила і люба,
найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба
–
Сімейного затишку й мирного неба.

Дорогого, чуйного, люблячого і турботливого чоловіка, татуся, дідуся і прадідуся, жителя с. Ільник-Закіпці – Михайла Йосиповича
Захарчича – з прекрасним ювілейним днем
народження – 85-річчям, яке відзначив 7 вересня, від щирого серця і з великою любов’ю вітають дружина Юстина, дочки Анна і Ніна,
зять Ярослав, онуки Ігор, Михайло з сім’ями, правнуки
Андрій і Андріана.
Рідненький наш, хай наступні
роки та майбутні дороги рясніють добром, теплом, увагою, радісними подіями. Хай щастить Вам у всіх задумах. Доброго Вам здоров’я, мирного неба,
благополуччя, Божого благословення на
многії і благії літа!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина посріблила вже скроні.
Але в Вашій душі та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Тож нехай це тепло зігріває усіх
І ніколи Вас не покидає.
І нехай все життя, хай весь Ваш довгий
вік
Ангел Божий охороняє.

Працівники Верхненської сільської ради
щиросердечно вітають з днем народження
настоятеля храму с. Верхнє о. Івана і бажають йому міцного-міцного здоров’я, сили і снаги
на ниві служіння Господу і людям, миру, достатку, добра, Божої
ласки і благословення
на многії і благії літа.
Ми вдячні Вам за
Вашу доброту,
За щирість слів і за науку Божу.
За теплоту душі, за ласку ту,
За мудрість і прихильність до народу.
Бажаємо здоров’я і незгасимого тепла,
І всяких благ, що є під небесами.
І хай допомагає Мати Пресвята,
Хоронить від усього Своїми молитвами.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÀ ×ÀÑÒÈÍ² ÂÓË. ÑÒÓÑÀ É
ØÅÏÒÈÖÜÊÎÃÎ ÏÐÎÊËÀÄÓÒÜ ÁÐÓÊ²ÂÊÓ
2 вересня відбулася позачергова сесія Турківської міської ради, на якій розглядали назрілі фінансові питання. Основна увага була приділена ремонту деяких ділянок доріг у нашому райцентрі.
Зокрема було затверджено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт дороги по вул. В. Стуса (від каплички Божої Матері до Турківської ЗОШ №1) в м.
Турка (коригування)», загальною кошторисною вартістю 411 тис. 276 грн. Протяжність
дороги, яку викладатимуть бруківкою, – 123 м погонних. До речі, уже оголошено конкурс на виконавця робіт, які, за словами міського голови Геннадія Когута, мали би
розпочати наступного місяця.
А ось на вул. Шептицького уже прокладають бруківку на ділянці дороги біля філії

Ощадбанку та ресторану «Вікторія». Роботи тут проводять за кошти міської ради та
ініціативних підприємців. Місцева влада закупила матеріал, а підприємці оплачують виконання робіт. Частину виконаних робіт уже проплачено. Але в мерії на цьому
зупинятися не планують, і зараз мова йде про те, аби укласти бруківкою дорогу вище
– приблизно ще 800 м кв. Також поставити нові бордюри і поребрики. Для оплати
цих робіт необхідно ще 40 тис. грн., які доведеться зібрати громаді. Тому міська
рада звертається з великим проханням допомогти коштами (хто скільки може) до
прихожан церков Покрови Пресвятої Богородиці, Різдва Христового та св. ап. Петра
і Павла м. Турка, а також всіх небайдужих турківчан.Ця дорога потрібна усім. До речі,
добру ініціативу проявив і депутатський корпус Турківської міської ради: кожен з
депутатів здає на ремонт дороги на вул. Шептицького по 200 грн.
Усім, хто має бажання здати гроші на прокладання бруківки на вул. Шептицького,
звертатися до вуличних депутатів. Можна здавати й підприємцю Руслану Шияну та у
магазин «Все для всіх» (біля залізничного вокзалу).
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ÃÐ²ÞÒÜ ÄÓØÓ É ÑÅÐÖÅ
У Турківський НВК тепер заходиш, як у художню галерею.
Людський зір відразу вловлює малюнки з відомих казок і
мультфільмів, якими розфарбовані стіни коридорів, фойє,
шкільна їдальня… У святковий першовересневий день усі
гості, школярі, батьки були приємно вражені побаченим. «Ці
малюнки, виконані у приємних тонах, вміло підібраних кольорах, мило зігріватимуть людські душі і серця», – висловилася
одна з мам. І це насправді так.
Днями я наочно у цьому пересвідчилася, побувавши у Турківському НВК. У коридорах ще
пахло свіжістю від недавніх ремонтних робіт, вікна завішані
новими білосніжними фіранками, у їдальні – свіжо, вимальовано, усі столи застелені скатертинами; впорядковано й у
туалетах – вони реконструйовані; усюди чисто, акуратно, у
блиску. Ось так би увесь навчальний рік! Щоби нелегку працю невтомних людських рук
дбайливо шанували усі, хто перебуває у цьому закладі – учні,
вчителі, техпрацівники.
Моїм гідом стала заступник
директора з виховної роботи
Олександра Гвоздінська. Олек-

сандра Ігорівна розповідала,
якими зусиллями давався той чи
інший малюнок, як трудилися
над кожним із них. Разом з нею
я подивилася на усі витвори
мистецької фантазії. Ось на
стіні коридору, де початкові класи, – герої з мультфільму «Маша
та Ведмідь» разом з абеткою, а
ось персонажі відомої італійської казки – Буратіно і Мальвіна–

пропонують увазі дітей табличку множення; на першому поверсі
–
вінок з калинових
грон; біля
убиралень
– малюнки, з яких
усміхаються
Капітошка
і
Мийдодір.
Їдальня у
школі
–
о с о бл и в е
м і с ц е .
Стіни тут
також гар-

но побілили, колони
– пофарбували, додавши їм блиску. До
смачного обіду усіх
запрошує вимальований на стіні Кухарик. На стінах – малюнки вазочок, наповнених фруктами.
Йдучи сходами на
поверх, де навчаються старшокласники,
по кутах зустрічаємо
інші зображення –
малюнки
дерев;
додає настрою той,
де намальовано веселку, квіточку зі
стрічками українського прапора, і знизу напис: « Гарного
настрою! Вдалого
дня!»; привертають
погляд
малюнки
«Мудра Сова» та
«Будильник». І таких художніх
витворів у цьому навчальному
закладі є дуже багато. Намальованих зі смаком, колоритних,
багатих і по-дитячому щирих. До
всього, на першому поверсі вивішено детальний звіт про виконані роботи – всі документи,
накладні, списки, які фіксують
витрату кожної копійки, аби
батьки знали, куди і на що пішли

