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У суботу, 22 жовтня, у с. Нижнє Гусне нашого району на базі підприємства “Еко-Газда” відкрили
новий молокопереробний цех, площею 700 м кв, із виготовлення сирів. За одну зміну тут перероблятимуть 5 тонн молока.
Участь в урочистостях з нагоди відкриття взяли голова Львівської облдержадміністрації
Олег Синютка, директор департаменту агропромислового розвитку Наталія Хмиз, голова
районної державної адміністрації Олександр Лабецький, громадськість району.
Олег Синютка, спільно з очільником району Олександром Лабецьким та власником
Василем Ільницьким оглянули
виробничі потужності цеху, поспілкувалися з його працівниками. Окрім того, голова ОДА
ознайомився із процесом переробки молока та виготовленням різних видів сирів. У цеху
буде здійснюватися виробництво сирів з висококалорійним
білковим продуктом, який має
велику поживну цінність, обумовлену вмістом усіх потрібних
для організму людей речовин,
які легко засвоюються. Сюди
входять білки, пептиди, жири,
солі кальцію і фосфору, а також амінокислоти. Почесний
гість із Києва Борис Кириченко, ознайомившись із результатом досліджень молока НДІ, зазначив
«карпатське молоко – це лікарство».
“Це перший молокозавод, який за багато десятків років збудували на Турківщині. Це є дуже важливим не лише з огляду на виробництво якісного сиру, це чудова можливість для людей, які недалеко від
власних осель здаватимуть молоко і матимуть щодня непоганий додатковий дохід, – зазначив Олег
Синютка. – Тішить, що такими невеликими кроками ми розбудовуємо агропромисловий комплекс,
створюємо нові робочі місця для людей і підвищуємо доходи підприємств. Такі господарства, які чи не
щотижня відкривають на Львівщині, дають змогу працевлаштуватись місцевим мешканцям та поповнюють податками місцевий бюджет”.
Наталія Хмиз наголосила на важливості відродження традиції сироваріння на Турківщині. «На початку 20-го століття сири, виготовлені на території теперішнього Турківського району, експортували по
усій Європі. Відродження цієї пам’яті, яка ще напевно залишилась у підсвідомості, відновлення традицій, нове життя для сільських територій, додатковий заробіток для населення – всі ці чинники впливатимуть позитивно на розвиток і даного підприємства, і регіону в цілому», – зазначила Наталія Хмиз.
«Важливо, що вихідці з району пам’ятають про свій край і дбають про нього. Побільше б таких людей
то й район наш був би зовсім іншим»,- наголосив у своєму виступі голова райдержадміністрації Олександр Лабецький.
“Сир вироблятимуть з високоякісного молока від корів, яких випасають на гірських та пригірських
пасовищах Карпат”, – зазначив керівник молокообробного цеху Руслан Кравчак.
Купуватимуть молоко в особистих селянських господарствах району. Реалізовуватимуть продукцію,
виготовлену в цеху, на ринках та торгових мережах області.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.

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

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:
- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМУПСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- Смачні обіди за пільговими цінами

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

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

Люблячу, добру, турботливу маму і бабусю, жительку смт. Бориня
– Дарію Михайлівну Михайлюк – з 80-річчям сердечно вітають дочки Галина і Слава, син Богдан, зять Василь і невістка Оксана, онуки
Богдан, Уляна, Іванна, Василь і правнучка Ілона і бажають дорогій
ювілярці міцного здоров’я, світлої радості в житті, родинного тепла,
Божого благословення.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі:
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Педагогічний колектив Карпатського НВК ім. М.Іваничка вітає з
ювілеєм заступника директора школи – Надію Лук’янівну Шепіду –
і бажає їй міцного-міцного здоров’я, творчих злетів і вдячних учнів.
Щоб Ваше здоров’я як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
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.

УКРАЇНА ПЕРЕХОДИТЬ
НА ЗИМОВИЙ ЧАС
В останню неділю жовтня
(цього року це 30 жовтня), о
4:00 за київським часом, годинникову стрілку потрібно
перевести на одну годину
назад. Таким чином Україна
змінює літній час на зимовий.
Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна
переходить на літній час, а
кожної останньої неділі жовтня – на зимовий час.

Ìàéæå 5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü – çà ìîëîêî
З початку 2016 року жителі Турківщини продали ТзОВ «Молокозавод Самбірський» – 1422 тонни молока. За це вони отримали
плату, в сумі 4 мільйони 979 тисяч гривень. До 20 жовтня ціна одного літра молока базової жирності становила 3,50 коп., зараз за літр
молокозавод платить 4 гривні. Керівництво підприємства каже, що
заготівля молока не припинятиметься і в зимовий період.
Якщо аналізувати продаж молока в розрізі населених пунктів, то
лідером тут є село Боберка. Його жителі продали цьогоріч 336 тонн
цього цінного продукту.
Наш кор.

30 æîâòíÿ – Äåíü àâòîìîá³ë³ñòà ³ äîðîæíèêà
Керівництво ТзОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» сердечно вітає працівників фірми, інженера служби автомобільних доріг області Ігоря Ткачика та всіх дорожників Турківщини з професійним святом – Днем автомобіліста і дорожника.
Бажаємо Вам здоров’я, сили, достатку, натхнення
і успіхів у праці, щасливих та рівних життєвих доріг.
Щоб позитивні тенденції з відновлення доріг Турківщини продовжувалися в майбутньому, а якісно
відремонтовані автошляхи довго і надійно слугували людям та приносили добробут і благополуччя краю.

2 стор.
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×åðãîâà ïî¿çäêà íà Òóðê³âùèíó
За останні два місяці голова облдержадміністрації Олег Синютка уже вп’яте побував на Турківщині. Спільно з головою
райдержадміністрації Олександром Лабецьким в останній візит
проінспектував, як іде ремонт дороги Розлуч-Ужоцький перевал, провів виробничу нараду із замовником і підрядником в Нижньояблунській ЗОШ І-ІІІ ст., а заодно поцікавився станом дороги Турка-Н.Яблунька.
Також він побував на відрізку
дороги Нижнє Висоцьке-Карпатське, яку ремонтували силами громади. Також вони завітали в смт. Бориня, де поспілкувалися з головою сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Вулкан» Богданом Комарницьким. Тут оглянули домашню сироварню та пекарню.
Мав Олег Михайлович з
сільськими головами Верхньовисоцького куща, які просили

про сприяння у створенні Верхньовисоцької громади.
Користуючись нагодою, Олександр Лабецький проінформував очільника області про ситуацію, що склалася з виплатою
заробітної плати працівникам
охорони здоров’я, освіти та культури. Не так давно районна рада
вже спрямувала 2 мільйони гривень від перевиконання бюджету на ці потреби. Але наразі їх
недостатньо. Олег Михайлович

з розумінням віднісся до наших
проблем і наголосив, що в найближчі тижні в область з державного бюджету буде скеровано
додаткові кошти, частину яких
дадуть і на Турківський район.
Окрім того, в районі була проведена зустріч з депутатами
Львівської обласної ради – Михайлом Дзюдзем та Михайлом
Ільницьким, яким вручено
спільного листа районної ради
та райдержадміністрації з проханням посприяти у виділенні
додаткових коштів. Найгірша ситуація з виплати заробітної плати в системі охорони здоров’я.
До кінця року їм не вистачає
більше 7 мільйонів гривень.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.

Богдан Москаль удостоївся подяки
Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка відзначив подякою заступника керівника апарату, начальника організаційного відділу Турківської РДА
Богдана Москаля. Її наш земляк удостоївся за участь у 18 Всеукраїнській спартакіаді збірних команд державних службовців, що проходила у м. Ужгород. Там він
здобув друге особисте місце у грі з шашок. Підставою відповідного розпорядження був лист-подання в Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Наш кор.
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У церкві Петра і Павла
освячено дзвіницю
Минулої неділі, за участю священиків різних конфесій – УГКЦ
м. Турка о. Тараса та о. Мар’яна, о. Івана з Лопушанки, УПЦ КП
м. Турка о. Михайла та о. Ігоря, УАПЦ м. Турка о. Миколи – в
церкві Петра і Павла нашого міста було освячено дзвіницю.
Самі дзвони виготовила
фірма «Марек Ковінський»
з Республіки Польща.
Освятили їх на честь Героїв,
жителів м. Турка, які віддали
своє життя, захищаючи незалежність та територіальну
цілісність України. Зокрема
50-кілограмовий дзвін присвячений Юрію Міську, учаснику АТО, 150-кілограмовий –
Олександру Ільницькому
(обидва загинули на Сході
України), а третій, 80-кілограмовий, – Роману Сенику, активному учаснику Революції
Гідності, прапороносцю.
Куля снайпера обірвала йому
життя під час активного протистояння з тодішньою бандитською владою в Києві. Цей
дзвін відомий підприємець Турківщини Роман Биїк придбав за власні
кошти. Два інші – на пожертви громади.
Наш кор.

