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Сердечно вітаємо з днем Ангела і днем народження настояте-
ля храму о. Михайла Завущака.

Всечесний отче! Вже 9 років Ви є настоятелем нашого храму. За
ці роки Ви стали для нас добрим наставником і другом, завжди
вислухаєте і дасте пораду. Щиро бажаємо Вам, о. Михайле, та Вашій
родині міцного здоров’я, щастя, миру в душі і миру на землі. Нехай
Всемилостивий Господь молитвами Пречистої
Своєї Матері і Ангела-хоронителя береже Вас
від усілякого зла, дарує радісні і світлі дні, дос-
таток, Своє милосердя і опіку на многії і благії
літа.

Ми не можемо віддячити словами
За Ваш безцінний благодатний труд.
Хай вдячність нашу святі з ангелами
Перед Престолом Божим покладуть.
Нехай спливає благодать небесна
На Вас завжди, усюди, повсякчас,
Хай Ангелів заступництво небесне
На Всіх шляхах оберігає Вас.
З повагою – парафіяни УПЦ КП с. Бітля.

Голова парафіяльної ради, провізори, хористи та парафіяни цер-
кви Покрови Пресвятої Богородиці м. Турка сердечно вітають з днем
народження та днем Ангела настоятеля храму о. Михайла і бажа-
ють йому міцного-міцного здоров’я, сили і снаги на ниві служіння
Господу і людям, миру, достатку, добра, Божої ласки і благословен-
ня 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.

Колектив Турківського районного центру зайнятості щиро вітає із
75-річчям від дня народження колишнього директора РЦЗ –Ми-
хайлину Василівну Музику.

Шановна Михайлино Василівно, сердечно бажаємо Вам міцного
здоров’я, невичерпної енергії та наснаги, родинного затишку, бла-
гополуччя і добра. Нехай кожен Ваш день буде наповнений теплом
і любов’ю рідних Вам людей, а мрії втілюються в життя та приносять
бажану радість і задоволення. Божої Вам опіки і благословення на
многії і благії літа!

Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт.
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ.
Нехай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні як струна.
І добро не оминає хату,
Як не оминає світ весна.
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Дві, три, чи чотири

Минулої суботи Турківський район відвідав пер-
ший заступник голови Львівської ОДА Ростислав
Замлинський. В ході візиту відбулася зустріч з го-
ловами місцевих рад з питання формування гро-
мад в районі. На цій зустрічі Ростислав Теодозійо-
вич довів до присутніх вичерпну інформацію про
децентралізацію в Україні та Львівській області,
зокрема. Також виступив депутат Львівської об-
ласної ради Ігор Комарницький, який наголосив на
необхідності узгодженої позиції місцевої влади. За
підсумками зустрічі Турківська райдержадмініст-
рація разом з головами місцевих рад в найкорот-
ший термін має подати до Львівської ОДА узгодже-
ний проект перспективного плану спроможних терито-
ріальних громад, який буде розглянуто на найближчому пле-
нарному засіданні обласної ради, можливо,  22 листопада. Ос-
тання пропозиція – сформувати 4 громади. Хоча раніше йшло-
ся про 2, згодом 3.

Хоча деякі місцеві ради не погоджуються з перспективним пла-
ном формування громад. Зокрема, як відомо, про приєднання до
громад сьогоднішнього Дрогобицького району заявили жителі Ла-
стівківської та Головської сільських рад. Не проти покинути Турків-
щину й громади Маткова, Мохнатого, Красного. Втім, дискусія триває.

Разом з головою Турківської РДА Олександром Лабецьким здійсне-
но виїзд на об’єкти, що фінансуються за кошти ДФРР. Активні роботи
ведуть в с. Лосинець, де проводиться реконструкція місцевої школи.
На 80 відсотків зроблено фасадні роботи, штукатурять внутрішні стіни,
облаштовано електропроводку, проводять монтаж водостічних труб. В селі
Либохора підрядна організація приступила до монтажу будівельних паль
(вже змонтовано 82 з 244 необхідних). Разом з тим є проблеми з ефективним і повним використанням
коштів на цьому об’єкті через погіршення погодних умов.

У РОЗЛУЧІ ГОСПОДАР БУДИНКУ
ВБИВ ЗУХВАЛОГО ГОСТЯ

У Турківське відділення поліції 15 листопада вночі звернувся голова  Розлуцької сільської ради
і повідомив, що на подвір’ї 58-річного місцевого жителя виявлено  тіло чоловіка без ознак життя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, загиблий – 42-річний
мешканець одного з сіл Жовківського району. На його тілі було виявлено колото-різану рану у лівій
частині грудей та рубану рану на голові.

У ході розслідування  поліцейські з’ясували, що загиблий приїхав погостити до свого товариша, з
яким разом служив у війську. Того дня він попросився у гості до товаришевого сусіда – подивитись
телевізор. А вже, як повідомив сусід під час допиту, гість, переглядаючи телепередачі, поводився зухва-
ло, ображав  його і членів його сім’ї. І якось несподівано він наніс господарю два удари ножем в
обличчя і груди та почав втікати.

Поранений господар наздогнав гостя на подвір’ї та наніс йому удар ножем у груди та сокирою по
голові, від чого той помер.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Сан-
кція статті передбачає покарання – від семи до дванадцяти років позбавлення волі. Проводиться
досудове розслідування, призначено ряд експертиз. 58-річного жителя с. Розлуч правоохоронці затри-
мали.

Наш кор.  
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Схоже, що на шляху до своєї
мрії стати артистом, не має на-
міру зупинятися й молодий, та-
лановитий хлопець із с. Верхнє
Микола Мигович. Спілкуючись з
ним, це не важко відчути. На
відміну від багатьох своїх збай-
дужілих ровесників, юнак знає,
що хоче і як дійти до мрії.

Ще в дитинстві, навчаючись у
місцевій школі,  у 10-річному віці,
визначив для себе мету стати
музикантом. Як стимул, мав доб-
рий приклад батька, якого Бог
не обділив цим мистецьким та-
лантом. Можливо, хотів бути схо-
жим на нього. Й логічно, так ста-
лося, що саме він став для Ми-
коли першим і, як зараз бачи-
мо, добрим вчителем. А потім
було 5-річне навчання у філії му-
зичної школи в рідному селі по
класу акордеону. Згодом, буду-
чи учнем 9 класу загальноосвіт-
ньої школи, рік відвідував Туркі-
вську музичну, аби вдосконали-
ти знання та вміння. Паралель-
но добре освоїв гру на сопілці та
фортепіано. Його перший виступ
був на шкільній сцені. Акомпа-
нуючи собі на синтезаторі, тоді
він виконав пісні «Ніби вчора,
рідна мамо» та російську «Бєлиє
рози».

Приблизно в цей період доля
звела Миколу з молодим хлоп-
цем (також музикантом) з м.
Ужгород. Він приїздив у с.
Верхнє до своєї бабусі. В юнаків
виникла добра ідея створити
весільний музичний гурт, щоб
відшліфовувати музичну май-
стерність, та й була непогана

можливість заробити гроші. Як
кажуть в такому випадку, одним
пострілом – двох зайців убити.
Сьогодні Микола пригадує, що
за 5 років відіграв майже 100
весіль, на яких виконав тисячі
пісень. Був період, хлопці взяли
до себе в компанію ще одного
музиканта- саксафоніста, але не
надовго. Микола швидко освоїв
гру й на цьому інструменті, й по-
треба у третій людині відпала. А
за якийсь час, знову ж таки не
без допомоги батька, навчився
грати на гітарі, згодом – на
скрипці, ставши таким собі му-
зикантом широкого профілю, та
ще й з чудовим голосом.