Õàé ùàñòèòü ó
Êðà¿í³ Çíàíü!
Гілки до дерева хиляться,
А школярі до вчителів.
Любов ця повік не розіллється,
Дощі не знесуть берегів.
Продзвеніла весела карусель теплого літа, зібрано багатий урожай, у садах доспіли фрукти. А перше вересня знову зібрало нас
у рідному колі.
Цьогорічний сонячний першовересень приніс добрий настрій у
кожну школу та кожну родину.
– Усім, хто в цей день прийшов до навчальних закладів здобувати
знання, бажаю успіхів, натхнення, жаги до знань, – цими словами
привітала педколектив Верхньовисоцького НВК начальник відділу
освіти Турківської РДА Наталія Гошівська.
У народі кажуть: «Береженого й Бог береже», тому День знань у
нашій школі розпочали з благословення отців УГКЦ та УПЦ. Вони

їхні пожертви.
А тепер про найголовніше: чиїх
рук це справа і чий це був задум
прикрасити так школу та провести у ній до початку навчального процесу деякі ремонтні роботи? Ініціатором є голова батьківського комітету, енергійна, активна, ділова жінка, підприє-

мець Галина Гольцева. Тому
цілком закономірно, що старання багатьох батьків, активних
учнів були відзначені адміністрацією Турківського НВК. На недавній урочистій шкільній
лінійці, приуроченій Дню знань,
п. Галині, як «двигуну і натхненнику» усіх добрих справ, вручено подяку.
– Було велике бажання, аби
заклад, де навчаються наші діти,
став гарним, привабливим і
зразковим. Бо чистота, затишок
і порядок у ньому – це не лише
обличчя школи, а нашого міста,
а може й району, – каже Галина
Гольцева. – Адже у Турківському НВК відбуваються заходи не
лише районного масштабу, а й
обласного. Тут проходять конференції та виставки Всесвітніх
бойківських фестин і конгресів
бойків. Дуже клопітку роботу
зроблено батьк ами й дітьми
протягом цьогорічних канікул.
Без цих ентузіастів не було би
всього того, що сьогодні милує
зір кожного, хто сюди заходить,
працює та навчається. Велике
спасибі дітям, які, не шкодуючи
свого вільного часу, ходили розфарбовувати школу. Це Христині
і Марині Мах, Сніжані Гольцевій,
Софії Шевчук, Яні Кузін. Безмежна подяка батькам, які після
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роботи, деколи аж до півночі,
білили стіни і також малювали
картини, – Марії Максимович,
Тетяні Бліхар, Анні Шевчук, Ользі
Сковороді, Ірині Мельник, Галині Мах, Галині Мальник, Тетяні
Матвіїв, Тетяні Кузін, Мар’яні
Шевчук, Наталії Павлович,
Світлані Дільній, Ользі Беседін,
Окрема подяка Борису Мельнику, який поштукатурив стіну на
першому поверсі, біля умивальників; Івану Ільницькому, який
дав дошки для облаштування
риштування; Ігорю Матвіїву, який

виділив пісок для штукатурних
робіт, Степану Петришаку – за
постійну допомогу підсобними
матеріалами: вчителю образотворчого мистецтва Турківського
НВК Галині Дем’ян – за художнє
оформлення фойє, де навчаються учні початкових класів: начальнику відділу освіти Турківської РДА Наталії Гошівській за
сприяння в придбанні фарби,
засобів для малювання, реконструкцію туалетів; підприємцям
– Сергію Сіданичу, Наталії Богайчик, Руслані Лемець та Олені
Корчинській, а також директору
НВК Михайлу Блажівському. Від
себе особисто, а також від
членів батьківського комітету
щиро бажаємо усім цим добрим
людям міцного здоров’я, добра
і щастя, миру і злагоди, Божої
ласки у житті. Зроблене вами
добро повернеться до вас сторицею. Щиро надіюся, що й технічний персонал навчального
закладу стане більше уваги приділяти порядку і чистоті школи.
Бо школа – це осередок, де формується думка підростаючого
покоління, виховують гармонійні
особистості – талановитих, працелюбів і патріотів.
Ольга ТАРАСЕНКО.

відслужили молебень у храмі Святого Миколая. Свято було хвилюючим для 27 першокласників, адже вони ступили на першу сходинку свого шкільного життя.
Поведуть малят до Країни Знань їхні перші вчителі: Марія Демко,
Віра Рублевська та Світлана Кречківська.
Усім присутнім на святі перший дзвінок нагадав, що знання тільки
тоді принесуть користь, коли вони набуті зусиллями думки, а не
пам’яттю, тому, шановні школярі, сил вам, натхнення та наполегливості.
Найщиріші слова подяки звучали з уст директора НВК Дарії Надич вчителям, отцям обох парафій та батькам.
Саме завдяки самовідданій праці педагогічного колективу, прекрасній підготовці учнів, наші випускники вступають у вищі навчальні
заклади, коледжі. І майже всі – на державну форму навчання.
Щира подяка батьківському колективу та меценатам за те, що
спільними зусиллями відремонтували та підготували НВК до нового навчального року.
Тож мирного неба Вам усім, міцного здоров’я, родинного затишку, благополуччя, довгих років життя!
Людмила ШЕПІДА,
заступник директора з виховної роботи.

Дорогого і люблячого брата,
швагра, вуйка – Івана Миколайовича Мацька – з ювілеєм сердечно вітають сестра Марія,
швагро Михайло
з
сім’єю,
брат Микола, братова
Галина з
сім’єю, сестра Галина,
швагро Іван
з сім’єю і
бажають
йому неба
безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і
довгого віку.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш
летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість
кожна мить
І благодать Господня з Вами
буде.