У НИЖНІЙ ЯБЛУНЬЦІ
ВШАНУВАЛИ ЗЕМЛЯКА,
започаткувавши футбольний турнір пам’яті Героя Миколи Кльоба
Ранок 23 жовтня видався погожим, сонячним. Хоча напередодні падав рясний дощ і здавалося, що турнір,
який вперше започаткували земляки в пам’ять про новітнього Героя, що загинув у Луганському аеропорту ще в 2014 році, може проходити в непростих погодних умовах. Але напевно сталося Господнє провидіння, і успішному проведенню спортивного заходу сприяла сама погода.
З самого ранку футболісти місцевої команди «Прогрес», батьки Миколи – Марія та Іван – прийшли до церкви Преображення Господнього, де о. Богдан відправив заупокійну службу за полеглого Героя, що віддав

рія Лопушанського. Від імені Андрія Ярославовича вона
подякувала батькам за виховання справжнього патріота, великого воїна, якого, на жаль, сьогодні немає посеред нас. Ірина Іванівна висловила впевненість, що воїн-

своє життя, захищаючи незалежність України, мир і
спокій всіх людей. Помолившись, друзі-спортсмени, а
також рідні Миколи, відвідали могилу, де поклали квіти
й запалили лампадки. Та між іншим пообіцяли, що заради прослави земляка, сьогодні віддадуть усі сили, щоб
завоювати кубок, залишивши його в рідному селі.
Уже о 12.00 год. на стадіоні зібралося чимало людей.
Впадало у вічі те, що за короткий час його добре вдалося підготувати для футбольних поєдинків. Здалеку було
видно слова, висипані тирсою ( як і лінії футбольного
поля): «Микола Кльоб– Герой України». Вишикувавшись
на стадіоні, всі чотири команди, разом з гостями та
місцевими жителями, виконали Гімн України та хвилиною мовчання вшанували пам’ять активного футболіста
місцевої команди, який неодноразово у спортивних
поєдинках захищав честь села. Спершу до присутніх
звернувся сільський голова Василь Хорт. Він коротко
розповів про долю новітнього Героя, представивши його
батьків та гостей, що прибули. Після цього слово взяла
Ірина Кіра, помічник народного депутата України Анд-

герой вічно житиме в наших серцях і служитиме прикладом для багатьох поколінь, а не лише для сьогоднішніх
його однолітків. Від імені депутата вона вручила батькам мікрохвильову піч та сертифікати на відпочинок в
санаторій «Женева». Путівки, але вже в оздоровчий
комплекс в Хирові, одержали й усі футболісти. А в знак
вдячності, організатори турніру передали через помічника депутату подяку за допомогу в організації
спортивного заходу. До всіх присутніх звернулася і начальник відділу освіти Турківської РДА Наталія Гошівська.
Після , так би мовити, офіційної частини відбулося
жеребкування, яке визначило суперників. Першими на
поле вийшли футболісти с. Н. Яблунька та В. Висоцьке.
І варто відзначити, що наші футболісти розпочали гру
досить-таки активно, пам’ятаючи, що дали обіцянку на
могилі Миколи. Згодом одна з атак нижньояблунців виявилася успішною. Автором голу став Ігор Гудій. У другому таймі, буквально за 6 хвилин, господарі зняли всі
питання про першого фіналіста турніру. Спочатку у во-

рота суперника м’яч послав Олег Квич, згодом, ще двічі,
Назар Сливар змусив футболістів верхньовисоцької команди все починати з центра поля.
Після першого поєдинку, на поле вийшли команди
Верхнього Турова та Бітлі. Всередині першого тайму
верхньотурівці відкрили рахунок (автором гола став Юрій
Копитчак), бітлянам вдалося відігратися лише в другому таймі. Стараннями Василя Ірода рахунок було зрівняно. Не змінився він й до кінця поєдинку, а тому долю
матчу довелося вирішувати з допомогою серії пенальті.
Влучнішими були футболісти Верхнього Турова – 4:2.
Невелика пауза – і на міні-поле вийшли молоді футболісти Нижньої та Верхньої Яблуньки. Після двох 20хвилинних таймів, рахунок так і не вдалося відкрити, а
тому його долю мали вирішити 11-метрівки. Кращими
тут були місцеві футболісти. Авторами двох голів стали
Василь Ковальчин і Віктор Мишковський.
Згідно результатів двох попередніх ігор серед дорослих, за третє місце мали боротися верхньовисоцькі та
бітлянські спортсмени. Але через те, що бітляни не змогли виставити на гру повний склад команди, їм була зарахована технічна поразка – 3:0. Інтригою залишався матч, який мав вирішити
долю кубка, в суперництві за який зустрілися сусіди. Доволі швидко нижньояблунські футболісти відкрили рахунок, автором гола став Олег Квич. А буквально
за 3 хвилини Іван Кльоб зробив рахунок
– 2:0. Всі вже думали, що гра на цьому й
завершиться. Але нижньотурівські футболісти на останній хвилині першого тайму скоротили рахунок. Гол у ворота нашої
команди забив Іван Бабунич. Дещо
підсиленою вийшли на другий тайм наші
суперники. Очевидно, тому Миколі
Шикітці (гравець с. В. Яблунька) вдається зрівняти рахунок. З таким рахунком
поєдинок й завершився , а тому знову
доводилося йти до 11-метрової позначки. В цій футбольній лотереї, завдяки голам Назара Сливаря, Олега Бабича та
Юрія Заяця, ми зуміли перемогти з рахунком – 3:2. Таким чином, виконали обіцянку. Кубок залишився в нашому селі.
Одноголосно члени нашої футбольної
команди вирішили закріпити п’ятнадцятий номер в команді за нашим Героєм
та товаришем, який виступав за команду – Миколою
Кльобом. А це означає, що у майбутньому ніхто виступати під цим номером не буде. Футболку, в якій колись
виступав Микола, ми передали батькам.
Користуючись нагодою, сьогодні від імені всієї нашої
команди, та й, зрештою всіх футболістів турніру, хочу
скласти подяку палкому вболівальнику й активному
організатору футболу в нашому селі – Роману Гунзі,
сільському голові Василю Хорту, депутату Турківської
районної ради, нашому землякові Михайлу Хорту, голові
Турківської РДА Олександру Лабецькому, уже згадуваному депутату Верховної Ради України Андрію Лопушанському, підприємцям села – Івану Данилу, Василеві
Рембішу, Віталію Пукшину та багатьом іншим, хто, чим
міг, допомагав. А також хочу наголосити, що турнір, присвячений нашому Герою – Миколі Кльобу, стане традиційним, і до участі в ньому долучатиметься все більше й
більше команд.
Ігор ГУДІЙ,
капітан команди ФК «Прогрес» с. Н. Яблунька.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Геннадій Когут:

«ÁÅÇ ÑÏÐÎÁ ÇÀËÓ×ÅÍÍß
×ÎÃÎÑÜ ÍÎÂÎÃÎ, Ì²ÑÒÎ
ÍÅ ÐÎÇÂÈÂÀÒÈÌÅÒÜÑß»
Робочий день міського голови – це десятки справ, серед яких
майже усі – першочергові, це кількаразові щотижневі поїздки
до Львова та Києва з метою вирішення тих чи інших проблем,
постійні телефонні дзвінки, зустрічі, наради з учасниками АТО,
майданівцями, підготовка чергових і позачергових сесій. Двері
кабінету у голови завжди відчинені, щоби відвідувач не стояв
під дверима в очікуванні – запросять його туди, чи ні.
Наша розмова з Геннадієм Йосиповичем також переривалася поодинокими телефонними дзвінками та й відвідинами людей, які час від часу заходять до голови, щоби завірити документи. Та все ж про деякі справи вдалося дізнатися, і насамперед про ті, які у міської влади на першому плані.
– А найнагальніша проблема
на сьогоднішній день – це ремонт тих ділянок міських доріг,
який плануємо завершити до
настання зими, – розпочав
розмову міський голова. – Це –
продовжити прокладання бруківки по вул. Шептицького. Наразі, після того, як міська рада
попросила жителів міста про
допомогу, зібрано коштів в сумі
11 тис. грн. Але обіцяють ще
підсобити підприємці. Якщо так
станеться, то зможемо зібрати
більшу суму – 20 тис. грн. Через
серйозні сімейні проблеми у
бригадира бригади, яка працювала на об’єкті, роботи на деякий період були припинені. Але
почне працювати інша бригада,
і прокладання бруківки по вул.
Шептицького на ту суму, яку назбираємо, і далі за кошти міського бюджету (по договору), буде
завершено до кінця листопада.
Відповідно, це ж стосується й
вулиці В. Стуса. Роботи з прокладання бруківки на відтинку
дороги від каплички Божої Матері до ЗОШ №1 не почали вчасно тому, що не було потрібної
бруківки. А прокладаємо по
місту лише один вид бруківки –
«грецький камінь». Фірма
«Магік», яка постачає нам її, не
встигає виготовляти і відправляти свою продукцію замовникам.
Через те доставили нам бруківку з тижневим запізненням. І лишень зараз на цій ділянці розпочали роботи. Отже, це два
такі об’єкти в Турці, які потрібно
завершити до початку морозів,
і навряд чи по дорогах ми щось
більше ще встигнемо зробити.
Щодо ремонту дороги по вул.
Джерельна, то тут наразі не
вдається завершити роботи через затримку вагонів з будматеріалами – щебенем, піском та
відсівом. Отже, проблема не в
тому, що ми не хочемо завезти
щебінь, гроші на це передбачено, а тому, що його немає в наявності. І як тільки будматеріали надійдуть, розподілимо їх по
об’єктах. З тієї ж причини не
завершено будівництво моста
через річку в Середній Турці та
містка через потік по вул. Стельмаха. Також заплановано завезти щебінь на відрізок дороги, вкритий суцільними вибоїнами, що навпроти пожежної частини.
Зараз іде мова й про дорогу
по вул. Д. Галицького, бо вона
буде робитися за проектом
«Польща-Булорусь-Україна».
Ціна усього проекту – 30 млн.
грн. Чому така велика сума?
Якщо в проект буде включено

тільки будівництво дороги, то
ціна буде меншою, а якщо сюди
увійде будівництво вуличного
освітлення, облаштування велосипедних доріжок, асфальтування бічних вуличок, як заплановано
проектом,
потрібно
мільйони. Проект розрахований на три роки: перший – вироблення стратегії, другий рік –
подача документів на конкурс, і
лише на третій рік, якщо виграємо конкурс, буде реалізація
проекту. Але певний коефіцієнт
– це проектно-кошторисні роботи – треба проплатити. Витрати
на них складають 250 тис. грн.
Кошти має виділити міська рада.
У цьому, повірте, є ризик. Доведеться радитися, чи погодяться
на такий крок депутати. Але
питання необхідно вирішити
вже.
– Геннадію Йосиповичу, як
ідуть справи із виготовленням документації з реконструкції каналізації в м. Турка?
– Уже є невеличкі зрушення
по проекту каналізування в м.
Турка. Слід сказати, що із документами виникали значні проблеми. Нещодавно я мав
зустріч з Назарієм Романчуком,
начальником управління економіки, інвестицій та енергозбереження у сфері ЖКГ департаменту житлово-комунального господарства Львівської ОДА, з представником фірми, яка ще в 2014
році виграла тендер на проведення робіт. Йшлося про початок реконструкції каналізаційної
системи, загальна вартість проекту якої складає 19 млн. грн.