Живучи у полоні музичного
мистецтва, після закінчення де-
в’ятирічки Микола вирішив опа-
нувати й економічно-госпо-
дарську професію. З цим на-
міром й вступив на навчання  у
торговельний технікум м. Ужго-
род. Тут обставини склалися так,
що він все більше і більше
відшліфовував  свою пісенну
майстерність, беручи участь в
різних концертах – як в технікумі,
так і в загальноміських заходах.
Часто виступав на одній сцені з
відомим на Закарпатті виконав-
цем, Заслуженим артистом Ук-
раїни,  тенором, солістом-вока-
лістом Закарпатської обласної
філармонії Олександром Сад-
варій та іншими популярними
виконавцями. А справжня його
сольна кар’єра розпочалася рік
тому. Паралельно, зазвичай у
вихідні дні, разом з товаришем
веселить весільні компанії, все

збільшуючи свій пісенний репер-
туар. Окрім багатьох українських
пісень, з репертуару Іво Бобула,
Павла Зіброва та інших (Миколі
вже й важко полічити, скільки
їх), виконує композиції англійсь-
кою, італійською та французь-
кою мовами. До слова, італійсь-
кою він до-
сить непога-
но читає. Ос-
таннім ча-
сом активно
вивчає англ-
ійську. Для
пісенної ка-
р’єри, про
яку мріє, це
досить важ-
ливо. На моє
запитання,
як добирає
пісні, Мико-
ла розповів,
що, взявши
пісню, разів
сто або й
більше, про-
слуховує її,
запам’ято-
вуючи всі де-
талі. А вже
потім про-
с п і в у є ,
шліфуючи до
найменших
д е т а л е й ,
щоб, вий-
шовши на
сцену, вико-
нати її про-
фесійно, без
фальші. А
ще він не ро-
бить до пісень свої аранжуван-
ня, виконує так, як написав її ав-
тор. Йому подобаються різні
пісні. Важливо, щоб в  тій чи іншій
міг себе проявити. І чим пісня
важча, тим цікавіша для нього.

Навчаючись заочно на четвер-

тому курсі ужгородської філії Киї-
вського торговельного універси-
тету, Микола вирішив серйозно
зайнятися вокалом, розуміючи,
що шлях на велику сцену без
цього практично неможливий.
Так, продемонструвавши хороші
здібності на відбіркових пробах,
вступив на факультет культури й
мистецтв (музикознавство)
Львівського Національного уні-
верситету ім. І. Франка. Зараз у
Франковому вузі уже на другому
курсі опановує оперний спів у
народного артиста України, про-
фесора Богдана Безелекута.

В університеті він з великою

охотою співає у студентському
хорі. Колектив    часто гастролює,
хоча наразі в межах Львівської
області. Наставник Миколи
схвально ставиться до його ши-
рокоспекторного заняття музи-
кою і співом. Але Микола сам
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За 5 років Микола Мигович відіграв близько

100 весіль, а зараз опановує оперний спів
Правду кажуть: якщо докласти максимум зусиль, то людсь-

ка мрія таки може здійснитися. Але для цього треба систем-
но й наполегливо працювати найперше над собою, не опуска-
ти рук перед можливими труднощами чи викликами  долі. Й
важливо при цьому завжди пам’ятати афоризм, який, до речі,
висів у кабінеті першого і останнього Президента Радянсько-
го Союзу Михайла Горбачова, «Програє не той, хто змучився,
а той, хто зупинився».

розуміє, що після весілля, де
доводиться виконувати не один
десяток пісень, оперним співом,
якому хоче присвятити своє жит-
тя, займатися важко – сідає го-
лос.

Природно, що з такими талан-
тами Микола вирізняється з-по-
серед своїх однолітків. Уже як на
артиста, нехай і не найвищого
рівня, на нього більше зверта-
ють увагу, проявляючи симпатії,
дівчата. Не проти  й подружити-
ся. А там, дивись, й кохання за-
родиться. Але до цього він ста-
виться розсудливо і каже, що
кохає ту одну, яка запала йому в
душу і серце. Красиву, розумну,
креативну дівчину з рідного села.
Прізвище та ім’я її Микола не
назвав, а я й не наполягав. Втім,
багато хто знає, про кого йдеть-
ся.

Хлопець вірний музиці, співу і
коханню, яке, віриться, буде
безхмарним, великим і чистим,
а оперна кар’єра – стрімкою і
яскравою. Можливо, й справді
йому таки вдасться підняти ук-
раїнське оперне мистецтво до
найвищого світового рівня. А
тому нехай живе в його душі ве-
лика пісенна мрія: дивись, уже
в недалекому майбутньому ми,
його земляки, почуємо само-
бутній голос оперного співака  у
львівській чи київській опері, а,
дасть Бог, й у міланській. Нехай
живуть таланти! А , як відомо,
будь-який талант не дається в
злу душу.

В цьому контексті важливо,
щоб держава створювала спри-
ятливе середовище для таких
обдарованих особистостей як
Микола, а вони не зупинялися
на півдорозі, коли важко.

 І на завершення форс-ма-
жорна деталь. Я поцікавився у
Миколи: якщо не співом , не му-
зикою, чим  міг би зайнятися у
житті? Після невеликої паузи,
мій співрозмовник відповів:
«Торгівлею». А що? Можливо
маючи таку харизму й наполег-
ливість, став би відомим бізнес-
меном? Але це так, до слова, до
роздумів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Президенту України
п. Петру Порошенку

Шановний Петре Олексійовичу!
Восьмого листопада у селищі Воловець Закар-

патської області проведено другий Карпатський
форум народовладдя, в якому взяли участь керів-
ники та представники гірських районів чотирьох
областей України – Закарпатської, Івано-Франківсь-
кої, Львівської та Чернівецької.

Форум висловив глибоку стурбованість щодо подаль-
шої долі високогірних районів під час проведення де-
централізації органів державної влади та адміністра-
тивно-територіальної реформи в Україні.

Занепокоєння викликає  кризова ситуація з фінансу-
ванням галузей освіти, культури, охорони здоров’я, яка
склалася внаслідок несправедливого підходу до розпо-
ділу державної субвенції, яку диктує так званий «фор-
мульний розрахунок» – на одного жителя, на одного
учня тощо. Нормативно-правові акти, які стосуються
розподілу субвенції між місцевими бюджетами, не вра-
ховують особливості гірських регіонів. З невідомих при-

чин категорично відкидаються або просто нівелюються
ландшафтно-кліматичні, географічні, демографічні, соц-
іальні та інші специфічні особливості гірського регіону
Українських Карпат. Населені пункти, які розташовані у
гірській місцевості (на висоті 400 метрів і вище над
рівнем моря), позбавлені соціальної інфраструктури –
системи   соціально-побутового   обслуговування,   зв’яз-
ку,   транспортної доступності (у високогір’ї дороги вза-
галі відсутні). Чималі проблеми з енергозабезпечення.

Для прикладу, при розрахунку освітньої субвенції,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
26 червня 2015 року № 435, взагалі не враховуються
особливості гірських населених пунктів, хоча саме вони
зумовлюють додаткові потреби у фінансуванні загаль-
ноосвітніх навчальних   закладів   для   забезпечення
доступу   до   освіти   дітей,   які  проживають в регіоні.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про статус гірських
населених пунктів в Україні», для забезпечення гірських
населених пунктів держава повинна виділяти більше
коштів на розвиток  і зміцнення  матеріально-технічної
бази закладів освіти, медицини, культури тощо. Нас,

У минулому номері було надруковано публікацію
про другий Карпатський форум народовладдя, який
відбувся в м. Воловець Закарпатської області. На
ньому було обговорено багато проблем, що стосу-
ються сьогодення та майбутнього гірських рай-
онів 4 областей: Львівської, Івано-Франківської, За-
карпатської та Чернівецької.

За підсумками конструктивного обговорення, в
якому взяв участь й заступник голови Турківської
районної ради Василь Костишак, було прийнято
звернення до найвищих посадових осіб нашої держа-
ви, в якому делегати висловили свою стурбованість
долею краю.

гірські регіони, які протягом року апелювали у числен-
них листах та депутатських зверненнях до Кабінету
Міністрів, Верховної Ради України, не почули.