Ó Â.Ãóñíîìó
ðåêîíñòðóþâàëè
Íàðîäíèé ä³ì
Це стало можливим завдяки
добрим і щирим людям. Громадська організація «Агенція
місцевого розвитку сіл В.Гусне
та Н.Гусне» щиро дякує БФ
«Сила Краю» за фінансову
допомогу у реалізації проекту з
реконструкції Народного дому
села В.Гусне, в сумі 8 тис. грн.,
які були виділені за сприяння
депутата обласної ради Михайла Гички.
Також висловлюємо подяку
депутату обласної ради від Боринського виборчого округу Михайлу Ільницькому та Турківській
районній раді за сприяння у вирішенні для нас різних проблем,
які виникали в ході реалізації
проекту.
Дай, Боже, усім цим добродіям снаги, сили, здоров’я жити
і творити в ім’я рідної карпатської землі і її людей.
Михайло ОСОВСЬКИЙ,
голова громадської організації.
Іван ІЛЬНИЦЬКИЙ,
сільський голова.

ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÈÊÈ
ÇÀÒÐÈÌÀËÈ ²ÍÎÇÅÌÖß
Минулих вихідних дільничний
інспектор прикордонної служби
відділу «Сянки» разом з місцевими мешканцями в селі Нижня Яблунька затримали громадянина Азербайжану, який електропотягом прибув до прикордоння та вишукував зручний
шлях, аби дістатися сусідньої
Польщі. Чоловік, 1993 року народження, місяць тому легально прибув до України, при собі
мав паспорт, однак під час розбору засвідчив наміри нелегально дістатися західної Європи.
Наш кор.
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5 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

«СОНЕЧКО» ЗІГРІЛО ВСІХ – І
МАЛЕЧУ, І ДОРОСЛИХ
Цікавий захід, пройнятий духом патріотизму, любові до нашої
неньки-України, наших славних бойківських традицій, пройшов
28 серпня, на свято Успіння Пресвятої Богородиці, у зоні відпочинку «Сонечко», що належить МВКПП «Агро-ЛТД». Захід був
приурочений не лише до релігійного свята, а й до Дня Незалежності, який ми святкували напередодні.
Уже з перших хвилин перебування тут присутніх обіймав чудовий настрій. Цьому сприяли
не лише гарно прибрана зона
відпочинку, що майоріла жовтоблакитними кульками, прапорами, а й чудове літнє сонечко, яке

які тут були чи не найголовнішими гостями. Адже за ними –
наше майбутнє і наша добра,

дозволяв сумувати нікому. Хтось
був задіяний у спортивних заходах, інші – танцювали, співали,
малювали. З цієї нагоди Роман
Биїк – ініціатор і натхненник заходу – облаштував сцену та винайняв озвучення, запросив чи-

.

Найстарший учасник
спортивних розваг – 73-річний
Богдан Мись

.
.

Журі визначає переможців

посилало своє яскраве проміння поміж листя дерев, вимальовуючи різнобарвні зображення на вимощених доріжках
та газонах.
Чудовий сценарій свята, підготовлений турківчанкою, яка сьогодні навчається і працює в Мукачевому, Аліною Богдан, не

мало гостей. Відкриваючи захід,
він побажав усім присутнім гарного настрою та відпочинку і, як
патріот нашої держави, закликав до єдності в боротьбі з ворогом, що зазіхає на нашу незалежність. Великі надії українського майбуття Роман Андрійович
покладає на молодь й на дітей,

Танцюють юні бойки

світла перспектива. Треба лишень, щоб ми, дорослі, максимально докладали зусиль для їх
патріотичного та духовного виховання.
Із щирими словами вдячності
організатору заходу Роману Биїку та привітаннями до всіх присутніх звернувся Турківський
міський голова Геннадій Когут й
висловив тверду віру й переконання, що, попри все, наша держава буде багатою і процвітаючою, ми здолаємо як внутрішніх,
так і зовнішніх ворогів, й житимемо мирно й щасливо, в любові та
взаєморозумінні.
Особлива увага всіх гостей була
прикута до дитячих конкурсів.

Хлопчики і дівчатка змагалися у
малюванні на патріотичну тематику, декламуванні віршів, виконанні пісень, танців. Поміж конкурсів Аліна Богдан та інші запрошені артисти виконували пісні,
розважали аудиторію. Усіх переможців та учасників було нагороджено солодкими подарунками,
виготовленими
на
підприємстві «Агро-ЛТД». А на
березі річки у своїй вправності
змагалися дорослі. Найкращий
результат у грі в теніс показав Володимир
Корчинський,
у
підніманні гирі – Богдан Постніков, у стрільбі з пневматичної
гвинтівки – Ігор Хомик, а в конкурсі, хто швидше вип’є бокал
пива, – Андрій Яворський. Це він
зробив за 8 секунд. Усі вони також були нагороджені призами.
Коли сутінки вже опускалися
на землю, гості свята мали можливість гарно потанцювати під
звуки чудових українських мелодій.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Завтра святкує свій ювілейний
день народження чудова, добра душею, щира і
чуйна людина,
знавець
своєї
справи, наша колега –Надія Іванівна Писанчин –
жителька м. Турка.
З нагоди цього
прекрасного життєвого свята
бажаємо їй міцного-міцного здоров’я, невпинної життєвої
енергії, родинного тепла, світлої
радості, миру, добра, достатку на
многії і благії літа.
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.
З повагою – колектив кафе
«Пельменна».
Продається 2-кімнатна квартира в смт. Дубляни Самбірського району, площею 70м 2, зі
всіма вигодами + гараж.
Ціна – договірна.
Тел.: 0966642767.
В магазин побутової техніки
в м. Турка потрібен на роботу
продавець (робота позмінна: 2
тижні працюєш, 2 тижні – вихідний).
Звертатись за тел.: 099-07-27469.