Перших 5 млн. грн. з державного бюджету уже поступило на
рахунок обласного департаменту ЖКГ– на будівництво каналізаційної системи в Турці. Днями
представники фірми мають приїхати й оглянути об’єкт, де будуватимуть очисні споруди. За ці
кошти потрібно повністю облаштувати адмінбудинок, закупити
обладнання для очисних. І ці
надходження треба реалізувати
до кінця поточного року. А в разі
поступлення нових траншів, повністю перейдемо до реконструкції міської каналізації. Маю
надію, що решту
коштів нам додадуть, адже вони
уже усіма озвучені і узгоджені.
До слова, терміново потрібно
виробити й проектно-кошторисну документацію
на облаштування
полігону твердих
п о б ут о в и х
відходів, що на
Вільховатій. З
цього приводу
прийнято
й
рішення на одній
із сесій міської
ради. Слід сказати, що ініціативу
проявив голова
Турківської районної ради Володимир Лозюк, який стосовно
полігону мав розмову з головою
обласної ради Олександром Ганущиним.
За попередніми
підрахунками, виготовлення
проектно-кошторисної документації на облаштування полігону
ТПВ, коштуватиме 985 тис. грн.
Це надзвичайно велика сума.
Міська рада разом з Турківською районною радою подали
спільне звернення у Львівську
обласну раду, щоби хоч частина
цієї суми була профінансована
областю. Надіємося, що з допомогою наших земляків – обласних депутатів – це вдасться зробити. Нам це конче потрібно, бо
участь у будь-якому проекті передбачає наявність проектнокошторисної документації.
– Багато нарікань від жителів міста на роботу житлово-комунальної служби. Що
скажете з цього приводу?
– Визнаю, що назріла необхідність у реорганізації житлово-комунального господарства.
Для того, щоб його реорганізовувати, та й взагалі, як воно має
працювати, в мене не було достатньо знань і бачення. Я
звертався за допомогою до
членів виконкому, до депутатів,
але чітких пропозицій не поступало. Вирішили, що міській раді
потрібно, в першу чергу, знайти
людину, яка би очолила житлово-комунальне господарство.
Але людину зі стратегією розуміння цієї роботи, яка би знала і
вміла навести лад в житлово-

комунальному господарстві. На
посаду керівника буде оголошено конкурс. Потрібно створити
таке управління, щоби всі роботи в місті йому були підсильні.
Щоби жителі міста справно платили за комунальні послуги,
щоби була в наявності відповідна техніка. Умовно кажучи, нам
для того, аби усунути несправність в освітленні на вулиці, треба орендувати вишку у
РЕМу, послуга якої коштує1000
грн. в годину. Тому міській житлово-комунальній службі треба мати свою вишку, щоби тарифи за подібну роботу були наполовину дешевші.
– Геннадію Йосиповичу, нещодавно Ви зустрічалися із
членом Європейської мережі
національних інформаційних
центрів з академічного визнання та мобільності ради
Європи та ЮНЕСКО, членомкореспондентом Національної академії наук України
Юрієм Кіперманом. Для чого?
– Ми перші в Україні подали
заявку на конкурсні торги (уклавши форвардний контракт) через
систему державних закупівель
та тендерів ProZorro на закупівлю сміттєзбиральної машини.
Турка у цьому плані стала пілотним проектом. Були величезні
сумніви і боязнь, адже все це
нове. Документально заявку
опрацьовували для нас незалежні фінансові аналітики
фінансової групи Кіпермана.
Опрацьовували безкоштовно.
Більше того, ми маємо запропонувати системі ProZorro ще до
десяти, або й більше, європейських форм співпраці. З тим,
щоби залучення до життя міста
потенційних інвесторів стало
можливим. Виживати суто на
податках, які надходять до
міської казни, – це уже минуле, і
це – безперспективно. Це, умовно кажучи, варитися весь час в
одних і тих же цифрах. Без спроб
залучення чогось нового, ми будемо тупцювати на місці, а у міста
є потреби набагато більші. Після
зустрічі з Юрієм Кіперманом,
людиною, яка втілила чимало
проектів і задумів у різних сферах національної економіки, є
напрацювання, що в Турці може
відкритися карпатське відділення «Вектор-банку». Значна заслуга в цьому – нашого земляка
Василя Тюрдя. Якщо створять
відділення такого банку, будуть
реалізовані фінансові механізми, через які в карпатський регіон зможуть зайти американські інвестори. Є ціла програма (до речі, досить дорога), яка
направлена на те, що вихідці з
нашого краю, які нині живуть і
працюють в Америці, матимуть
можливість інвестувати в місто і
район. Ця програма є власністю Юрія Кіпермана. Надіємося, що Турка може стати пілотним проектом цієї програми. Ми
готові йти на таку співпрацю. І,
якщо Бог допоможе, то в листопаді депутати міської ради мають ознайомитися з пунктами
програми і прийняти відповідні
рішення. Якщо бути відвертим,
то зараз для мене важкий період. У тому плані, що потрібно
вчитися фінансової грамотності
– що таке форвардний, ф’ючерсний, франчайзенговий контракти. Вникати у ті фінансовоекономічні питання, з якими
ніколи не доводилося стикатися. Але як по-іншому? Потрібно
йти в ногу з часом, шукаючи шляхи для розвитку міста і покращення добробуту його жителів.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

3 стор.

Колектив
медпрацівників
ФАПу с. Шандровець щиросердечно вітає із 60-річчям, яке
вона святкувала 27 жовтня, патронажну сестру – Ганну
Михайлівну
Гливчак – і
бажають ювілярці міцного здоров’я, світлої радості в житті, поваги – від людей, любові – від
рідних, опіки – від Всевишнього.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії
літа.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно вітає з ювілейним днем
народження чуйну, добру колегу по роботі, вчителя зі стажем –
Івана Івановича
Височанського
– і бажає йому
міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії,
бл а г о п о л уч ч я ,
родинного тепла, довголіття.
Хай будуть поруч віра і
надія,
Як два крила, що впасти не
дадуть –
І Вам Господь по милості
наділить
Ще довгих літ, що сонцем
виграють.

Баранишин Світлану Василівну, жительку с. Багнувате, з ювілеєм – 50-річчям від дня народження – сердечно вітають брат
Володимир з дружиною Стефою, племінники Леся, Іван,
Марія, Віталій та
Іванна і бажають
дорогій та люблячій
сестрі,
хресній
мамі,
цьоці
міцного
здоров’я, безліч
світлих і радісних днів у
житті, родинного тепла, сімейного благополуччя, добра, миру,
Божої опіки на многії і благії літа.
Хай Вас щастя, як дощ, омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва
дорога
Любові – від рідних, а ласки
– від Бога.

Передплатiть
«БОЙКIВЩИНУ»
1 місяць – 9,12 грн.
3 місяці – 26,66 грн.
6 місяців – 51,62 грн.
12 місяців – 102,04 грн.

НАШ ІНДЕКС
68486

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Ç²ÃÐ²ÉÌÎ ÄÎÁÐÎÒÎÞ
ÓÁÎÃÈÕ ² ÍÅÌ²×ÍÈÕ
Кожного року, у жовтні, у світі відзначають день боротьби
з бідністю. Його мета – боротьба за ліквідацію бідності і
злиднів в усіх країнах, що розвиваються. Це питання є актуальним і для нас. Оскільки внаслідок складної фінансово-економічної ситуації 2014-2015 рр., у зв’язку з війною на Сході України, високим рівнем інфляції, зменшенням реальних доходів
громадян, ситуація з бідністю у нашій державі значно погіршилася. За статистикою, за межею реального прожиткового
мінімуму у минулому році перебувало близько 80 відсотків населення.
Сьогоднішня наша розмова з головою районної організації
Товариства Червоного Хреста Світланою Аннич. Основною
метою і завданням організації, яку вона очолює, є захист
життя бідних та одиноких людей, попередження та полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф, хвороб та аварій.
– На обліку районної організації Товариства Червоного Хреста сьогодні перебуває 1260
осіб. Це інваліди І-ІІІ категорії,
діти, хворі на ДЦП, багатодітні та
малозабезпечені сім’ї, а також
одинокі пристарілі, – розпочала
розмову п. Світлана. – На облік
на одержання гуманітарної допомоги приймаємо заяви від
людей, які, згідно акту обстеження, потребують допомоги.
Станом на сьогодні в районній організації Червоного
Хреста працює патронажна
служба, у складі 5 осіб. Сюди
входять чотири патронажні медсестри, які щотижня, за назначенням лікаря, обслуговують 56 одиноких пристарілих. В їх обов’язки входить вимірювання артеріального тиску, здійснення
ін’єкцій, супровід хворого до
лікаря. Також є й молодша медична сестра, на обслуговуванні
якої перебуває 10 постійних
пацієнтів (одиноких пристарілих). В її обов’язки входить уся