Тому ми, учасники Карпатського форуму народовлад-
дя, прийняли рішення і вимагаємо:

1. Збільшити розмір державної субвенції для галузей
освіти, культури, охорони здоров’я гірських районів на
коефіцієнт 1,7.

2. Ввести додатковий коефіцієнт для населених
пунктів, які мають статус гірських, можливо шляхом вне-
сення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від
26 червня 2015 року № 4354 «Про затвердження фор-
мули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюд-
жетами».

3. Фінансування гірських населених пунктів України,
яким надано статус гірських, здійснювати з урахуван-
ням реальної потреби бюджетних установ (бюджетні
призначення формувати окремим рядком у щорічних
державних бюджетах).

Карпатський форум народовладдя делегує представ-
ників форуму гірських районів чотирьох областей Украї-
ни у місто Київ для зустрічі з Головою Верховної Ради
України Андрієм Парубієм, профільними міністрами Ка-
бінету Міністрів України для вироблення Стратегії фінан-
сування галузей освіти, культури і медицини у 2017 році.

Надсилаємо оперативні дані щодо потреби в коштах
гірських районів України на 2017 рік.

За дорученням форуму:
голова Карпатського форуму народовладдя
голова Верховинської  районної ради Іван Шкіндюк
Аналогічні листи направлено Прем’єр-міністру Ук-

раїни Володимиру Гройсману, Голові Верховної Ради
України Андрієві Парубію, керівникам усіх депутатсь-
ких фракцій, головам усіх парламентських комітетів,
профільним міністрам, депутатам Верховної Ради від
чотирьох областей України.
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1. Проведено робочу зустріч із
представниками Бещадського
повіту (Республіка Польща). До-
сягнуто домовленості про роз-
роблення спільного проекту з
ремонту доріг в рамках міжна-
родних проектів Польща-Біло-
русь-Україна. Загальна вартість
проекту – 2,5 млн. євро. В разі
затвердження спільного проек-
ту, польська сторона отримає
1,5 млн., а українська – 1 млн.
євро. Під цей проект виготов-
ляється проектно – кошторисна
документація по всіх вулицях
міста Турка. Орієнтовна вартість
ПКД – 250000 грн. Конкурс відбу-
деться у 2017 році, а реалізація
проекту, в разі виграшу, – у 2018
році. По такому проекту робили
об’їзну дорогу м.Старий Самбір.

2. Здійснено 6 робочих по-
їздок до Львова  з питання реа-
лізації проекту реконструкції ка-
налізаційної системи у м. Турка.
(загальна вартість проекту –
18559498 грн.). Нагадаю, що
права замовника передані де-
партаменту житлово-комуналь-
ного господарства Львівської
ОДА. На рахунок департаменту
ЖКГ надійшов перший транш, у
сумі 6 283 265 грн. На виділені
кошти в цьому році будуть роз-
початі будівельні роботи і закуп-
лено частину необхідного облад-
нання. Додаткове фінансування
коштами міської ради – 500000
грн. – передбачено у наступно-
му році. Проведено обстеження
існуючих споруд. Їх визнано не
придатними для подальшої ек-
сплуатації. Вносяться зміни в
ПКД по цьому проекту. Орієнтов-
на вартість ПКД разом з доку-
ментацією з обстеження споруд
– 310000 грн..

 3. Розпочато  роботи з реалі-
зації проекту «Капітальний ре-
монт дороги по вул. В.Стуса (від
каплички Божої Матері до Туркі-
вської ЗОШ №1)  (коригування).
Конкурс виграла фірма ПП «Ас-
фальтбуд». Конкурсна ціна про-
екту – 411276 грн. Кінцева ціна
торгів – 378560 грн. За  сприят-
ливої погоди, бруківку плануєть-
ся встановити до кінця листопа-
да.

4. Оголошено тендер на заку-
півлю сміттєзбиральної машини
через систему Prozzoro на кош-
ти, виділені з обласного бюдже-
ту (1200000 грн.) Тендер відбу-
деться 24 листопада.

5. Триває будівництво моста в
Середній Турці через р.Літмир
(біля приміщення колишньої
спортивної школи). Спільно з
жителями вулиці, виготовлено і
залито бетоном дві опори мос-
та ( в землі і на поверхні). Робо-
ти будуть продовжені у наступ-
ному році.

6. Разом з жителями вул. Круг
Городище вирівняно вуличну
дорогу відпрацьованим асфаль-
том із вул. А.Шептицького та 10
м3 щебеню, фракції 5-20 мм.

7. Спільно з жителями вул.
Стельмаха  завершено будів-
ництво переїзду через потічок
для транспорту. Жителі закупи-
ли дві великі труби і фундаментні
блоки, міська рада завезла 96
тонн щебеню, фракції 20-40 мм
і виділила трактор-екскаватор
для дорожних робіт.

8. Силами жителів вул. Дже-
рельна за один день, із викори-
станням власних бетономіша-
лок, зроблено залізобетонну
основу скалистого підйому доро-
ги. Міська рада закупила 40 тонн
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щебеню, фракції 20 – 40 мм, 26
м3 піску, 3,5 тонни цементу і 234
метри арматури, діаметром 8
мм. Роботи буде продовжено у
наступному році.

9. Спільно з жителями вул.
Січових Стрільців проведено 25
м центрального водогону від
приміщення поліклініки до
бічної вулиці. Жителями закуп-
лено трубу, нижню
кришку бетонного ко-
лодязя і сам колодязь.
Роботи проводили си-
лами міської ради і
ЖКГ. За кошти міської
ради встановлено вер-
хню бетонну кришку з
люком.

10. Спільно з жите-
лями вул. І.Франка за-
сипано ями і вирівня-
но бічну дорогу  (Гороб-
цівське).

 11. Разом з Турківсь-
ким державним лісгос-
пом проведено вирів-
нювання дорожнього
полотна по вул. Т.Шевченка. (від
стадіону до підйому до лісгоспу).
Проведено розчищення придо-
рожнього рову, зроблено во-
довідвід через дорогу. Міська
рада закупила 25м3 щебеню,
фракції 5-20 мм, 8,4 тонни ще-
беню, фракції 20 – 40 мм, 6 м
каналізаційної труби, діаметром
400 мм. Силами лісгоспу заве-
зено 70 тонн відпрацьованої
асфальтної суміші, забезпечено
роботу самоскиду, роботу грей-
дера.

12. З ініціативи депутата
міської ради Олександра Гвоз-
дінського, жителів майдану Шев-
ченка та організації «Бізнес-
ліга» (голова Іван Титар), розпо-
чато роботи з прокладання лив-
невої каналізації по даній вулиці.
Міська рада виділила на закупі-
влю труб, колодязів і необхідних
матеріалів 70000 грн. Роботи
проводять за кошти жителів
міста. Міська рада має готовий
проект, згідно якого на прокла-
дання ливневої каналізації по
даній вулиці необхідно 1200000
грн.

13. Завершено встановлення
бруківки на площі по вул А.Шеп-
тицького. Міською радою закуп-
лено дорожню бруківку, бордю-
ри, будівельні матеріали для
встановлення дорожнього по-
криття та проведено демонтаж
старого покриття. Роботи зі  вста-
новлення бруківки оплатили
підприємці Ярослав Скабара,
Сергій Сіданич, Роман Биїк – по
15000 грн. кожен; підприємці
Василь Куліковський і Михайло
Бабич – по 3000 грн., і підприє-
мець Віктор Цолиган – 1000 грн.

Реалізація такого проекту, ра-
зом з ПКД і експертизою, об-
ійшлася би міській раді в 500000
– 600000 грн. В цілому, було вит-
рачено близько 250000 грн. За-
куплена бруківка, щебінь, пісок
для подальшого ремонту вул.
А.Шептицького в напрямку
міського кладовища. Знято
верхній шар дороги. Встановле-
но тротуарні бордюри. Розпоча-
то роботи зі встановлення брук-
івки. За активного сприяння де-
путатів міської ради, жителями
міста зібрано 18800 грн. для
оплати робіт. Збір коштів триває.
Звіт про зібрані кошти публіку-
вався у часописі «Бойківщина».