ÒÅÐÈÒÎÐ²ß ÄÎÁÐÀ Â ÐÎÄÈÍ² ÏÀÖÊÀÍ²Â
У вирі нашого непростого життя на душі таки стає приємно, коли спілкуєшся з добрими, щирими
людьми, для яких особистий інтерес не є визначальним у житті, а допомога ближньому – душевною
потребою. З першого нашого спілкування дворічної давності, з тоді ще полковником міліції Миколою
Пацканом, ці судження зразу ж набували реального змісту. Манера спілкування, розповіді про роботу,
вихованців, сім’ю та родину були тому яскравим свідченням. Як результат, на сторінках нашої газети
було вміщено публікацію про життєвий шлях простого сільського хлопця, який, як кажуть, в житті
зробив себе сам, здобувши визнання та пошану, а головне – виховав сотні правоохоронців, працюючи
майже чверть століття наставником у Львівському університеті внутрішніх справ. А буквально недавно до нас потрапила публікація «З території доброти і небайдужості», де описано вузівські життєві
історії. Значне місце в ній відведено сім’ї нашого давнього і доброго приятеля Миколи Миколайовича. Щоб
нічого не придумувати, подаємо виклад, написаний Юрієм Петрушком(саме він є автором публікації).
«Ще одну, образно кажучи , територію доброти і милосердя щедро засіває благодійними діяннями Микола
Миколайович Пацкан, 47-річний полковник міліції у
відставці. Скромний хлопчина з гірського села Ільник
на Львівщині розпочав армійську службу у далекосхідному Хабаровському краї. У складі будівельного військового підрозділу трудився на спорудженні БайкалоАмурської магістралі, на будовах у Харкові, Бєлгороді,
Дніпропетровщині і на завершення служби – у СанктПетербурзі. Повернувшись у рідні краї, постав на роботу до Львівського інституту внутрішніх справ, заочно здобув тут вищу юридичну освіту, став командиром навчального взводу. Переважну більшість із 22 років сумлінної
та бездоганної роботи в університеті присвятив вихованню курсантської молоді. Як і багато його колег – курсових командирів і їх заступників – щиросердечно виконував обов’язки наставника, старшого товариша і найближчого порадника майбутніх офіцерів, віддавав щоденним турботам за них робочий і позалекційний час. Звик,
як мовиться, «заступати» відірваним від дому хлопцям
і юнкам їх власних батьків. Мабуть-таки вищим проведінням даровано йому було щасливу батьківську долю.
Рано одружився, разом з улюбленою Галинкою ревно
ростили, виховували у вірі і правді двох синочків. 22річний Петро закінчив коледж, став успішним програмістом. Дев’ятикласник Маркіян тягнувся за старшим братом, разом допомагали по дому, намагаючись, як вчили
батьки, в думках і вчинках своїх слідувати нетлінним християнським Заповідям.
Здавалося б, злагода та сімейне щастя не обминули
молоду людину. Та, як виявилося, для них було уготова-

но більш відповідальне випробування – доглядати численнішу сім’ю (як, приміром, у деяких близьких до них
родинах).
А почалося все так. Відвідуваючи разом із курсантами вихованців сиротинця №1 м. Львів, що на вул. Таджицька, 21 (яким уже понад 10 літ опікуються курсантимайбутні слідчі), Микола Миколайович якось особливо
зауважив семирічну чорнявеньку Марічку. Вона щиро горнулася до нього, довірливо йшла на руки, охоче демонструвала свої співочі та танцювальні таланти. Полковник поділився усім цим з дружиною. Разом обговорювали неодноразово та обережно делікатну думку прихистити сирітку в їхній родині. Тож зрештою зважились. У новій прийомній сім’ї дали притулок і її братикові з того ж сиротинця – 5-річному Миколці.
А згодом, як вияснилося, в іншому львівському дитбудинку утримувалася ще одна, найменшенька дитинка з
цих діток, позбавлених батьківської опіки, – 10-місячна
Анночка, навчався в одному з львівських коледжів її брат
– 17-річний Павло. Подружжя прихистило і їх – гріх було
роз’єднувати рідних. Так сім’я Миколи і Галини Пацканів,
маючи двох своїх синів, поповнилась чотирма прихищеними дітками.
Не все і не відразу складалося добре у новій сім’ї.
Рідні діти спочатку насторожено поставились до нових,
«знайдених» братів і сестричок, котрі й самі сором’язливо й несміливо звикали до нової родини. Однак душевна теплота і щирість, безмежна любов батьків до
власних і прихищених діточок роблять своє – всі вони
живуть нині єдиною дружньою сім’єю. Щонеділі, у дні
релігійних празників, всі разом ідуть до церкви. Та й сусіди, колеги Пацканів намагаються якось підтримати

новостворену родину: хто дитячою коляскою поділиться, хто теплим одягом для малечі, і обов’язково – привітним ласкавим словом…»
Без сумніву, достойний вчинок, що заслуговує на увагу.
А кажуть, що у звичному житті немає місця для подвигу.
Микола та Галина Пацкани це яскраво спростовують.
Дати родину, обігріти любов’ю та виховати бодай одну
дитину, що потрапила в складні життєві обставини, заслуговує найвищої похвали і є життєвим подвигом, на який
здатні лише високоморальні особистості. Такими є герої
нашої розповіді.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÁÅÇÎÏËÀÒÍÀ ÂÒÎÐÈÍÍÀ
ÏÐÀÂÎÂÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ
Хто і як може її отримати?
Минулого понеділка в актовій залі Турківської міської ради
відбулася презентація турківського бюро безоплатної вторинної правової допомоги, офіс якого знаходитиметься на
майдані Шевченка, 26, б (приміщення управління юстиції). Присутніми були керівник Самбірського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Микола Шийко, заступник голови Турківської РДА Юрій Лило, заступник голови Турківської районної ради Василь Костишак. Логічно, що для багатьох читачів зразу ж виникне запитання: чим займається ця
установа, які матиме повноваження?
Та й взагалі, що таке безоплатна вторинна правова допомога? Якщо коротко, то це правова допомога, що надається
для захисту прав людини в суді за кошти державного бюджету.
Щоб максимально роз’яснити нашим читачам цілі й завдання бюро та хто може скористатися його послугами, ми задали декілька запитань керівнику цієї установи Марії ЯВОРСЬКІЙ.
– Отже, Маріє Миколаївно,
почнемо з того, хто має право на безоплатну вторинну
правову допомогу?
– Право на таку допомогу мають: малозабезпечені особи
(середньомісячний сукупний
дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму); інваліди, які
отримують пенсію або допомогу, що призначається замість
пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб; діти-сироти,
діти, позбавлені батьківського
піклування, безпритульні діти,
діти, які можуть стати або стали
жертвою насильства в сім’ї (через опікунів/ піклувальників,
батьків); особи, які претендують
на статус біженця (до моменту
прийняття рішення про надання такого статусу); ветерани
війни ( учасники бойових дій, в
тому числі учасники АТО, інваліди та учасники війни), члени
сімей загиблих у воєнних діях,
конфліктах та антитерористичних операціях ( у разі порушення їхнього права на пільги та гарантії соціального захисту, передбачені Законом України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»),
та наявності в них посвідчення