хатня робота (прання, прибирання, приготування обіду, закупівля продуктів, ліків і т. ін.). Кожного дня молодша медсестра
повинна обслуговувати не
більше двох людей, витрачаючи на цю роботу по 2 години.
Списки одиноких пристарілих,
за якими маємо доглядати,
надає Турківський районний територіальний центр. Наша патронажна служба працює за
спільним графіком разом з
працівниками територіального
центру по обслуговуванню лежачих хворих. Слід сказати, що
РО ТЧХ бере участь у міжнародній програмі боротьби з туберкульозом і СНІДом і, згідно
договору, співпрацюємо зі Старосамбірським протитуберкульозним диспансером (головний
лікар М. О. Голубінка). Протягом поточного року на облік РО
ТЧХ (за направленням лікаряфтизіатра Турківської КЦРЛ
М .М. Заріцької) було взято двох
хворих на туберкульоз. За кож-

ÊÓËÜÒÓÐÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ Â²Ä
ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ – Â²ÉÑÜÊÎÂÈÌ
У неділю, 16 жовтня, концертна група від Турківщини відвідала 184-й навчальний центр Національної академії сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що дислокується на полігоні в с.Старичі Яворівського району.
Відколи було сформовано цей навчальний центр, минуло
кілька років. За цей час у житті нашої держави відбулися
величезні зміни.
У тривожні 2014 – 2015 роки, до того майже зруйнована попередніми керманичами, українська армія стала відроджуватися
зусиллями всього народу: волонтери, добровольці, воїни-афганці, тисячі мобілізованих, що поповнили лави Збройних Сил.
Для багатьох у світі стало очевидним, що українське військо,
захищаючи рідну землю, боронить і Європу від хвилі свавілля й
тероризму. Це, на жаль, стало реальністю в сучасній міжнародній
політиці.
Сьогодні з гордістю можемо стверджувати: у реформуванні
армії гідне й важливе місце посідає 184-й навчальний центр, він
є складовою фундаменту, на якому розвивається сучасне військо
нашої країни.
Делегацію з Турківщини в навчальному центрі зустрічав Роман
Курош, який відповідає за культурологічні питання цього підрозділу. Він ознайомив нас із місцем дислокації підрозділу, де практично навчають військових професіоналів.
Наша концертна група була сформована з народного колективу вокально-інструментального ансамблю «Горяни» Турківського районного Народного дому – (керівник Іванна Ільків), завідувача Народного дому с. Сянки (соліста) – Івана Шушки та
методиста районного Народного дому – Миколи Комарницького.
У зал Народного дому с.Старичі на 11:00 год. прибуло досить
багато військових, особливо новопризваних, де відбувся для них
концерт. А в 15: 00 год. відбувся також концерт для військовослужбовців-контрактників та тих, які прибули з АТО.
Оплесками військові дякували за виступ завідувачу Сянківського
Народного дому Іванові Шушку, особливо за пісні «Україна – єдина»,
«Сам собі – країна», «Мої батьки». Добре вів концертну програму
методист РНД, знаний гуморист Микола Комарницький. Озвучував
концерт оператор РНД Василь Дубравський.
Концерт розпочався піснею, присвяченою Євромайдану, «Мамо,
не плач» та «Ще не вмерла Україна», у виконанні керівника колективу ВІА «Горяни» Іванни Ільків. А Ігор Васьків (ударні інструменти)

ним із них закріплена патронажна медсестра або медсестра-волонтер. Медсестра зобов’язана щоденно здійснювати
візит до хворого і видавати йому
ліки, а кожних 15 днів – продуктовий набір, на суму 107 грн.
Крім цього, при потребі, надаємо й гуманітарну допомогу у вигляді одягу або миючих засобів.
Велике значення для Товариства має розповсюдження серед населення та організацій
марок Червоного Хреста. За
благодійні кошти, виручені від їх
реалізації, можна організувати і
надати потребуючим ту чи іншу
гуманітарну допомогу. І чим
більше реалізовано таких марок, тим більше грошей надійде
для потреб нужденних. Червоний Хрест дійсно продажем марок залучає кошти на свою
діяльність. Тому закликаю кожного купляти марки милосердя,
внісши тим самим свою невеличку частку у добру справу. Не
будьмо байдужими до чужих
доль. Зігріймо добротою самотніх і немічних, старих і вбогих. Допомагаючи знедоленим,
ми допоможемо й собі відчути
свою значимість у цьому світі.
– Світлано Любомирівно, як
відомо, Товариство Червоного Хреста, крім допомоги
бідним і нужденним, працює й
над іншими питаннями, зокрема відновленням родинних
зв’язків.
– Так, співробітники ЧХУ у разі
потреби допоможуть відновити
родинні зв’язки, втрачені внаслідок надзвичайної ситуації, зв’язатися з рідними по телефону,
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з’ясувати місце перебування
родичів або їх долю. І, у зв’язку з
цим, хотіла б кілька корисних
порад запропонувати людям.
Візьміть за правило повідомляти своїх рідних, друзів про місце
вашого перебування та стан здоров’я, якщо ви виїжджаєте за
межі району, області або й України. Залиште рідним телефонні номери своїх друзів, адміністрації установи (готелю, санаторію тощо), які можуть знати
про місце вашого перебування
чи знаходження або заплановане місце переїзду, у разі відсутності зв’язку з вами. Можна зробити ксерокопію паспорта та
віддати її людині, якій довіряєте.
– На Сході України війна забирає тисячі
людських
життів. Багато з наших солдатів, рідних зникли безвісти. Нікому нічого про них не
відомо, втрачені всі зв’язки.
Що робить у цьому плані Товариство Червоного Хреста?
– Дійсно, є випадки, коли чиїсь
родичі – син, брат чи батько –
незаконно утримуються збройними формуваннями чи зв’язок
з членом сім’ї втрачений в зоні
збройного конфлікту і його
місцезнаходження не відомо.
Або ж доля тієї чи іншої людини
не відома, але згідно свідчень
очевидців, людина загинула, тіла
нема. Чи при масштабній події,
яка спричинила масову загибель людей, коли ідентифікувати зразу останки всіх загиблих
немає можливості, та й в процесі пошуку та ідентифікації виникає багато неузгоджень, також можна звернутися безпосередньо у Службу розшуку Товариства Червоного Хреста України. При можливості, там вам
обов’язково постараються допомогти.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

як соліст виконав пісні «Там за лугом, за лугом» та « Рости, черемшино».
Затим музикант клавішних інструментів Іван Ільків, спільно з Ігорем Васьковим, виконали пісню «Це не яблуні цвіт». Потім колектив ВІА виконав «Мій рідний край», «Два кольори», «Червона рута»
та інші пісні. Добру виконавчу майстерність показали й інші учасники ВІА – бас-гітарист Володимир Куряк та Роман Кульчицький (сологітара).
На завершення концерту на сцену вийшов підполковник Сергій
Гончаров, подякував за наш виступ перед військовими і вручив нам
грамоту за співпрацю, вагомий внесок у військово-патріотичне виховання особового складу 184 –го навчального центру.

Я, зі свого боку, також подякував зі сцени військовим за їхню
військову підготовку, за героїзм при обороні нашої Української держави, особливо тепер, коли йдуть воєнні дії на Сході України.
Після концерту ми зустрілися із земляком з Турківщини – капітаном Володимиром Пронівим. Принагідно ми привітали його з днем
народження, який він святкував у цей день, а також із земляком
Михайлом Шимківим.
Петро КОСАЧЕВИЧ,
керівник делегації від Турківщини, директор районного Народного дому, Заслужений працівник культури України.

Дорогу, люблячу і дбайливу
дружину, маму і бабусю, жительку Турки – Оксану Романівну Круц
– з днем народження, яке
відзначатиме 30
жовтня, щиросердечно вітають чоловік Ігор, син
Сергій з сім’єю і
дочка Ірина та бажають іменинниці доброго здоров’я, невичерпної життєвої
енергії, достатку, радості в житті,
Божого благословення.
Низький уклін Вам, рідна, до
самої землі,
За руки працьовиті, невтомні золоті,
За серце неспокійне, що за
дітей болить,
За душу, щиру й добру, що
всіх благословить.
А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку
на многії літа.
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча наша мамо.

Люблячу, дорогу, чуйну і турботливу дружину, матусю, тещу,
свекруху і бабусю – Світлану
Омелянівну Баранишин – із с.
Багнувате із золотим ювілеєм –
50-річчям від дня
народження, який
святкуватиме 30
жовтня, сердечно
вітають чоловік
Василь,
дочки
Люба і Оля, сини
Ігор і Сергій, зяті
Роман і Володимир,
невістка Марія, онучки Михайліна, Аліна, Соломія,
Тетяна, Вікторія і бажають ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і
довгого віку.
Люба наша мамо, мила і
рідненька,
Ви нам дарували і життя, і
світ.
І ми Вам бажаєм, люба наша
ненько,
У здоров’ї й щасті жити до
ста літ.
Жити – не тужити, внуків
одружити,
Долі усміхатись, правнуків
діждатись.
А ще бажаєм сонця і тепла,
Щоби Мати Божа Вас багато років берегла.