14. Силами працівників
міської ради та ЖКГ завезено 15
тонн щебеню фракції 20 – 40 мм,

та 75 м3 щебеню, фракції – 5 –
20 мм, вирівняно дорогу по вул.
Джерельна (від дитячої бібліо-
теки до підйому).

15. Виділено ветеранам – аф-
ганцям 7 поребриків і 3 тонни
щебеню, фракції 2-5 мм, для ре-
монтних робіт біля пам’ятника
загиблим воїнам – афганцям.
Поміняно освітлення на LED
ліхтар.

16. Для підключення жильців
вул. Січових Стрільців (біля
військового комісаріату) до
міського водогону закуплено і
проведено 8 м труби, кільце,
з’єднання. За сприятливих умов
роботи будуть завершені до
кінця листопада.

17. Утеплено труби міського
водогону під містком (навпроти
стадіону), проведено утеплення
чотирьох засувок на фільтрах
водозабірника.

18. Зроблено і поміняно 8 бе-
тонних каналізаційних кришок з
люками.

19. Виділено 20000 грн. ро-
дині загиблого на війні  Героя
Міська Юрія на виготовлення
пам’ятника Герою.

20. Виділено кошти і проводи-
мо роботи з ремонту покрівлі та
перебудови і штукатурки димо-
ходів у будинку, де проживає ро-
дина загиблого Героя Міська
Юрія. (вул. А.Шептицького)

21. За звітний період поступи-
ло 3 заяви на виділення твердо-
го палива для учасників АТО, за-
везено дрова 9 учасникам АТО.
По одній заяві скеровано гаран-
тійний лист про проплату у  Бо-
ринський лісгосп. Всього на от-
римання твердого палива (дро-
ва) звернулося 37 учасників АТО.
В лісові господарства скерова-
но 35 гарантійних листів. Забез-
печено твердим паливом 31
учасника АТО. Оскільки керівни-
ки лісових господарств заявили,
що вони не в стані забезпечити
дровами всіх учасників АТО, на
сесію міської ради 17.11.2016
року буде винесено питання про
виділення грошових компен-
сацій, у сумі 1500 грн.,  учасни-
кам АТО, які не отримали дрова.

22. Придбано і завезено 55м3

піску для підсипки тротуарів і
доріг.

Щиро дякуємо всім жителям,
які підтримали нашу ініціативу
про спільне вирішення тих про-
блем, що накопилися в місті. Це
дає нам можливість значно зе-
кономити наші кошти, вирішити
більше проблем. Крім того,
спільна праця гуртує громади,
дає можливість активно долуча-
тися до громадського життя і
контролювати хід і якість вико-
нання робіт.

Велика подяка всім небайду-
жим людям за те, що допомага-
ють зробити наше місто кра-
щим.

Дорогого, доброго, дбайливого, щирого і щедрого сина, брата,
жителя м. Турка – Михайла Васильовича Кузя – вітають із 25-річчям
від дня народження мама, брат Назарій з
дружиною Анною.

Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти.
Друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.
Бажаєм знайти улюблену справу,
Робота хай буде для Тебе – забава.
Проблему вирішувати на раз-два,
Щоб не закипала Твоя голова.
Бажаєм достатку, щоб з маслом ікра,
Здоров’я міцного, здоров’я – не гра.
І ще побажаєм Тобі наостанок:
Хай буде щасливим кожен Твій ранок.

Колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає з днем
народження вчителя біології та хімії – Галину Іванівну Занкович –
і бажає шановній іменинниці міцного-
міцного здоров’я, невсипущої життєвої
енергії, благополуччя, мирного неба, родин-
ного тепла, довголіття.

Всім колективом ми Вас вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею вітає з ювілеєм кухаря – Лілію Іванівну Руду – і бажає ша-
новній ювілярці міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, родинного тепла, ряс-
них Божих благословінь.

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, миру, злагоди в родині.
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість щоб жила у кожній днині.

68 ì³ëüéîí³â ºâðî – íà äîðîãè!
Кожен, хто вирушає автомобілем до Польщі, хоче витрати-

ти якнайменше часу на перетин кордону. Ніхто ж не любить
стояти у довжелезних чергах, або тратити зайве пальне на
 об’їзд. Тут усе залежить і від пропускної спроможності при-
кордонних пунктів , і від якості дороги. Але ясно одне: чим
привабливішими будуть митні переходи,  тим більше коштів
  зможуть заробити на цьому місцеві  мешканці.

  Наразі маємо нове досягнення у співпраці із  закордонними
сусідами. Поляки надають черговий кредит на ремонт шести при-
кордонних доріг на Прикарпатті.

 Сума кредиту – аж 68 мільйонів євро! Ці кошти виділяє на ре-
монт 6-ти прикордонних доріг  уряд Польщі. То є не просто інвести-
ція в дорогу, то вкладення коштів у нові можливості для кожного. 

Народний депутат Андрій Лопушанський активно працював над
тим,  щоб така розбудова відбулася завдяки Державній програмі
розвитку транскордонного співробітництва, яку затвердив Кабінет
Міністрів України на 2016-2020 роки. 

Державне агентство автомобільних доріг  повідомляє про капі-
тально відремонтовані 175 кілометрів  траси  на Прикарпатті.

Про це розповідали й на I Міжнародному економічному форумі
«Львівщина – фабрика Європи».

Крім того,  передбачено втілити ще 25 проектів транскордонного
співробітництва. Усі вони мають мету якнайскоріше розбудувати
інфраструктуру прикордонних регіонів та охорону навколишнього
середовища.

Зокрема планується будівництво нового пропускного пункту че-
рез державний кордон з Республікою Польща «Лопушанка–Міхно-
вець» у Турківському районі. Відповідний депутатський запит Андрій
Лопушанський направив Прем’єр-міністру України Володимиру
Гройсману. Варто зазначити, що на розбудову прикордонної інфра-
структури  вже передбачено з держбюджету 482 мільйони  гривень.

Ярина КІРА.
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Ініціаторами заснування Ук-
раїнської Гельсінської групи
були дисиденти: Микола Руден-
ко, Олесь Бердник, Оксана
Мешко, Левко Лук’яненко, Пет-
ро Григоренко. Згодом їх підтри-
мали Ніна Строката, Іван Кан-
диба, Олекса Тихий, Микола Ма-
тусевич, Мирослав Маринович.
Умовною датою заснування УГГ
вважають 9 листопада 1976 р. У
переддень Микола Руденко
презентував ініціативу оформ-
лення УГГ «Декларацію Украї-
нської громадської групи спри-
яння виконанню Гельсінських
угод». У ній зокрема було заз-
начено, що остання сприятиме
ознайомленню широких кіл ук-
раїнської громадськості з Дек-
ларацією прав людини; домага-
тиметься, щоб цей міжнародний
правовий документ став основ-
ним у відносинах поміж особою
і державою; активно сприятиме
виконанню гуманітарних статей
Прикінцевого Акта Наради з пи-
тань безпеки і співпраці в
Європі; домагатиметься, щоб на
всіх міжнародних нарадах, де
мають обговорювати підсумки
виконання Гельсінських угод,
Україна як суверенна євро-
пейська держава і член ООН
була представлена окремою
делегацією; з метою вільного
обміну інформацією та ідеями,
домагатиметься акредитування
в Україні представників зарубі-
жної преси, створення незалеж-
них прес-агентств тощо.

Одним із основних завдань
УГГ став збір доказів порушен-
ня прав людини в Україні та по-
ширення цієї інформації за кор-
доном. За час своєї діяльності з
1976 по 1980 pp. УГГ видала 30
заяв і звернень, 18 меморан-
думів і 10 бюлетенів.