ветерана війни або члена сім’ї
загиблого); особи, які мають
особливі заслуги та особливі
трудові заслуги перед Батьків-

щодо яких суд розглядає справу
про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку (
протягом розгляду цієї справи у
суді); реабілітовані особи (стосовно питань, пов’язаних із реабілітацією).
– Які правові послуги можна отримати у вашому бюро?
– Це представництво інтересів
особи у разі, якщо справа потребує розгляду в суді чи вже її
розглядає суд. Складання документів, необхідних для захисту
прав особи в суді. Хочу наголосити, що ці послуги надають адвокати за дорученням центрів
правової допомоги або штатні
юристи центру.
– А як швидко призначають
адвоката?
– Упродовж десяти днів з дати

щиною або є жертвами нацистських переслідувань ( лише стосовно питань, пов’язаних із
відповідним соціальним захистом); особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження
цивільної дієздатності, визнання недієздатною особу, поновлення цивільної дієздатності
фізичної особи (протягом розгляду цієї справи у суді); особи,

звернення особи з усіма необхідними документами, центр правової допомоги повинен прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правової
допомоги. Тобто, призначити
адвоката. Або ж, якщо для цього є підстави, надати обґрунтовану відмову. У разі прийняття
позитивного рішення, ми повідомляємо про це особу, яка

звернулася. Це можна зробити
телефоном або ж в інший спосіб.
Якщо ж справу можна вирішити
без звернення до суду, центр
правової допомоги консультує
особу та, у разі потреби, направляє її до організації, яка допоможе вирішити це чи інше питання по суті.
– Читачам, очевидно, цікаво буде дізнатися, чи потрібно щось платити за надану вами юридичну допомогу?
– Безоплатна вторинна правова допомога передбачає, що
роботу адвоката у справі оплачує держава. А це означає, що
допомога є безкоштовною. Ані
адвокат, ані службові особи центру безоплатної вторинної правової допомоги не мають права
вимагати у людини жодної додаткової матеріальної винагороди
за виконану роботу. Принагідно
хочу наголосити, що всі платежі,
пов’язані із судовим розглядом
справи, людині, яка отримує безоплатну правову допомогу, необхідно сплачувати самостійно.
(крім випадків, коли вона користується пільгами, передбаченими законодавством; судовий
збір, експертиза (якщо вона потрібна), публікація в пресі про
виклик відповідача і т. ін.
– У багатьох може виникнути сумнів, а чи якісно працюватиме адвокат, наданий
державою?
– Усі адвокати, які надають
безоплатну вторинну правову
домогу, проходять конкурсний
відбір та регулярне навчання і
надають допомогу відповідно до
встановлених стандартів якості.
У разі, коли людина не задоволена послугами адвоката, має
можливість звернутися зі скаргою до центру надання правової
допомоги або ж до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Всі ми живі люди, і,

зрозуміло, що той чи інший адвокат може й недобросовісно
виконувати свої обов’язки. Якщо
такий випадок підтвердиться,
ми приймаємо рішення про його
заміну, а кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
– притягнення його до адміністративної відповідальності.
– В яких випадках людині
може бути відмовлено у наданні безоплатної вторинної
правової допомоги?
– Відповідно до законодавства, така правова допомога не
надається, якщо: особа, яка
звернулася за допомогою, не
підпадає під категорію осіб, що
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу; якщо
особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи
з метою віднесення її до однієї з
категорій осіб, що мають право
на безоплатну вторинну правову допомогу; якщо вимоги особи
про захист або відновлення прав
є неправомірними; якщо звернення особи носить неправомірний характер; якщо законом не
передбачено вирішення у судовому порядку проблеми, з якою
звернулася особа; якщо проблема, з якою звернулася особа,
стосується прав іншої особи за
відсутності документів, які б надавали право звернення від її
імені. Ну й, звичайно, якщо особа уже пройшла усі судові
інстанції з метою вирішення
даної проблеми, але результат
її не задовольнив.
– Ну й, на завершення: що потрібно, аби звернутися до
вас?
– Зателефонувати до центру
чи бюро за місцем проживання
або ж на гарячу лінію безоплатної правової допомоги й проконсультуватися про те, які документи необхідно подати. Затим скласти письмове звернення й занести його до центру правової допомоги. Якщо людина це не зможе зробити самостійно – допоможуть наші працівники. Разом
із зверненням потрібно подати
документ, що підтверджує право на отримання людиною безоплатної вторинної правової
допомоги.
Розмову вів
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ßÐÌÀÐÎÊ
ÂÀÊÀÍÑ²É
Пройшов минулого вівторка у
Турківському РЦЗ
Ефективною формою співпраці з роботодавцями щодо пошуку претендентів на вакантні місця є проведення ярмарку вакансій. Це один з
найдієвіших способів надання допомоги у пошуку підходящої роботи
безробітним, а роботодавцям – у якісному підборі кадрів. Такі заходи у
стінах центру зайнятості – явище звичне, адже безпосереднє спілкування з роботодавцями й отримання вичерпної інформації про місце
праці дає змогу безробітним одразу домовитися про працевлаштування.
Саме з цією метою, у вівторок, 6 вересня, у Турківському РЦЗ проведено
ярмарок вакансій, на який було запрошено більше двадцяти безробітних.
Окрім людей, які перебувають в пошуках роботи, були присутні голова
Турківської районної ради Володимир Лозюк, начальник Турківського РЦЗ
Мирослава Павлик, представниця Ужгородського районного центру зайнятості Тамара Регетті, а також представники роботодавця – ТОВ “Росс-Україна” – словацько-німецької фірми (українська філія знаходиться у смт. Середнє, що на Закарпатті),
яка займається пошиттям жіночого одягу, Марія Таланчарова.
Слово для презентації свого підприємства було надано представникам роботодавця, які переконливо й дохідливо розповіли про саме підприємство, його структуру,
охарактеризували позитиви запропонованої роботи, розповіли про умови праці та розмір заробітної плати. Якихось особливих вимог до претендентів на вакантні посади –
немає. Головне – бажання працювати. Виступаючі також дали кваліфіковані відповіді на поставлені запитання.
А голова Турківської районної ради Володимир Лозюк закликав людей, що шукають роботу, не нехтувати хорошою пропозицією, а навпаки – скористатися нею. Він
наголосив, що в разі якщо буде велика кількість бажаючих працювати на швейній фабриці, то влада буде вирішувати питання пошуку приміщення для створення такої
фабрики і на території Турківщини.
За результатами проведеного заходу, було вирішено дати можливість бажаючим працювати на швейному підприємстві, оглянути його, на власні очі побачити умови праці
та проживання, поспілкуватися із діючими працівниками. Для цього ТОВ “Росс-Україна” сьогодні, 9 вересня, організувала транспорт, яким безробітні з Турківщини, на чолі з
директором Турківського РЦЗ Мирославою Павлик, вирушили на Закарпаття.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
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Ñ²Ì ÏÎÆÅÆ ÇÀ ÄÅÑßÒÜ ÄÍ²Â
ТАКУ НЕВТІШНУ СТАТИСТИКУ НАВОДЯТЬ
ТУРКІВСЬКІ РЯТУВАЛЬНИКИ
Як не прикро, та літо прощалось з мешканцями Турківщини
не найкращим чином. Так в останній тиждень серпня та протягом перших днів осені на території району виникло 7 пожеж.
26.08 в с. Бітля виникла пожежа в дерев’яному житловому
будинку, який належить Джуринець Марії Федорівні. Внаслідок
пожежі вогнем знищено дерев’яну стіну на площі 1 м2 та речі
домашнього вжитку. Стіни пошкоджено на площі 50 м2.
27.08 в с. Карпатське виникла
пожежа в дерев’яній літній кухні,
власником якої є Сорока Василь Павлович. Вогнем знищено літню кухню та дерев’яний
житловий будинок.
30.08 в с. Мельничне виникла
пожежа в дерев’яній господарській будівлі Блажівської
Марії Миколаївни. Вогнем знищено господарську будівлю та 12
м3 дров, а також пошкоджено
стіну літньої кухні на площі 6 м2.
31.08 в с. Ісаї виникла пожежа в дерев’яному житловому
будинку гр. Месишин Ганни Іван-