Церковний комітет та парафіяни церкви Святого Миколая
с. В.Висоцьке щиросердечно
вітають їмость
Валентину з
днем народження, яке вона буде
святкувати
30
жовтня, і бажають
їй міцного-міцного
здоров’я, світлої
радості в житті, родинного тепла, мирного неба над головою, благополуччя, Божої ласки на многії літа.
Нехай Господь завжди у
поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Вам і добро, і
щастя,
Міцне здоров’я, море благ
земних,
А щедрі дні, мов рушники
квітчасті,
Нехай ще довго стеляться
до ніг.
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ÑÂßÒÀ ÏÎÊÐÎÂÎ, ÇÀÕÈÑÒÈ!
«Нехай Милосердний Господь, за молитвами Пресвятої Богородиці, благословить нашу
державу і весь український народ, захистить воїнів від ворожої кулі, принесе мир на нашу
землю», – зверталися до Святих десятки юних турківчан у своїх віршах, малюнках, листівках, оповіданнях, есе під час проведення конкурсу, приуроченого Дню захисника України. Зі
сльозами на очах діти читали твори, в які вклали свою душу, переживання і біль, частинку
свого серця. У літературно- мистецькому заході взяли участь учні 1-9 класів тридцять
одного загальноосвітнього навчального закладу Турківщини. Проходив конкурс у двох номінаціях: 1-4 класи (взяло участь 29 учнів) та 5-9 класи (взяли участь 44 учні). Від окремих шкіл
надійшло на конкурс по кілька поетичних та прозових творів, листівок (листівку Лесі Федько із Верхньовисоцького НВК пропонуємо вашій увазі), по два-три, а то й чотири, малюнки
(усього було надіслано близько 120 малюнків).
– Дуже гарні роботи представили на конкурс учні Шандровецького НВК, які виконали малюнок у
вигляді плакату, також слід відзначити роботи вихованців Турківського, Завадівського, Мельничненського, Матківського НВК, – каже методист відділу освіти Турківської РДА Надія Гав’як. – Усі вони
в основному адресовані воїнам АТО, але були й для воїнів-афганців. «Дорогий воїне! Хоч пишу не
багато, але від щирого серця. Дякую тобі за те, що борешся, за мирне, світле небо над головою, за
наше світле майбутнє», – читаємо щемливі рядки майже у кожній листівці. У конкурсі малюнків
перше і друге місця у молодшій віковій групі (1-4 кл.) розділили Юлія Федючка (Нижньотурівський
НВК, 1 кл.) і Мар’яна Пилипів (Комарницький НВК, 4 кл.); у старшій групі (5-9 кл.) – Анастасія Шимків
(Боберківський НВК, 7 кл.) і Катерина Роман (Турківський НВК, 6-Б кл.). Серед інших конкурсних робіт
у молодшій віковій категорії перше місце посіла представниця Ільницького НВК Тетяна Кропивницька, а друге – Софія Місько з Комарницького НВК. У старшій віковій категорії – перше місце – за
дев’ятикласницею Мариною Іжик з Боринського НВК, друге присуджено учениці 11 кл. Лімнянського
НВК Марії Синюзі. Від відділу освіти щира подяка дирекціям шкіл та учням, що відгукнулися і взяли участь у даному конкурсі. Учнівські
роботи зібрали і передали п. Мирославі Калинич, яка відправила їх нашим воїнам-захисникам на передову – в зону АТО.
Слід сказати, що у всіх творах звучала нота
про мир, гостре засудження війни. Ось що написала одна з учасниць конкурсу, учениця 9
класу Боринського НВК Марина Іжик у своєму вірші «Балада про війну»:
Нащо війни на світі цьому?
Кому потрібна ця війна?
Нехай вертають всі додому,
Бо жде їх рідна сторона.
Не треба плакати дружинам,
Ридать не треба матерям.
Не треба буть сумним родинам.
І лиха теж не треба нам.
Ніяк не можу зрозуміти,
Будь ласка, друзі, поясніть:
Чого Росії треба в світі?
Нащо їй горя і страхіть?
Хай схаменуться тії люди,
Які сидять отам, в Кремлі,
Кому від цього користь буде
На цій згорьованій землі?
Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÎ ÏÅÐÅÌÎÆÖ²Â
ÔÅÑÒÈÂÀËÞ «ÑÓÐÌÈ ÇÂÈÒßÃ»
З метою пропаганди серед дітей та юнацтва кращих зразків мистецьких творів патріотичного спрямування, що розкривають героїчний шлях національно-визвольної боротьби українського народу в
ХХ столітті, вивчення пісенної спадщини Січового Стрілецтва, Української Галицької Армії, Організації Українських Націоналістів, Української Повстанської Армії, а також сучасної української молодіжної патріотичної пісні, що звучала під час Революції на граніті, Помаранчевої революції і Євромайдані, Революції Гідності, пройшов
районний етап Всеукраїнського (сімнадцятого – за рахунком) дитячо-юнацького фестивалю «Сурми звитяг». 18 жовтня в приміщенні
Боринського НВК та 19 жовтня – у приміщені актової зали Турківськї
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 було проведено І районний тур фестивалю, в якому
взяли участь школярі - представники 35 ЗНЗ району (124 учасники). Відповідно до рішення журі районного фестивалю, відділом освіти видано наказ, в якому відзначено переможців районного туру
Всеукраїнського фестивалю «Сурми звитяги» в наступних номінаціях:
«Соліст-вокаліст» (І вікова категорія): І місце – Германович Софія (Н. Яблунський НВК); ІІ місце - Цимбір Юрій (Либохорська ЗОШ

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним днем народження медсестру ФАПу
с. Шандровець – Ганну Михайлівну Гливчак – і
бажають їй міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, любові – від рідних, поваги – від людей, Господньої опіки на довгі і щасливі роки життя.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним днем народження завідувача ФАПу с. Нижня Яблунька – Єву Степанівну Мишковську – і бажають шановній ювілярці довгих і
щасливих років життя у доброму здоров’ї, радості,
достатку, мирі, Божій опіці.
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.

Умілий фахівець і добра людина
Висловлюю щиру подяку лікарю-хірургу Боринської КМЛ – Андрію
Любомировичу Губицькому – за чуйне, дбайливе відношення до хворих. Він знавець своєї справи, умілий спеціаліст, професіонал-медик, лікар з великої букви. Завжди турбується про хворих, цікавиться їхніми проблемами, щира, добропорядна людина.
Дай Боже йому міцного здоров’я, успіхів у роботі, родинного тепла, щоденної опіки у всіх життєвих справах.
Вдячна пацієнтка,
жителька с. Комарники.
Загублене пенсійне посвідчення
№130319, видане УПФ у Турківському районі на ім’я Івана Миколайовича Булеци, вважати недійсним.

Козацькому роду –
нема переводу

Втрачене пенсійне посвідчення
№128814, видане УПФ у Турківському районі на ім’я Степанії Іванівни Перестюк, вважати недійсним.

14 жовтня – велике християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці та день українського козацтва. Вшановуючи українські традиції, 13 жовтня у Турківській ЗОШ І-ІІІ ст.
№1 було проведено спортивно-молодіжне свято «Козацькі
забави», за участі учнів 5-7
класів. До слова, така вікова
категорія вперше взяла
участь у змаганнях, тому
школярі готувались з великою цікавістю та захопленням.
Свято вдалось. Команди показали високі результати у фізичній
підготовці та вміння колективно
працювати. Головний суддя –
вчитель фізичного виховання Михайло Сокирко – подякував учням за відмінну підготовку та нагородив почесними грамотами
команди.
Як показали результати змагань, у нашій школі підростає
гідне козацтво, яке пам’ятає і
береже славну історію Війська
Запорізького, розвиває непоборний козачий дух.
Анна ВОВЧАНСЬКА,
президент учнівського самоврядування.

І-ІІІ ст.), Іжик Наталія (Боринський НВК); ІІІ місце – Стибір Марія
(Верхненський НВК), Марусяк Василь (Красненська ЗОШ І-ІІ ст.)
«Соліст-вокаліст» (ІІ вікова категорія): І місце – Будз Василь
(Лімнянський НВК); ІІ місце – Куцик Марія (Ластівківський НВК),
Шепіда Людмила (В. Висоцький НВК), Сайкун Соломія (Явірська
ЗОШ І-ІІІ ст.); ІІІ місце – Библик Марія (Розлуцький НВК), Гасинець
Мар’ян (В. Гусненський НВК), Дьодьо Любов (Карпатський НВК),
Сіданич Каріна (Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1).
«Дует» (І вікова категорія): І місце – Кричківська Михайлина,
Білокопита Ірина (Риківська ЗОШ І-ІІ ст.); ІІ місце – Ілинич Марія,
Цебак Юрій (Завадівський НВК.); Селепко Юлія, Дністрянська Ірина
(Жукотинська ЗОШ І-ІІ ст.); ІІІ місце – Тяжкун Діана, Покурбанич Тетяна (Бітлянський НВК); Пузич Марія, Пузич Олександа (Ясеницький НВК).
«Дует» (ІІ вікова категорія): І місце - немає переможців; ІІ місце
– Вовк Таїсія, Обидєнова Алла (Боринський НВК); Сіданич Іван,
Бойко Андрій (Шум’яцька ЗОШ І-ІІ ст.); ІІІ місце – Щомак Іван, Луб
Діана (Н.Турівський НВК).
«Вокальна група» (ІІ вікова категорія): І місце - немає переможців; ІІ місце – Земан Роксолана, Мричко Марія, Надич Василина, Строган Тетяна (Комарницький НВК); Бурич Віталія, Кметик Іванна, Жук Вікторія, Павлюх Галина (Хащівська ЗОШ І-ІІ ст.); ІІІ місце –
Костів Світлана, Малець Галина, Малець Михайлина, Шукост Жанна, Костів Алла, Степан Марія, Ватраль Юлія (В.Яблунський НВК).
Наталія УСИК, Любов САКАЛЬ,
методисти РМК.