Для досягнення кінцевих
цілей Українська Гельсінська
група взаємодіяла з іншими нон-
конформістськими силами в Ук-
раїні. Зокрема підтримувала ак-
тив кримськотатарського руху,
який зародився у 2-ій пол.
1940-х років. у місцях спецпосе-
лень кримських татар, і вже на
поч. 1960-х рр. поступово поши-

рював свій вплив в Україні.
Цілком аналогічним було став-

лення лідерів українського пра-
возахисного руху до єврейсько-
го національного руху, який, до-
магаючись права на еміграцію,
доклав чимало зусиль для
відродження єврейської мови та
культури в Україні, задовільнен-
ня релігійних потреб єврейської
меншини, подолання негатив-
них наслідків проявів побутово-
го і державного антисемітизму.
Окремо розвивався в УГГ реліг-
ійний правозахисний напрямок,
що відстоював права різних кон-
фесій в Україні.

Переслідування учасників
Гельсінського руху радянськими
органами державної безпеки,
які визначали УГГ як загрозу, не
лише не призвело до само-
ліквідації організації, а й сприя-
ло появі у її лавах нових членів.
Наприкінці 1970-х – на початку
1980-х років. членами УГГ ста-
ли Ольга Гейко-Матусевич, Ми-
кола Горбаль, Віталій Калини-
ченко, Зіновій Красівський,
Ярослав Лесів, Юрій Литвин,
Михайло Мельник, Василь Овсі-
єнко, Оксана Попович, Богдан
Ребрик, Петро Розумний, Ірина
Сеник, Василь та Петро Січки,
В’ячеслав Чорновіл, Стефанія
Шабатура, Данило Шумук, Юрій
Шухевич та багато інших. Всього

до УГГ у 1977–1988 pp. належа-
ла 41 особа. У 1982 р. УГГ по-
повнився естонцем Мартом
Ніклусом і литовцем Вікторасом
П’яткусом.

КДБ УРСР застосовувало до
членів УГГ жорстокі репресії. У
1977 р. були заарештовані й на-
ступного року засуджені за ст. 62
КК УРСР («антирадянська агіта-
ція та пропаганда») до різних
термінів ув’язнення і заслання
М. Руденко, О. Тихий, Л. Лук’янен-
ко, М. Маринович, М. Матусевич.
З 1979 р. учасників Групи засуд-
жували за сфабрикованими
справами: «дармоїдство», «опір
міліції», «хуліганство», «спроба
зґвалтування», «незаконне збе-

рігання зброї», «виготовлення,
зберігання і збут наркотиків».

Загалом 24 із 41 членів УГГ
були засуджені до різних термінів
ув’язнення у таборах, тюрмах,
психіатричних лікарнях, 5 з них
померли (Михайло Мельник,
Олекса Тихий, Юрій Литвин, Ва-
лерій Марченко та Василь Стус).
Україна стала для КДБ об’єктом
для тестування найбільш бру-
тальних та цинічних методів бо-
ротьби з інакодумством. Завдя-
ки таким методам, на поч. 1980-
х років. радянські репресивні
органи фактично припинили
діяльність Групи. Попри це, на-
весні 1979 р. у Мордовських та-
борах засуджені політв’язні ство-
рили Групу сприяння виконанню
Гельсінських угод у місцях поз-
бавлення волі. Водночас, на
підставі доручення від УГГ за
кордоном, проводило свою
діяльність Закордонне Пред-
ставництво УГГ у складі П. Гри-
горенка, Л. Плюща та Н. Строка-
тої, що виступало рупором украї-
нського правозахисного руху на
Заході. 7 липня 1988 р., на ос-
нові досвіду діяльності УГГ, була
створена громадсько-політична
організація Українська Гельсі-
нська спілка. 

Микола КАРПАТСЬКИЙ.

ÂÈÑÒÓÏÈËÈ ÏÐÎÒÈ
ÐÀÄßÍÑÜÊÎÃÎ ÒÅÐÎÐÓ
9 листопада1976 – створено Українську громадську

групу сприяння виконанню Гельсінських угод
У 1960–1970-х рр. рух Опору радянському тоталітаризму в

Україні набув різноманітних форм: від спроб теоретичного ос-
мислення становища України в складі СРСР, створення пе-
тицій, культурно-просвітницької діяльності, видання поза-
цензурної літератури – до створення правозахисних органі-
зацій, які діяли в рамках радянського та міжнародного законо-
давства. 1 серпня 1975 р. у м. Гельсінкі 35 держав підписали
Гельсінський заключний акт, що зокрема визначав зобов’язан-
ня країн-учасниць у сфері прав людини і основних свобод. При-
єднання Радянського Союзу до цієї ініціативи створювало пра-
вову базу для діяльності правозахисних організацій. В УРСР, як
і в низці інших радянських республік та деяких країнах соцта-
бору, виникли групи сприяння виконанню Прикінцевого Акта. 
Так розгорнувся Гельсінський рух, основою якого стала бо-
ротьба за досягнення політичних, економічних, соціальних, на-
ціональних, релігійних прав людини.

На згадку про
перебування Івана
Франка в с. Нижнє
У цьому році в Україні широко, на найвищому державному рівні,

відзначають 160-річчя з дня народження, 100-річчя від дня
смерті письменника, філософа, публіциста, етнографа, фоль-
клориста, Великого Бойка – Івана Франка. Жителі сіл Нижнє і
Бітля готуються відзначати, крім вище вказаних ювілеїв Ка-
меняра, ще третій – його гостювання 125 років тому в с. Нижнє,
в пароха цих сіл – о. Григорія Чайковського. Про це Франко роз-
повів в оповіданні «Віче в Турці»: «Погостивши пару день в с.
Ботелці Вижній у о. Солтикевича і відвідавши о. Чайковського
в сусідній Ботелці Нижній, я вертав до Турки, щоб їхати відси
поштою до залізниці, коли на дорозі мене перестрів боринсь-
кий жандарм…». Відомо, що Франко був арештований у Борині
2 січня 1892 року.

Віче в Турці відбулося в останні дні грудня 1891р., отже, через
місяць виповниться 125 років, як відбулося віче, після якого Фран-
ко гостював у о. Чайковського, котрого він високо оцінив: «Особливо
за честь мушу собі вважати познайомлення з о.Чайковським з Бо-
телки Нижньої, чоловіком уже старшим і дуже докладно обізнаним
не тільки з ходом наших народних і церковних діл, але також з пол-
ітичним життям інших народів, що рідко лучається…». Більше ста
років минуло, як перестало битися серце о. Григорія – учителя і
захисника знедолених бойків. Він організував касу взаємодопомо-
ги «Райфайзен», Братство
Тверезости. Завжди і всюди
захищав не тільки своїх па-
рафіян, але кожного, хто по-
требував цього. Він був на
парафії в Бітлі і Ботелці
Нижній (тепер Нижнє) 44
роки, помер в 1909 році і
похоронений в Бітлі, біля
церкви Св. Миколая. Могила
(на фото) його завжди впо-
рядкована і доглянута.

Жителі цих сіл горді тим,
що в їхніх селах був не про-
сто священик, а й інтелекту-
ал, і бережуть добру пам’ять
про нього. Правда, знайш-
лися людці, які негативно
ставляться до Івана Франка,
називаючи його безбожни-
ком, приписують йому ще
інші негативи. На них можна
би не звертати уваги, але ж
це вчителі з дипломами про
вищу освіту. З їхнього став-
лення до особи Франка напрошується висновок – дипломи є, а ос-
віти немає, як сказав Шевченко: «Якби ви вчились так, як треба, то
й мудрість би була своя». А найголовніше те, що вони вчителі, і вини-
кає питання: «Чому може навчити учитель, в якого негативне став-
лення до такого генія як Франко. Називають його безбожником та
іншими негативними словами».

«Твердо переконаний, що розум і просвіта не суперечать релігії і
правдивій релігійності, але противно, мусять бути їх головною осно-
вою. Темний, дурний і тупий чоловік не може бути правдиво релігій-
ним». Ці слова належать Франкові, якого неуки називають безбож-
ником.