івни. Внаслідок пожежі вогнем
знищено дах на площі 90 м2, перекриття – на площі 54 м2, та
речі домашнього вжитку. Також
пошкоджено стіни на площі 58
м2 .
31.08 в с. Кіндратів виникла
пожежа в дерев’яній господарській будівлі гр. Ільницької
Мар’яни Володимирівни. Вогнем знищено будівлю, сусідню
господарську будівлю, дерев’яний піднавіс та 6 тонн сіна.
02.09 в с. Яворів виникла пожежа в житловому будинку, який
належить Дорошевичу Віктору
Михайловичу. Вогнем знищено
житловий будинок, речі домашнього вжитку та господарський
інвентар. Орієнтовні прямі збитки внаслідок пожежі склали
близько 200 тис.грн.
04.09 у с. Явора виникла пожежа на відкритій території.

Назва майна: нежитлова будівля по вул. Міцкевича, 8 в м. Турка. Відомості про будівлю: нежитлові приміщення №№ 2, 3, 4, 5, загальною площею 66,2 кв. м., розташовані на першому поверсі
триповерхової цегляної нежитлової будівлі з підвалом (побудованої орієнтовно в кінці XІХ століття, IV
групи капітальності, технічний стан класифікується як задовільний). Об’єкт майна розташований в
середній частині населеного пункту.
Початкова ціна конкурсу: 37,59 грн. (тридцять
сім гривень 59 коп.) без - ПДВ. за 1(один) м.кв.
2985,96 грн. (дві тисячі дев’ятсот вісімдесят п’ять
грн. 96 коп. в.т.ч. ПДВ) за перший місяць оренди.
Гарантійний внесок: розмір авансової орендної
плати, що становить подвійну стартову орендну
плату, в сумі 5 972 (п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят
дві) гривні (17% від початкової ціни оренди
об’єкта (в т.ч. ПДВ)). вноситься на рахунок Турківської міської ради
№ 37322090043667 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код 04056026
Авансова орендна плата не повертається переможцю або іншим учасникам конкурсу, яким пропонувалось підписати договір оренди, у разі не
підписання ними договору оренди. Орендодавець
повертає протягом трьох робочих днів авансову
орендну плату всім іншим учасникам конкурсу після
підписання договору оренди.
Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс оренди майна нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Турка вул. Міцкевича, 8, загальною площею 66,2 м.кв.», із зазначенням дати
проведення конкурсу. У конверті повинні містити-

закупівельних цін ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні та
свині в грн. за 1 кг живої ваги

ЗАКУП ІВЕЛЬНА Ц ІНА
ВИД ТВАРИН
ПОПЕРЕДНЯ
Бички, понад 400 кг
Молодняк, вища вгод.від 350400кг

Турківський РС ГУ ДСНС України у Львівській області нагадує мешканцям району про заборону спалювання сухої рослинності на своїх сільськогосподарських угіддях та про обов’язкове дотримання правил пожежної безпеки у своїх помешканнях.
Роман КОВАЛЬ,
провідний інспектор Турківського РС ГУ ДСНС України у
Львівській області.

ся підтвердні документи з їх описом та окремий
запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Умови розрахунків: кошти вносяться шляхом
безготівкового перерахунку. Конкурс відбудеться
через 20 днів з дня публікації інформації за адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26 (зал засідань) –
29.09.2016 р. об 11.00 год.
Час ознайомлення з майном: щоп’ятниці, з
12.00 год до 13.00 год.
Покупцями мають право бути фізичні та юридичні особи, які подають наступні документи:
Фізичні особи (крім заяви) подають: проект договору, зобов’язання (пропозиції) щодо використання об’єкта, завірені належним чином копії паспортних даних, копію податкового номера, довідку банку про номер рахунку в банківській установі, з якого будуть здійснювати гарантійний внесок (авансова орендна плата), податкову декларацію, квитанцію про внесення гарантійного внеску (авансової орендної плати).
Юридичні особи подають: (крім заяви) проект
договору, зобов’язання (пропозиції) щодо використання об’єкта, повну назву заявника та його
юридичну адресу, прізвище, ім’я та по батькові
керівника, номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки – гарантійний внесок (авансова орендна
плата), квитанцію про внесення гарантійного внеску (авансової орендної плати), нотаріально посвідченні копії установчих документів, що підтверджують право юридичної особи бути покупцем
згідно закону, довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий
стан та доходи (податкову декларацію).
Прийом заяв припиняється через 19 днів з
дня публікації оголошення, до 28.09.2016 року.,
до 18.00 год.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 3-21-37, 3-11-90, 3-21-97.
Міський голова Геннадій Когут.