Для підтримки та збереження цілісності України!
Управління Держпродспоживслужби в Турківському районі повідомляє про те, що на території району в період з 24 жовтня по 5 листопада 2016 р. буде проводитися пероральна вакцинація диких м’ясоїдних тварин. Такі заходи із запобігання поширенню сказу проводять в рамках
угоди між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством
сільського господарства і розвитку села Республіки Польща.
Дози-приманки, які унеможливлюють зараження м’ясоїдних тварин сказом, розкидають у населених пунктах району, які розташовані найближче до Польщі.
Імунізацію здійснюватимуть із використанням авіатранспорту. Польоти будуть відбуватися по визначених паралельних лініях, з відстанню між ними, орієнтовно, 1 кілометр.
Розкидають брекети величиною, як сірникова коробка. Основа – кісткове борошно, а всередині –
вакцина. Тварина її їсть, і вакцина потрапляє на мигдалини, а звідти – в організм. Вакцина абсолютно
не шкідлива для людей, тварин та навколишнього середовища.

У суботу, 29 жовтня 2016р. о 16:00 в м. Турка
Культурний центр « Україна» компанія
продюсерський центр « 6 Секунд» у рамках
всеукраїнського туру презентує нову концертну
програму
« ДОРОГА ДО ХРАМУ» «За тебе все віддам»,
володаря двох «Золотих дисків»

СТЕПАНА ГІГИ
За участю заслуженої артистки України –
Квітослави і юного містера світу Степана Гіги молодшого
Замовлення квитків за тел.: 3-16-46, 066-54-07-735,
066-084-64-67, 068-68-12-674
Частину коштів, виручених з концерту , буде перераховано на підтримку української армії.

6 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Абітурієнтам
звузили простір
для маневрів
Під час наступної вступної кампанії їм
дозволять подавати дев’ять заяв і тільки
на чотири спеціальності
Міністерство освіти і науки України затвердило умови
прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у
2017 році.
Для потенційних абітурієнтів є
дві важливі новини. По-перше,
на відміну від 2016 року, під час
наступної вступної кампанії,
вони зможуть подавати не 15
заяв, а лише – 9, і вже не на 5
спеціальностей, а лише на 4.
Зрозуміло, що це дещо звузить
простір для маневру, але майже не позначиться на вступниках, які чітко визначилися з майбутньою професією.
Друга новина полягає в тому,
що у 2017 році виші почнуть
приймати старі сертифікати
ЗНО. Так для вступу на перший
курс для здобуття ступеня бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої
освіти, у вступників ВНЗ прийматимуть сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання
2016-го та 2017 року.
Міністерство освіти і науки визначилося зі строками вступної
кампанії. Реєстрація електронних кабінетів вступників завантаження додатків до документів
про повну загальну середню ос-

віту розпочнеться 29 червня та
закінчиться о 18.00 год. 25 липня. Проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур триватиме до 11 липня.
Прийом заяв та документів
виші розпочнуть 12 липня, крім
військових навчальних закладів.
Прийом заяв та документів для
осіб, які вступатимуть тільки на
основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, закінчиться о 18.00 год. 26 липня.
Для тих, хто проходитиме співбесіду, творчі конкурси або складатиме вступні іспити, – о 18.00 год.
20 липня.
Вступні іспити триватимуть з
21 по 26 липня включно, а творчі
конкурси проводитимуться у
кілька сесій – з 17 по 26 липня,
співбесіди – з 21 по 23 липня.
Рейтингові списки абітурієнтів,
які вступатимуть на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів
та вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування, оприлюднять не пізніше
12.00 год. 1 серпня. Випускники, які отримують рекомендації
до зарахування на місця дер-

жавного або регіонального замовлення, мають виконати всі
необхідні для цього вимоги до 5
серпня. Зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням відбудеться
не пізніше 7 серпня. Для тих, хто
навчатиметься за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти юридичних і
фізичних осіб, – не пізніше 30
вересня.
Вступники на основі повної
загальної середньої освіти за
денною та заочною формами
навчання подаватимуть заяви
тільки в електронній формі.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які
мають спеціальні права щодо
участі в конкурсному відборі, при
вступі зможуть подавати заяви
в паперовому вигляді.
Вищі навчальні заклади самостійно визначатимуть мінімальну кількість балів, з якими вступник допускається до участі в
конкурсі.
Та найцікавішим і найбільш
неоднозначним нововведенням
буде розширений перелік
пільговиків, до якого цього разу
потраплять і діти із сільської
місцевості. Вони з року в рік демонструють нижчі результати
ЗНО, порівняно зі своїми міськими однолітками, тому мають
менше шансів навчатися у виші
за бюджетні кошти. Щоб виправити ситуацію, у МОН вирішили
запровадити спеціальні коефіцієнти. Фактично пільговикам
додаватимуть зайві бали –
відповідно до цих коефіцієнтів.
Хоча деякі експерти вважають
це порушенням принципу рівного доступу до вищої освіти.
Підготував
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÙÎ ÒÐÅÁÀ ÇÍÀÒÈ ÏÐÎ ÇÍÎ-2017?
1. Зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року буде проведено
з 23 травня до 15 липня, відповідно до наказу Міністерства освіти
і науки України від 27.07.2016 №889 «Деякі питання проведення
у 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,
зареєстрованого в Мін’юсті 09.08.2016 р. №1114/ 29244.
2. Перелік навчальних предметів для вибору: українська мова і
література, математика, історія України, англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова, фізика, хімія, біологія, географія, російська мова.
3. Абітурієнти матимуть можливість скласти тести не більш як із чотирьох предметів із 12 запропонованих.
4. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів: українська мова і література
(українська мова), математика або історія України (період XX - поч. XXI століття), а також ще один
предмет за вибором випускника – зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації
(ДПА) за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року.
5. Для ДПА, крім української мови, можна обирати математику (2-й предмет) та історію України (3-ій
предмет).
Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти запрошує майбутніх абітурієнтів відвідати
сайт www.lvtest.org.ua та пройти он-лайн тестування з метою належної підготовки до ЗНО-2017
Додаткова інформація:
www. testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;
www.lvtest.org. – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.
Наталія ДУДА,
відповідальна за ЗНО-2017.

ÕÎ×ÅÌÎ Â ªÂÐÎÏÓ –
ÁÓÄÜÌÎ ÊÓËÜÒÓÐÍÈÌÈ
У районному Будинку дитячої та юнацької творчості працює цікавий гурток «Вікно в Європу», на якому ми дізнаємося про життя і діяльність наших
ровесників за кордоном, про столиці європейських держав, їхні культурні та
історичні місця. Та найболючіше, що у ході розмов про те, якими екологічно
чистими є міста Європи, а їхнє населення – цивілізованим і вихованим, наш
погляд просто з вікна установи, де займаємося, зупиняється на сміттєвих
ящиках, які стоять майже навпроти Будинку дитячої та юнацької творчості.
Через те, що ми й досі не навчилися роздільно збирати тверді побутові відходи,
сортувати їх, а, що можна, спалювати на городі чи перетворювати на перегній (бур’ян,
листя, коріння, зігнилі овочі чи фрукти), усе без винятку скидаємо в контейнер для
сміття, роблячи там суцільне місиво зі всякої, всячини. Деколи вчасно не забирають
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ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ Í.ßÁËÓÍÑÜÊÎ¯
ÒÀ ËÈÁÎÕÎÐÑÜÊÎ¯ ÇÎØ – Ï²Ä
ÎÑÎÁÈÑÒÈÌ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
ÃÎËÎÂÈ ÎÄÀ ÎËÅÃÀ ÑÈÍÞÒÊÈ
Як уже зазначалося, 22 жовтня відбулася поїздка голови
Львівської ОДА Олега Синютки на Турківщину. Він мав намір
відвідати й Либохорську ЗОШ, але оскільки підрядна організація останні два тижні не проводила будівельні роботи, то очільником області прийнято рішення відвідати дану школу в
час її активного будівництва.
Разом з тим, у вівторок, 25 жовтня, головою облдержадміністрації Олегом Синюткою особисто проведено нараду по будівництву
в Турківському районі 2-х шкіл: Н.Яблунської та Либохорської ЗОШ ІІІІ ст., за участі заступника голови ОДА Ірини Гримак, голови райдержадміністрації Олександра Лабецького, виконуючого обов’язки начальника УКБ облдержадміністрації Романа Пишняка - замовника
будівництва Н.Яблунської ЗОШ, керівника КП “Технічний нагляд»
Степана Свінціцького - замовника будівництва Либохорської ЗОШ,
та керівників підрядних організацій.
По Либохорській ЗОШ І-ІІІ ст. дано доручення з 3 листопада провести завіз будівельних паль, а з 10 листопада розпочати їх монтаж.
По Н.Яблунській ЗОШ І-ІІІ ст. – завершити роботи з облаштування
зовнішніх мереж (водопроводу, каналізації,теплотраси).
По закінченню наради голова Львівської ОДА Олег Синютка наголосив підрядникам та замовникам, що вони несуть персональну
відповідальність за якісне та вчасне проведення робіт і повинні не
забувати, що в горах зима настає швидше.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з
громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.