Микола Хвильовий про Івана Франка сказав: «Треба бути вели-
ким недоумком, щоби недооцінювати творчості такого велетня нашої
культури». Шануючи добру пам’ять і творчість Франка (до слова, він
написав понад 10 тисяч творів і статей), жителі сіл Ботівка і Бітля
одночасно вшановують пам’ять і о. Григорія Чайковського. Вигото-
вили і встановили пам’ятну таблицю в с. Нижнє там, де в нього гос-
тював Франко 1-2 січня 1892 р.

У її спорудження вклали свою працю: Володимир Калинич, Пет-
ро Ільницький, Мирон і Олександр Михайлики, Іван Дума, Микола
Готраш, Микола Куник, Юрій Чопик.

Відкриття і освячення таблиці відбудеться 27 листопада, о 13.00
год.

Запрошуємо всіх прийти, приїхати на цей урочистий і святковий
захід.

Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу Турківського РО КУН.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно
вітає з ювілейним днем народження чуйну, доб-
ру колегу по роботі, педагога-організатора – Ва-
лентину Юрківну Іжик – і бажає їй міцного-
міцного здоров’я, успіхів у роботі, натхнення,
родинного тепла, достатку, усіх земних благ.

Хай Вас щастя як дощ омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові – від рідних, а ласки – від Бога.

МІКРОПРОЕКТИ У НАСТУПНОМУ РОЦІ
Прийнято перші рішення щодо проведення конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у

2017 році. Визначено пріоритети: «Освітня галузь», «ДНЗ», «Заклади охорони здоров’я»,  «На-
родні доми», «Вуличне освітлення», «Інші пріоритети».

Гранична вартість мікропроекту не може перевищувати  400 тис. грн. Максимальна субвенція облас-
ного бюджету - 200 тис. грн..

Подача заявок на конкурс 2017 року здійснюватиметься виключно в електронному вигляді за поси-
ланням: registration.oblrada.lviv.ua з 1 до 30 грудня 2016 року.

Микола  ЛИЛО,
головний  спеціаліст з  питань  реалізації  проектів місцевого  розвитку  Турківської  районної

ради.
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Під час її встановлення ( і ба-
гато жителів міста це пам’ята-
ють) вежа   впала.  Її піднімали
тросами, і, очевидно, монтажни-
ки в чомусь прорахувалися,  і
один трос урвався.  Викликали
спеціальну бригаду і робили
монтаж заново.  У 2006-му  тур-
ківську вежу  було пофарбова-
но.  А до того,  побудована у 1967
році,  працювала стара трансля-
ційна вежа,  за яку  слугувала
звичайна бурова вишка, висотою
70 м. Кріпилася вона на спец-
іальних розтяжках.  Згадуючи
перші роки роботи на ретранс-
ляторі,  його колишній  началь-
ник Михайло Вовчанський каже:
«Як працювалося нам тоді, а як
працює зараз колектив, який об-
слуговує ретранслятор,  –   ні в
яке порівняння не йде. Сьогодні
тут  на обслуговуванні  – ефек-
тивна,  високотехнічна апарату-
ра, а  колись була стара і не така
якісна. Але одне  залишилося
незмінним у роботі колективу –
велика відповідальність і ре-
тельний  контроль за  технічним
станом обладнання. Раніше, за
Союзу,  було  дуже строго – 5 хви-
лин простою і, як наслідок, –
догана,  працівники вишки зали-
шалися без премії. Наш неве-
личкий колектив, який складав-
ся всього з  чотирьох осіб, пра-
цював злагоджено, на совість.
Електроенергію брали  від ди-
зеля. А ось коли була сильна
гроза,  вишку на той час  виклю-

чали. Зараз тут  все  по-іншому.
Але я щасливий з того, що зумів
пропрацювати  на ретрансля-
торі   аж 40 років, знайшовши тут
щирих, добрих  і вірних друзів».

Нині Турківський  ретрансля-
тор забезпечує передачу теле-
візійних програм по зоновій ра-
діорелейній мережі і ефірну
трансляцію ТВ- програм в м. Тур-
ка і селах району. Всередині вежі
є адміністративне приміщення,
де знаходиться  відповідне об-
ладнання. Ретранслятор підпо-
рядкований Львівській  філії
концерну  радіомовлення, рад-
іозв’язку та телебачення
(КРРТ).  Раніше установа   нази-
валася Львівський  ОРТПЦ (об-
ласний радіотелевізійний пере-
давальний центр).  Такий центр
мала кожна область.  Згодом
створили  концерн.  І тепер Тур-
ківський радіотелевізійний пе-
редавальний центр  є  філією,
яка надає споживачам   теле- і
радіосигнали на відповідні   ка-
нали телебачення і радіо.  Так
би мовити, ретранслятор  – до-
ставщик  продукту від студії до
людей. І ця доставка має бути
якісна. Спочатку  через ретран-
слятор  подавали сигнал  на
трансляцію каналу «УТ-1», зго-
дом «УТ-2», у 1993 р. пішов  ка-
нал «1+1»;  пізніше ліквідували
«УТ-2», а поставили «Інтер».

Й справді, до сьогоднішнього
часу  Турківському ретранслято-
ру довелося пройти не одну віху
свого становлення. І ось деякі з
них.  Так з  01.01.1991 р., згідно з
наказом ВО РРТ №191, в підпо-
рядкування Львівського РТПЦ
були передані радіорелейні
станціі в с. Нижні Гаї, м. Борис-
лав, м. Новий Розділ, смт.
Підбуж, а разом з ними і в м. Тур-
ка. 1991-й рік – початок мовлен-
ня на коротких хвилях першої
недержавної Львівської радіос-
танції «Незалежність», побудо-
ва  мережі телемікроретрансля-
торів у селах Турківського і Ско-
лівського районів. У 1997 році
проведено реконструкцію РРЛ
Новий Розділ – Нижні Гаї –
Підбуж – Турка. Застаріле облад-
нання було замінено на нове.
Згодом встановлено потужні те-
левізійні передавачі для транс-

ляції програм Львівського теле-
бачення на РТПС Львів, Борис-
лав, Старий Самбір,  Н. Розділ,
Турку.  Роботу  обладнання було
успішно випробувано під час
візиту Папи Римського Іоанна
Павла ІІ і  під час проведення
виборчої кампанії 2002 року.  У
другому кварталі 2004 р., завдя-
ки ретранслятору,  завітала на
терени  нашого району ТРК «Ук-
раїна»,  а в с. Верхнє Турківсько-
го району  можна було дивитися
програму «УТ-1».

З 2003 року начальником Тур-
ківської радіопередавальної

станції  працює   Богдан Сушиць-
кий.   Першим начальником рет-
ранслятора  деякий час був нині
уже покійний Микола Дерябін.
Разом з Богданом Богданови-
чем  обслуговують роботу  теле-
вежі й  колеги по роботі –  елек-
тромонтери і електромеханіки.
Це  Сергій  Фазан (на даний час
найстарший тут працівник),   Ро-
ман Мурис,  Степан  Цебак і Ми-
хайло  Себій. Графік роботи –
чергування раз  в добу.   В ході
робіт   контролюють обладнан-
ня, слідкують, щоби не  пропав
сигнал,  здають  звіт за добу в
область. Зараз транслюють три
аналогові канали телебачення і
три канали радіо.