від
01.09.2016року

23,40

23,90

22,90

23,40

Молодняк, вища вгод. до 350 кг 21,40

21,90

Молодняк середньої
вгодованості (телиці), вище
330кг
Молодняк середньої
вгодованості до 330кг

30 вересня 2016 р. відбулося засідання ради Турківського Товариства мисливців і рибалок. На
порядок денний було винесено дев’ять питань. Усі присутні взяли активну участь в їх обговоренні. В результаті прийнято рішення відносно членства в Товаристві осіб, які не сплатили
членські внески у встановлений термін. Вирішено дозволити сплатити їх до відкриття сезону полювання особам, які не сплатили вчасно внески з поважних причин, а інші вважаються
такими, що вибули з членів Товариства і можуть поновити своє членство в Турківському
Товаристві мисливців і рибалок через первинний мисливський колектив та президію ТМіР на
загальних підставах. Крім того, вони не можуть брати участь у звітно-виборних зборах уповноважених Товариства.
Активно обговорено питання внесення змін до Статуту Товариства та визначено дату проведення
зборів уповноважених ТТМіР.
Також було прийнято рішення про затвердження Статуту у новій редакції із запропонованими змінами і доповненнями.
Визначено дату проведення зборів уповноважених, які згідно діючого Статуту повинні відбутися за
два місяці, після прийняття рішення про їх проведення.
Такою датою є 6 листопада 2016 р. Про час та місце проведення звітно-виборних зборів повідомимо
додатково, адже потрібно знайти вільне приміщення, що вміщало би близько 50 осіб.
На засіданні ради розглянули ряд інших питань, по яких прийнято відповідні рішення.
Богдан МИХАЙЛИК,
голова ТТМіР.

ІНФОРМАЦІЯ

ПРЕЙСКУРАНТ

Внаслідок пожежі вогнем знищено чагарник окремими осередками на площі 130 м2.

Радилися мисливці і рибалки

про проведення конкурсу на право оренди
нерухомого майна комунальної
власності Турківської міської ради на
конкурентних засадах

7 стор.
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21,40

21,90

21,20

21,70

Молодняк, сер. вгод.

18,85

19,35

Молодняк, н/ сер. вгод.

17,50

18,00

Молодняк, худа

12,00

12,50

Доросла, вищої вгод. від 330

20,30

20,80

Доросла, вищої вгод. до 330

20,00

20,50

Доросла, середньої вгод.

18,50

19,00

Доросла, н/середньої вгод.

17,20

17,70

Доросла, худа

12,00

12,50

Коні I категорії

19,70

19,70

Коні II категорії

17,85

17,85

Свині

22,00

22,00

Свиноматки

21,00

21,00

Іван СТРУЦЬ,
начальник відділу агропромислового розвитку.

Â³éñüêîâà ñëóæáà çà êîíòðàêòîì ðîáîòà äëÿ ñïðàâæí³õ ÷îëîâ³ê³â
Турківський районний військовий комісаріат проводить відбір
громадян на військову службу за контрактом (в тому числі за
короткостроковим контрактом на час проведення АТО) офіцерів, сержантів, солдатів запасу та громадян призовного
віку.
Військова служба за контрактом у Збройних Силах України це:
- Можливість вибору місця проходження військової служби та
посади
- Заробітна платня – від 7000 грн/міс.
- Робочий день – з 9 до 18 або з 8 до 17.
- Забезпечення військовослужбовців за
контрактом безкоштовними обідами у робочі дні (або, за бажанням, грошовою
компенсацією, у розмірі вартості набору
продуктів на приготування обіду).
- Безкоштовне проживання у гуртожитках.
- Соціальний пакет (медобслуговування, пільги, можливість безкоштовного навчання та здобуття спеціальності).
Пільги та гарантії для військовослужбовців рядового, сержантського складу
за контрактом:
1. Отримання житла за рахунок держави.
2. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм.
3. Безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я.
4. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах
Міністерства оборони України.
5. Безкоштовне отримання освіти у вищих навчальних закладах
(вищих військових навчальних закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).
6. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
питань – у розмірі місячного окладу грошового утримання.
7. Грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної
чергової відпустки, у розмірі місячного грошового забезпечення.
Перший контракт з прийнятими на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу укладається на строк не менше 3 років. Військовослужбовці, які були
призвані в ЗСУ по мобілізації і на даний момент звільнені в запас,
можуть укласти контракт, терміном на 6 місяців. Військовослужбовці, які уклали контракт на особливий період, після 18 місяців
служби можуть бути демобілізовані.
Вимоги до кандидатів:
Вік – 18-60 років
Здоровий, придатний до військової служби (призовник або
військовозобов’язаний)
За довідками звертатися в Турківський РВК за адресою: м.Турка, вул. С.Стрільців, 9