Обговорили майбутню
освітню реформу
Керівники Львівщини зустрілися з
директорами шкіл області
Минулого тижня, на запрошення керівництва області, у конференц-залі «Арени Львів» зібралися директори шкіл Львівщини, щоб обговорити перспективи майбутньої освітньої реформи. Окрім голови Львівської ОДА Олега Синютки, голови обласної ради Олександра Ганущина, з освітянами спілкувався й
заступник Міністра освіти та науки України Павло Хобзей.
Така зустріч стала актуальною в зв’язку з проведенням децентралізації в Україні, після якої перед освітянами постануть нові проблеми та завдання, які доведеться вирішувати уже в наступному
2017 році.
Загалом на зустріч прибуло більше 1400 керівників освітніх установ, які, в міру можливостей, довели проблеми, що турбують галузь,
до керівництва області. Особливо актуально на сьогодні стоїть питання наповненості шкіл. У Львівській області вона становить 189
учнів. Якщо порівнювати із нашим районом, то ми маємо дещо гіршу
картину. Якщо не брати до уваги 4 початкові школи, то вона становить 120 учнів. Поряд з цим, на зібранні наголошували, що сьогодні
в області функціонує 1316 загальноосвітніх навчальних закладів.
Це на 20 менше, ніж у минулому році. Щодо Турківщини, то нам
вдалося зберегти всі школи, не допустивши закриття жодної. Хоча
на перспективу, як кажуть освітяни без радикальних заходів, очевидно, не обійтися.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

сміття і воно перевалює через верх ящика на землю, бродячі собаки і коти, у пошуках
їжі, розтягають непотріб по дорозі та тротуарах. Сморід зі сміттєзбірників, особливо
влітку, доноситься на подвір’я позашкільного закладу, і ним дихають діти, що займаються в гуртках. Але й з цим можна було би ще змиритися, якби не йшлося про
безпеку життя і здоров’я дітей. Бо ж у будь-який момент голодний собака, який
нишпорить на смітнику, може накинутися на дитину, що йде на гурток, або на тих, хто
грається на подвір’ї закладу. До того ж, смітник – місце, яке приваблює щурів і мишей,
а гризуни, як відомо, є розповсюджувачами різних інфекційних захворювань.
Тому велике прохання до міської ради зробити так, аби ми, діти, могли дихати
чистим, а не смердючим повітрям, і не переживати за свою безпеку. А для цього
потрібно забрати сміттєві ящики трохи далі від дитячої установи, або ж вчасно, за
графіком, вивозити звідти сміття, щоби воно не розносилося по всій вулиці. Чекати
на ящики європейського зразка, з кришками, нам ще доведеться довго. Звертаємося й до жителів міста, особливо до молоді – бути акуратними, дбати про екологію
довкілля, про чистоту Турки, врешті-решт, про своє здоров’я, і не скидати в контейнери для сміття невикористану їжу, дохлятину, та, зрештою, все, що потрапляє під руку.
Вихованці гуртка «Вікно в Європу»
та їхній керівник Галина ДОРОШ.
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ÎÐÅÍÄÀ ÂÎÄÍÈÕ ÎÁ’ªÊÒ²Â
Досить часто до нас звертаються депутати різних рівнів,
зацікавлені громадяни й просять дати роз’яснення з приводу
окремих пунктів Водного Кодексу України, зокрема що стосується оренди водних об’єктів. А тому подаємо інформацію,
яка дасть відповідь на багато запитань.
Частиною 6 ст. 51 ВК України
зазначено, що водні об’єкти надають у користування на умовах
оренди без обмеження права
загального водокористування,
крім випадків, визначених законом. За правилами, передбаченими ч.ч. 7-11 ст. 51 ВК України,
орендарі водного об’єкта зобов’язані передбачити місця для
безоплатного забезпечення
права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське
і спортивне рибальство тощо).
При визначенні таких місць перевага дається традиційно розташованим місцям масового
відпочинку. У межах населених
пунктів забороняється обмеження будь-яких видів загального водокористування, крім випадків, визначених законом. Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими в користування на умовах
оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.
Відповідно до ч.1 ст. 47 ВК України, загальне водокористування здійснюється громадянами для задовільнення їх потреб
(купання, плавання на човнах,
любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір
води з водних об’єктів – без застосування споруд або технічних
пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних
об’єктів за окремими особами
та без надання відповідних дозволів.
З метою охорони життя і здо-

ров’я громадян, охорони навколишнього природного середовища, та з інших, передбачених
законодавством підстав, районні і міські ради, за поданням
центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну
політику у сфері розвитку водного господарства, центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласних,
Київської, Севастопольської
міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади
Автономної республіки Крим з
питань охорони навколишнього
природного середовища, та
інших державних органів встановлюють місця, де забороняється купання, плавання на
човнах, забір води для питних
або побутових потреб, водопій
тварин, а також за певних
підстав визначають інші умови,
що обмежують загальне водокористування на водних об’єктах,
розташованих на їх території (ч.
2 ст. 47 ВК України).
Місцеві ради зобов’язані повідомляти населення про встановлені ними правила, що обмежують загальне водокористування (ч.3 ст. 47 ВК України).
На водних об’єктах, наданих в
оренду, загальне водокористування допускається на умовах,
встановлених водокористувачем, за погодженням з органом,
який надав водний об’єкт в оренду (ч. 4 ст. 47 ВК України).
Водокористувач, який узяв
водний об’єкт у користування на

Інформаційне повідомлення
про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна районної комунальної власності:
- гаража, загальною площею 18,1 кв м, розташованого за адресою: Львівська обл., Турківський район, м. Турка, вул.Міцкевича, 45/А-4;
- гаража, загальною площею 18,1 кв м, розташованого за адресою: Львівська обл., Турківський район, м. Турка, вул.Міцкевича, 45/А-5.
Метою здійснення незалежної оцінки вище зазначених об’єктів нерухомого майна районної комунальної власності є визначення ринкової вартості для передачі в оренду.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
- відповідної кваліфікації, що має підтверджуватися відповідними документами, виданими
відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 №796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за
№937/23469;
- досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;
- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна, та підписання звітів
про оцінку майна та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну документацію, яка складається з конкурсної
пропозиції та підтвердних документів. Конкурсна
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умовах оренди, зобов’язаний
доводити до відома населення
умови водокористування, а також про заборону загального
водокористування на водному
об’єкті, наданому в оренду (ч. 5
ст. 47 ВК України).
Якщо водокористувачем або
відповідною радою не встановлено таких умов, загальне використання визнається дозволеним без обмежень (ч. 6 ст. 47 ВК
України).
На використання приписів
Водного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. №420, затверджено Типовий договір оренди водних об’єктів, згідно з п. 27
якого передача в оренду водного об’єкта здійснюється без обмеження права загального водокористування, якщо інше не
визначено законом.
Згідно з п. 40 Типового договору дія цього договору припиняється шляхом його розірвання за: взаємною згодою сторін;
рішенням суду на вимогу однієї
зі сторін, внаслідок невиконання іншою стороною передбачених договором обов’язків та випадкового знищення, пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає його використанню, нецільового використання об’єкта оренди, а також з
інших підстав, визначених законом.
Однією з підстав для розірвання договору оренди, згідно з
п. 41 Типового договору, є встановлення заборони загального
водокористування.
Віктор КУСИЙ,
начальник юридичного управління Львівської облдержадміністрації.

документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в
конверті.
До підтвердних документів належать:
- заява на участь у конкурсі за встановленою
формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів,
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та подання звіту
про оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна;
- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України (при потребі);
- інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсну документацію слід подавати до конкурсної комісії за два робочі дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно).
Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 82500, Львівська обл., Турківський р-н,
м.Турка, вул. С.Стрільців, 62, Турківська районна
рада.
Конкурс відбудеться о 10:00 год. 10 листопада 2016 року в кабінеті заступника голови Турківської районної ради. Телефон для довідок: 313-00.

Збори відбудуться у Комарниках
19 жовтня відбулося розширене засідання ради Турківського ТМіРу, на порядок денний якого було
винесено 10 питань, одне із них – визначення часу та місця проведення зборів уповноважених.
Збори вирішили провести 06.11.2016 р., об 11.00 год., у приміщенні Народного дому с. Комарники.
Богдан Михайлик,
голова Турківського ТМіРу.

Інформація про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого майна комунальної власності
Турківської міської ради на конкурентних засадах.
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 XVIII 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 міститися 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) – 16.11.2016
р. об 11.00 год.
Час ознайомлення з майном: щоп’ятниці – з 12.00 год. до 13.00
год.
Орендарями мають право бути фізичні та юридичні особи, які
подають наступні документи:
Фізичні особи (крім заяви): 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: (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 посвідчені 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 15.11.2016 року, до 18.00 год.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 3-2137, 3-11-90, 3-21-97.

ÏÐÎ ÍÞÀÍÑÈ ÑÏËÀÒÈ
ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
говорили в Турківському відділенні
Самбірської ОДПІ
Днями заступник начальника - начальник Турківського
відділення Самбірської ГУ ДФС у Львівській області Марія Павлович зустрілася з журналістами місцевих ЗМІ. Цього разу
очільниця розповіла про деякі нюанси сплати у цьому році податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Зокрема, начальник відділення нагадала, що база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому
числі їх часток, які перебувають
у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі
оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності. Відповідно до п.п.
266.10.1. п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України, податкове зобов’язання за звітний рік
з податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. У разі якщо платник
податків не сплачує узгоджену

суму грошового зобов’язання
протягом строків, визначених
Податковим кодексом, такого
платника податків притягують до
відповідальності у вигляді штрафу (ст. 126 ПКУ).
«Користуючись нагодою, ми
звертаємось до всіх громадян,
які у відповідності до вимог чинного законодавства повинні у
цьому році сплатити податок на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки! Нагадуємо,
що фізичні особи, які з різних
причин не отримали податкового повідомлення-рішення щодо
сплати податку на нерухомість,
мають право звернутися до податкової інспекції за місцем реєстрації з оригіналами документів на право власності нерухомим майном для звірки своїх
даних», - закликала Марія Павлович.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення
Самбірської ОДПІ.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÂÈÇÍÀ×ÈËÈÑÜ Ô²ÍÀË²ÑÒÈ
ÊÓÁÊÀ ÐÀÉÎÍÓ
Нещодавно завершився чемпіонат Турківщини з футболу,
який приніс вболівальникам багато позитивних емоцій та адреналіну. Уже прийшли прохолодні осінні дні та ранні вечори,
однак футбольний сезон у районі ще триває.
Так минулої неділі у райцентрі,
на міському стадіоні “Карпати”,
пройшли півфінальні поєдинки
кубка Турківського району з футболу. Чотири кращі команди, які
до цього пройшли нелегкий
шлях, боролися за дві путівки до
омріяного фіналу.
У першому поєдинку зійшлися учасник фіналу чемпіонату
району – команда с. В.Яблунька
та команда із Завадівки, якій
забракло дуже мало, аби потрапити до фінальної частини чемпіонату, однак вистачило сил і
вмінь, аби зіграти у півфіналі кубка. Гра була відносно рівною та
сконцентрованою, переважно у
центрі поля. Подекуди команди
ловили одна одну на контратаках, однак до завершального

удару доходило рідко. Та все ж
командам вдалося забити: В.Яблунці – двічі, Завадівці – раз.
Попри поразку, вболівальники
відзначили дуже гарну конструктивну та комбінативну гру завадівських футболістів, а також їх
індивідуальну майстерність. Однак фінальний свисток у матчі
сповістив про те, що у фіналі гратиме досвідчена В.Яблунька.
Повною протилежністю став
другий півфінал, у якому зустрілися команди с.Либохора та
смт.Бориня. Насичений цікавою
грою, гострими атаками та високою динамікою, матч дуже потішив вболівальників обох команд, а також шанувальників
футболу, що прийшли на стадіон.