– Основним завданням прац-
івників ретранслятора м. Турка
завжди була ефективна та якіс-
на передача  теле- і радіотранс-
ляційних сигналів, – каже Богдан
Сушицький. – Наші здобутки
свідчать про те, що запорукою
успіхів є кадри – працівники,

сповна віддані своїй роботі. За
це їм велика і щира подяка. За-
раз дійсно працювати  стало
легше. Радіорелейний зв’язок
замінено супутниковим. І пере-
дача сигналу завжди  безпереб-
ійна. Та все ж  мріємо, що прий-
де той  час, коли   в Україні  буде
запущено цифрове мовлення і
телебачення. Бо це – висока
якість передачі сигналу, адже
цифра, наприклад,  має
здатність одним передавачем
передавати 8 каналів.   Рівень
сьогоднішнього життя просто
вимагає  більш якісного переда-
вання сигналу. У Європі сьогодні
мовлять понад 1768 «цифрових
каналів».  При цифровому теле-
баченні людина  матиме   дос-
туп  не до трьох-двох  каналів
телебачення, а  до тридцяти
двох.  Щоправда, недавно  у ЗМІ
було  озвучено, що  за  сім місяців
в Україні планують повністю

відключити аналогове мовлення
і телебачення і замінити його
цифровим. План необхідних  за-
ходів наприкінці жовтня ухвалив
Кабінет  Міністрів України. Та чи
всі українці зможуть бачити
улюблені канали, тим  паче, без-
коштовно,  ще не відомо. До того
ж  необхідно подбати, аби усю-
ди було цифрове покриття, а це
означає, що цифрову мережу
потрібно добудувати.  Все ж,
надіємося, що таки поетапне
впровадження «цифри»  в на-
ступному році розпочнеться.  Бо
в тому,  що перехід на цифрове
мовлення і телебачення став
неминучим, немає жодних
сумнівів. Ну, а на закінчення, хочу
щиро привітати усіх працівників
радіо, телебачення і зв’язку з
професійним святом, яке тради-
ційно відзначаємо 16 листопа-
да, і побажати їм та їхнім роди-
нам міцного здоров’я та усіх
земних благ.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎÌÓ ÐÅÒÐÀÍÑËßÒÎÐÓ
– 40 ÐÎÊ²Â!

1 листопада цього року телеретранслятор м. Турка  відзна-
чав свій ювілей – з часу  введення його в експлуатацію. Мину-
ло  40 років. Нова телевізійна вежа, висотою 104 м, встанов-
лена на найвищій вершині околиці  міста – горі Шименка –  з
1976 року.

Кожного року протягом
жовтня у школах проходить
Всеукраїнський місячник
шкільних бібліотек. Цього року
він був під гаслом «Книга і чи-
тання – важливий чинник у ви-
хованні духовних цінностей
учнів».

У Верхньовисоцькій школі
місячник пройшов дуже цікаво,
змістовно. Під час нього прове-
дені бесіди: «Як до людей прий-
шла книга», «Про книгу і бібліо-
теку», «Книга – мій найкращий
друг», «Читання в колі сім’ї». Та-
кож відбувся конкурс на кращий
літературний твір, присвячений
25-ій річниці Незалежності Ук-
раїни. Переможцем стала уче-
ниця 6-го класу Марія Шулюк,
яка була нагороджена грамо-
тою. Гарно проведено й конкурс
малюнків «Ми читаємо і малює-
мо». Найбільш активними були:
2 клас (класовод Ірина Матківсь-
ка), 3 клас ( класовод Надія Ви-

сочанська), 4 клас (класовод
Наталія Комарницька).

Цікаво пройшли тематичні ви-
ставки  та фотоконкурс «Дитина
і книга». А бліцопитування «Твоя
улюблена книга»  продемонст-
рувало, що багато дітей мають
вдома свою бібліотеку, а також
тішить те, що діти люблять книги
Т.Г.Шевченка, І.Я.Франка, Марка
Вовчка та інших українських
письменників. Під час тижня
пройшла благодійна акція «По-
даруй бібліотеці книгу з власним
автографом».

Крім Йосипа Фиштика, колиш-
нього випускника школи, нам
подарували свої книжки Наталія
Шепіда, викладач Львівського
медичного закладу – «Дієслівна

фраземіка епістолярію І.Я.Ф-
ранка». «Стежками І.Я.Фран-
ка»;, Ольга Височанська, яка на-
вчається в інтернатурі Львівсько-
го медичного університету, –
«Проти іміджу».

Також була проведена пре-
зентація книжок поета-пісняра
Йосипа Фиштика. Його творчості
учні присвятили  свій виступ.
Шкода тільки, що наш земляк не
зміг прибути на свято.

Висловлюємо щиру подяку
дирекції школи за підтримку у
проведенні місячника, а також
всім учням за активну участь у
ньому.

Кращих було відзначено пода-
рунками та грамотами.

З повагою – Катерина ШЕПІ-
ДА,  завідувач  бібліотеки.

Ì²Ñß×ÍÈÊ
ØÊ²ËÜÍÈÕ Á²ÁË²ÎÒÅÊ

Дорогу люблячу похресницю,
жительку с. Комарники – Михай-
лину Євгенівну Білинську – віта-
ють з днем народження, яке
вона святкувала 15 листопада,
хресний тато Михайло з сім’єю,
баба Марія,
цьоця Міля з
сім’єю. Бажа-
ють іменин-
ниці міцного
з д о р о в ’ я ,
вічного щас-
тя, щирої та
взаємної лю-
бові, мирного
неба та світлої
долі.

Нехай Господь подарує Тобі,
рідна, всі блага, море теплих і
сонячних днів, здійснення усіх-
усіх мрій, многая і благая Тобі літ.

Хай сонечко світить із яс-
ного неба,

Бажаєм усього, чого лише
треба,

Хай обминають Тебе три-
воги,

Цвітом і рястом проля-
жуть дороги.

Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панува-

ло добро,
Краси і наснаги, здоров’я без

ліку
І довгого, довгого щедрого

віку.

Парафіяни і церковний комі-
тет церкви Вознесіння Христо-
вого с. Либохора щиросердечно
вітають з днем народження на-
стоятеля храму о. Івана Булеля
і бажають йому добра, миру,
здоров’я, бла-
г о п о л у ч ч я ,
успіхів у праці
на ниві Хрис-
товій, щедрих
Божих благо-
словінь і усіх
земних благ.

Хай обмина-
ють Вас три-
воги,

Хай Бог дасть щастя на
путі.

Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в

житті.
Нехай Господь завжди у

поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам благополуччя,

щастя, сили,
На многая і благая літа.

Порятували у біді
Хвороба застала несподівано. Потрібно було терміново ро-

бити операцію. Але завдяки турботі турківських медиків, доб-
роті небайдужих людей, моє життя, яке висіло на волосинці,
врятовано.

Висловлюю велику і щиру подяку гінекологічному відділу Турківсь-
кої КЦРЛ, особливо його завідувачу Євгенії Артимович, лікарю-гіне-
кологу Едуардові Миню; завідувачу хірургічного відділу Миколі Гали-
шину, хірургам Ігорю Шпаку, Євстахію Бровару,  Юрію Бриндаку, зав-
ідувачу анестезіологічного відділення Миколі Марусяку, усім медсе-
страм, фельдшерам і санітаркам, що долучилися до мого лікуван-
ня.

Особлива вдячність працівникам районної поліклініки, які зібра-
ли кошти на моє лікування.

Нехай Господь Бог щедро обдаровує усіх вас, мої рятівники, Своєю
ласкою і благословенням, дасть Вам міцне здоров’я, добробут, мир,
успіхи, світлу радість на довгі і щасливі роки життя.

З повагою – Оксана ЯВОРСЬКА,
жителька м. Турка.

Подяка
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Дехто з членів Товариства ставить питання, чому збори
уповноважених відбулися у с.Комарники, якщо туди важко
добратись, і рядові члени товариства не мали змоги дої-
хати до місця зборів. Відповідь – у самому запитанні. Збо-
ри відбулися у с. Комарники лише тому, що туди важко
було добратись рядовим мисливцям. Незважаючи на це,
багато з них все ж таки хотіли  б приїхати, але їм поставили
умови, що на зборах можуть бути присутні лише уповнова-
жені від колективів (з розрахунку 1 уповноважений від 5-ти
мисливців).