8 стор.
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Ó ÃÐÓÏ² “Á” ÄÐÓÃÅ
ÊÎËÎ ÇÀÂÅÐØÅÍÎ,
а в групі “А” – попереду ще два тури
Минулої неділі на футбольних полях Турківщини пройшли
поєдинки 16-го туру чемпіонату району з футболу.
У групі “А” зафіксовано такі результати: В.Висоцьке – В.Яблунька – 1:5, Бітля – В.Турів – 3:1, Боберка - Гусне – 3:0, Кривка - Либохора – 1:3, Н.Яблунька – Верхнє – 3:0.
Після цього футбольного тижня у групі “А” залишається зіграти ще
два тури. А наразі перша четвірка виглядає так: В.Яблунька – 46
очок, Либохора – 34, Бітля – 33, Боберка – 30. Теоретичні шанси на
вихід до чвертьфіналу зберігає команда із Н.Яблуньки, яка із 28
очками у своєму активі займає 5 місце.
А у групі “Б” груповий етап чемпіонату району завершено. Безперечно, центральними поєдинками туру стали два матчі, які вирішували долю четвертого, прохідного, місця. Це поєдинки між командами Завадівки і Борині, та Лімни і Вовчого. Саме Завадівка і Вовче
вирішували хто з них пройде далі. Завадівку у матчі влаштовувала
навіть нічия, а от Вовчому потрібна була лише перемога. Та команда з Борині ще раз довела, що лідером групи є не випадково, і
наміри на чемпіонат у неї серйозні. Завадівка зазнала вдома поразки, з рахунком 3:4. У свою чергу команда с.Вовче, незважаючи
на проблеми зі складом, проявила велику волю до перемоги і на
виїзді здолала, нічим не слабшу, команду з с.Лімна – з рахунком 4:1,
чим і забезпечила собі четверте місце у групі, а значить – і участь у
чвертьфіналі. Окрім Вовчого, туди потрапили команди з Борині,
Явори та Прислопа.
В інших поєдинках групи “Б” зафіксовано такі результати: Явора
обіграла Ластівку, з рахунком 4:1, а Прислопу була зарахована технічна перемога – 3:0, оскільки мав відбутися календарний матч зі
знятою командою з Шум’яча.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
P.S. У неділю, 11 вересня, в рамках проведення чемпіонату
Львівщини з футболу серед команд першої ліги, турківські “Карпати” прийматимуть на своєму полі гостей зі Східниці. Початок матчів – юнаки – 14.00 год., дорослі – 16.00 год.

Загублене пенсійне посвідчення (п/с №131177), видане УПФУ у Турківському районі
на ім’я Ганни Миколаївни Савчак, вважати недійсним.

Продається житловий будинок в с. Воютичі, 10 км від Самбора, побудований в 1975 р.,
загальна площа – 116 м2, житлова – 77 м2, 20 сотиків землі.
Вода, світло, газ, коридор, санвузол.
Тел.: 0677819533. Василь.
Продається будинок в м.
Самбір (1км від центру), загальною площею 107 м2, житлова
площа – 72 м2; 3 кімнати, кухня,
туалет, ванна, вода, світло, газ,
каналізація, пічне опалення, 5
сотиків землі + город. Тел.:
0677819533. Василь.

УСПІХИ ТУРКІВСЬКИХ
СПОРТСМЕНІВ-ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
Кращі спортсмени-держслужбовці Турківського району взяли участь у фінальних змаганнях
обласної спартакіади, яка відбулася 3 вересня у спорткомплексі Львівської політехніки.
Учасників фінальних змагань в урочистій атмосфері вітали начальник управління з питань фізичної
культури та спорту ЛОДА Юрій Майборода, голова обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» Віктор Первачук.
Змагання, які проводила суддівська колегія на чолі з майстром спорту Ігорем Власенком, відбулися
з таких найбільш масових та популярних видів спорту: футзал, волейбол, теніс настільний, шахи, шашки.
За підсумками зональних змагань турківчани вибороли право брати участь у змаганнях з волейболу та
шашок.
Наша волейбольна команда, за яку виступали головний архітектор району Петро Юдицький, завідувач
сектору молоді і спорту РДА Василь Поточний, головний спеціаліст сектору з питань цивільного захисту РДА
Ігор Кобиляк, головний спеціаліст державної інспекції
сільського господарства у Львівській області Ігор Вишотравка, керівник апарату районного суду Віталій
Бліхар та спеціаліст районного суду Андрій Федорко
посіла п’яте місце. Могли боротись і за перше місце,
однак з поважних причин не змогли зіграти за команду ключові гравці Олег Рогач, Андрій Ільницький та
Микола Яворський.
У змаганнях з шашок заступник керівника апарату –
начальник організаційного відділу райдержадміністрації Богдан Москаль посів перше місце серед чоловіків, а адміністратор відділу надання адміністративних послуг Олександра Цуняк – третє серед
жінок.
У загальнокомандному заліку серед районів кращими виявилися держслужбовці Миколаївського
району, другими – Жидачівського, третіми - Жовківського, четвертими – Самбірського. Команда держслужбовців Турківського району посіла почесне п’яте місце. Серед команд обласного центру кращими
виявились держслужбовці облдержадміністрації, друге місце у команди обласного держказначейства.
За підсумками фінальних змагань організаційний комітет визначить і затвердить склад збірної
команди області, яка в кінці вересня візьме участь у фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади
серед команд державних службовців, яка відбудеться у м. Ужгород.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Відділ культури і туризму Турківської районної державної адміністрації оголошує з 12 вересня 2016 року конкурс на посади:
– директора районного Народного дому;
– директора централізованої бібліотечної системи;
– директора народного музею «Бойківщина»;
– директора культурного центру «Україна».
Загальні вимоги до кандидата:
Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр,
спеціаліст), післядипломна освіта в галузі управління, стаж роботи
в галузі культури не менше 3 років, на керівній посаді – не менше 1
року, володіння державною мовою та здатністю за своїми діловими
та моральними якостями, освітнім та професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:
– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число,
місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду(заняття), місце роботи,
громадську роботу ( у тому числі на виборних посадах), контактний
номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
– копія документа, що посвідчує особу, копії документів про
вищу освіту;
– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну
адреси органу управління у встановлений Законом строк.
Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні
якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої
інформації.
Дата початку прийому документів – 12 вересня 2016 року.
Дата початку формування конкурсної комісії – з 14 вересня 2016
року. Персональний склад конкурсної комісії формується до 27 вересня 2016 року. До складу конкурсної комісії подають по три кандидатури члени трудового колективу, громадські організації в сфері
культури відповідного функціонального спрямування та відділ культури і туризму. До 22 вересня цього року приймаються заявки на
кандидатів до складу конкурсної комісії відповідно до статті 21 Закону України «Про культуру» за адресою: вул. Січових Стрільців, 64,
м. Турка, відділ культури і туризму Турківської райдержадміністрації.
Документи на вакантні посади керівників приймаються протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу за адресою: вул. Січових
Стрільців, 64 , м. Турка, 82500, електронна адреса: vk_trda@ukr.net
Довідки за тел.: (03269) 3-16-45.

Продається кобила, 2 роки, с. Боберка.
Тел.: 0964656065.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Комарницького НВК висловлює щире
співчуття колишньому вчителю Ользі Йосипівні Комарницькій з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата.
Дирекція та колектив міні-маркету «Знижка» висловлюють щире
співчуття колишньому працівнику Василю Ладиці з приводу великого
горя – смерті батька.
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