Уже на сьомій хвилині поєдинку швидкий нападник боринців Олег Квич відкрив рахунок у матчі. Проте либохірців це
аж ніяк не спантеличило, а навпаки, по-спортивному розізлило, і вони понеслись вперед. Результату довго очікувати не довелося: на 20-й хвилині матчу
Михайло Бонтей рахунок
зрівняв. Либохора, окрилена
радістю забитого м’яча, продовжувала і далі атакувати, забуваючи подекуди при цьому про
захист. Цим і скористався Олег
Квич, який, уже на 30-й хвилині,
без проблем, оформив свій
дубль. Ще за 10 хвилин Назар
Сливар збільшив відрив Борині
– 3:1. У другому таймі Бориня
знову забила першою. Втретє в
цьому матчі відзначився Олег
Квич. Та либохірці рук опускати
не збиралися. На 65-й хвилині
матчу Іванові Дзерину вдалося
скоротити відставання – 4:2, а
ще через 20 хв. Мар’ян Матляк
зробив його мінімальним – 4:3.
Залишалося дуже мало часу.
Либохірці всіма силами намагалися все-таки зрівняти рахунок і
перевести гру у серію післяматчевих пенальті, однак влучний
удар гравця Борині Олега Бабича на 88-й хвилині поховав усі їхні
сподівання – 5:3 – Бориня – у
фіналі, який пройде у неділю,
30 жовтня, на турківському
міському стадіоні “Карпати”.
Початок – о 14.00 год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

КУБОК ПАМ’ЯТІ
МИКОЛИ ХОДАНЯ
Для оздоровлення верхніх
дихальних шляхів потрібно
залити склянкою кислого молока 5 подрібнених до кашки
зубчиків часнику, настояти
півгодини, перемішати і вживати по 1 ч.л. суміші кілька
разів на день протягом тижня.
Імунітет підвищиться, якщо
розчинити в 750 мл червоного
сухого виноградного вина 350
г натурального меду й 350 мл
вичавленого з листя три-, п’ятирічного алое соку, витримати 7 днів у темному місці при
кімнатній температурі, а потім
уживати по 1 ст.л. настоянки
тричі на день, за 1 годину до
їди до закінчення.
Щоб угамувати біль у горлі,
потрібно перемішати по 1 ч.л.
топленого свинячого внутрішнього жиру, сухої, перетертої
до порошку трави гіркого полину, харчової соди й трохи
суміші посмоктати, ковтаючи
слину, а тою, що залишилася,
змастити на ніч ступні.

У суботу, 29 жовтня, на стадіоні «Карпати» в м.Турка відбудеться юнацький турнір з футболу 7х7. Турнір присвячений
пам’яті Миколи Ходаня – колишнього тренера ДЮСШ «Бескид» та директора ДЮСШ «Юність». Участь у змаганнях
візьмуть 4 команди – ФК «Карпати» (Турка), ФК «Дністер» (Вовче), ФК «Фаворит» (Н.Яблунька), ФК «Нижнє Висоцьке» (Н.Висоцьке).
Змагання відбудуться по коловій системі – кожна команда зіграє
з кожною в одне коло. Тривалість таймів – 10 хвилин, перерва між
таймами – 2 хвилини.
Переможець здобуде кубок. Гравці команди будуть нагороджені
медалями та грамотами. Кращі гравці турніру в номінаціях – кращий воротар, кращий бомбардир, кращий гравець – будуть нагороджені пам’ятними призами.
Початок турніру – о 12.00.
Сергій РИК,
голова федерації футболу Турківського району.

ФУТБОЛЬНЕ СВЯТО У
ЛАСТІВЦІ
Нещодавно у с. Ластівка відбувся футбольний турнір, присвячений святу Покрови Пресвятої Богородиці та воїнам УПА.
В турнірі, окрім господарів, – команди с. Ластівка – взяли
участь команди сіл Старий Кропивник (Дрогобиччина) та с.
Верхнє Висоцьке.
За підсумками проведених матчів, переможцем турніру стала
команда с. В.Висоцьке. Другими були гості з Дрогобицького району.
Команда с. Ластівка була лишень третьою.
Організувала це футбольне свято Турківська організація ВО «Свобода», яку очолює Мирослава Калинич.
Михайло САВЧУК,
Ластівківський сільський голова.

Продам дошку ясенову, різної товщини. Тел.: 0957207580.
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Турнір пам’яті загиблих
23 жовтня в с. Присліп відбувся футбольний турнір пам’яті
односельчан, загиблих у всіх війнах .
У змаганнях взяли участь по дві команди з с. Присліп і с. Шум’яч
(молодша і старша групи). Перше місце серед школярів посіла команда Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст. У старшій групі першою була команда
с. Присліп.
Командам вручено кубки за перше і друге місце, а також футбольні м’ячі і грамоти.
Були визначені гравці у номінаціях: кращий гравець – Назарій
Цап (Присліпський НВК); кращий захисник – Андрій Бойко; воротар
– Борис Сіданич (Шум’яцька ЗОШ І-ІІ ст.)
Їм також вручено пам’ятні кубки і грамоти.
Організатори турніру – дирекція Присліпського НВК – щиро вдячні
депутату Львівської обласної ради Михайлу Дзюдзю. Саме він виділив кошти для закупки кубків, призів, грамот і футбольних м’ячів.
Микола Бліхар,
директор Присліпського НВК.
ЗНИЖКИ на роботу +матеріали. РЕМОНТИ будинків, квартир, балконів під ключ. Перепланування, пiдвiснi стелі, гiпсокартон. Опалення, тепла підлога, водопровід, каналізація. БУДIВНИЦТВО- будинки, прибудови, павiльони, гаражі, навіси, альтанки. Банi, басейни. Ворота, паркани будь-якої складності. Доставка матеріалів.
Тел.: (068)1455866, (095)5523950.
ЗНИЖКИ на роботу +матеріали. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ під ключ.
Мансардні дахи. М’яка покрівля, металева, бітумна, полімерна, керамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків, квартир.
Сайдiнг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелi. Доставка матеріалів. Тел.: (068)1455866, (095)5523950.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, ВС
№020863, видане відділом у
справах сім’ї та молоді Турківської РДА 7.10.2010р. на ім’я Івана
Васильовича Розберга, вважати недійсним.
Воловецьке КП «Агрошляхбуд» за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький р-н, Закарпатська обл. реалізує щебінь
різних фракцій та надає транспортні
послуги.
Оплата
здійснюється готівковим та безготівковим розрахунком.
За інформацією звертатися
за телефонами: 0997294996,
0970633997, (03136)25321,
(03136)25322.

Робота в Польщі без посередників та візова підтримка.
Супроводж ується вельм и
сприятливими умовами праці.
Запрошуємо до роботи на
різних підприємствах,будовах,фабриках і організаціях. Укладаємо трудові договори.
Робота в Польщі – це не тільки
матеріальне благополуччя вашої
родини . Це вікно у Європу , через яке ви побачите нове життя,
дізнаєтесь про звичаї та культуру інших народів , навчитесь поважати і дотримуватись законів
європейської країни.
За деталями звертайтесь
за телефонами : +38 068 851
64 48. + 38 099 667 87 86. + 38
063 667 93 04

Загублене пенсійне посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, серія
ВС №066814, видане 31.07.2012 р. відділом у справах сім’ї, молоді
та спорту Турківської РДА на ім’я Соломії Ігорівни Кулик, вважати
недійсним.
Робота в Польщі
Набираю чоловіків на будову.
Можливо без стажу роботи.
Робота для жінок, сімейних
пар.
Вакансії на заводи та готелі.
Роблю візи.
Тел.: 0988356134 (Віталій).
Робота та візи в Польщу
– Безкоштовні вакансії в
Польщі для жінок, чоловіків та
сімейних пар;
– допомога у відкритті робочих та шенген віз.
Працюємо без передоплати.
Тел.:
0681374130,
0990007640.

Втрачену довідку МСЕК (виписка із акта ВТЭ-1, №-30917),
видану 15.04.1989р. на ім’я
Євстахія Євстахійовича Куриляка, вважати недійсною.
Охоронники(чоловіки,жінки).
Тел.: 067-541-62-58, 095-23041-81, 067-541-62-24
Зарплата – від 3000 грн.

Куплю шкіру ВРХ. Продам
причіп до легкового автомобіля.
Тел.: 0973410398; 0668015338.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Верхньовисоцький та Комарницький первинні мисливські колективи висловлюють щире співчуття Віктору Теодоровичу Матківському та його родині з приводу смерті дружини – Вікторії Йосипівни.
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