Збори розпочалися об 11.00 год., як і було запланова-
но. Нікого не здивував той факт, що голова Турківського
ТМіРу Богдан Михайлик запросив голів колективів (читай
членів ради) в окрему кімнату. Усі думали, що там прово-
диться звірка кількості мисливців до кількості уповнова-
жених. Та правда вилізла пізніше, а саме тоді, коли поча-
ли пропонувати кандидатури до керівних органів. Зі слів
Михайлика, це була погоджувальна рада, на якій голови
низових колективів (читай членів ради) прийняли всі кан-
дидатури, які мали пройти до керівних органів. На протест
рядових мисливців була одна відповідь: “Все обговорено
на погоджувальній раді”. Це суперечить вимогам діючого
Статуту, зокрема п.4.7 (“в”-“г”). Тут сказано, що члени това-
риства мають право брати участь із правом вирішального
голосу на зборах первинних організацій, вносити до будь-
якого органу Товариства пропозиції з питань його роботи,
обирати і бути обраним до керівних і ревізійних органів
товариства. Про що можна говорити, коли усі кандидатури
було обрано заздалегідь. Та все ж вдалося обрати прези-
дію зборів, і вони розпочалися. Згідно порядку денного,
мали бути розглянуті наступні питання:

– звіт голови;
– звіт ревізійної комісії;
– запитання до голови та ревізійної комісії;
– вибори членів ради;
– вибори голови;
– різне.
Пройдемось по кожному пункту окремо. Перед своїм

звітом п.Михайлик намагався вигнати із залу людей, яких
він вважав сторонніми, посилаючись на вимоги Статуту,
що на зборах можуть бути присутніми лише уповноважені.
Лише після того, як я нагадав п.Михайлику, що Турківська
районна організація ТМР створена у відповідності до За-
кону України “Про об’єднання громадян”, у статті 3, пункті
6 якого сказано: “Громадська організація діє на принци-
пах прозорості, відкритості, публічності. Прозорість і
відкритість передбачає права всіх членів ГО мати вільний
доступ до інформації про її діяльність, у т.ч., про прийняті
рішення та здійснені заходи, а також обов’язок ГО забез-
печити такий доступ. ГО повинна регулярно оприлюдню-
вати свої основні документи, склад керівництва, дані та

джерела свого фінансування та витрати”, він погодився,
щоби всі залишились у залі.

Звіт голови – це досить пізнавальна історія про ство-
рення Товариства, але жодної конкретики про діяльність
голови за останніх 7,5 років сказано не було. Під час екс-
курсу в історію п. Михайлик наголосив, як він підняв колек-
тив у фінансовому плані, і поглузував з уже покійного Івана
Бахура про те, що у нього не було коштів навіть на відряд-
ження до Львова. У той же час п.Михайлик вирішив не
згадувати, у якому стані він залишив колектив, коли з поса-
ди голови пішов працювати до Турківської РДА. Тоді на
рахунку Товариства залишилося 2 гривні, усі матеріальні
цінності невідомо куди зникли, документи товариства ніби-
то замокли... на другому поверсі. Крім цього, товариство
заборгувало річну зарплату єгерю Василю Іванусю.

Щодо звіту голови ревізійної комісії (до речі, якого ніхто
не обирав). Згідно пункту 5.6 (“а”) Статуту, районні збори
уповноважених обирають районну раду і ревізійну комі-
сію. Пункт 5.15 Статуту каже, що ревізійні комісії підзвітні
органам, що їх обрали (тобто зборам уповноважених).
Попереднього голову, якого востаннє обрали збори упов-
новажених, з невідомих причин виключила рада район-
ного Товариства, чим перевищила свої повноваження. У
звіті призначеного радою голови також переливали з пус-
того в порожнє. Обраному законно голові ревізійної комісії
слова таки не дали. На цьому так званий звіт – закінчився.

Під час запитань, голова Товариства та голова ревізій-
ної комісії прямих конкретних відповідей – уникали. До
цього часу, навіть після звіту, члени Товариства не знають
елементарного: скільки є єгерів, що працюють на платній
основі, а скільки – на громадських засадах.

Що стосується виборів членів ради, то на пропозицію
записати сюди голів низових колективів не виникало жод-
них питань та суперечок, оскільки люди вже і так їм дові-
рили керувати колективами. Спірне питання тут виникло
після пропозиції внести списком у члени ради єгерів. Як
може член виконавчої гілки (єгер) бути членом законодав-
чої гілки, тобто членом ради? Якщо голів колективів люди
знають, то єгерів дехто й в очі не бачив. Як може бути
членом ради єгер, якому рідне село Ільник відмовило у
прийомі в члени низового товариства. Яка ж може бути
довіра до таких єгерів? На зборах багато говорили про
браконьєрство. Єгері нібито працюють, оформляють про-
токоли,  у яких фігурують прізвища турківських мисливців.
Проте жодного подання до турківського низового колек-
тиву не було.

Попри інші питання порядку денного, все ж найінтригу-
ючим було питання про обрання голови Товариства. У
пункті 5.6 (“а”) статуту сказано, що районні збори уповно-
важених обирають районну раду. Пункт 5.9 Статуту гла-
сить, що для керівництва поточною роботою рада органі-

зації Товариства, строком на 5 років, обирає голову і пре-
зидію ради. Схема виборів голови та членів ради, яку орган-
ізував п. Михайлик, була настільки награною, що вони навіть
не звернули увагу на те, що порушують діючий статут. Пору-
шення навіть у порушеному голосуванні вилізали нагору.
Проста арифметика: на зборах взяли участь у голосуванні
56 уповноважених. Після підрахунку голосів лічильна ком-
ісія встановила такий результат: 50 голосів “За”, 2 бюле-
тені визнано недійсними, 7 – “Проти”. Тобто в загальному
використано 59 бюлетенів. Тож де взялось ці 3?..

Та найбільше обурення викликало питання порядку
денного “Різне”. На всі мої прохання до п. Михайлика по-
яснити присутнім, за яким Статутом ми живемо, він цілий
день морочив голову, а після обрання його головою пока-
зав статут, ним же написаний, і якого, окрім нього самого,
ніхто і не бачив. Цей статут незаконно “протягнули” через
загальні збори, оскільки не було жодного обговорення у
колективах. На пропозицію турківського низового колек-
тиву дати на вивчення проект статуту, отримали відповідь:
“Статут отримаєте після того, як він буде зареєстрований в
області”.

Багато кому може стати цікаво, чому у мене з Богданом
Михайликом виник конфлікт. Можу пояснити наступне: коли
п.Михайлика обрали головою Товариства у 2009 році, тер-
міном на 5 років, правильно це, чи ні, але я – мовчав.
Після мого повернення із зони АТО у вересні 2015 року, я
неодноразово запитував п. Михайлика, коли ж відбудуть-
ся чергові звітно-виборні збори, чи бодай звіт голови. Що-
разу він відповідав, що рада товариства продовжила йому
і собі термін повноважень на 2 роки, а звітуватись він буде
лише перед радою, а мені він взагалі пояснювати нічого
не буде, оскільки я не сплатив членські внески. Міг би ще
терпіти, якби це стосувалося лише мене. Але до нашої
спілки ГО “Учасники АТО Турківщини”, у якій я є заступни-
ком голови, почали надходити скарги від мисливців-атош-
ників про виключення їх з низових колективів за несвоє-
часну сплату внесків, яку провести вчасно було неможли-
во, оскільки вони перебували на Сході. Це питання на
зборах уповноважених порушив учасник АТО, член ради
громадського об’єднання – Євген Стерлянніков. Присутні
одразу ж намагалися його прекричати, а члени ради та
голова Михайлик запевнили, що такого бути не могло. Про-
те мисливці-учасники АТО – все ж таки змушені були зап-
латити половинні внески. А це суперечить п.6.4 Статуту,
де, окрім іншого, вказано, що від сплати членських внесків
звільняються особи, які перебувають на дійсній строковій
службі, учасники бойових дій та інваліди війни.

Спостерігаючи за цими всіма порушеннями, із зали по-
чали лунати претензії до п.Михайлика. Зокрема хтось при-
рівняв стиль проведення ним зборів та голосування із
прийняттям сумнозвісних диктаторських законів у Вер-
ховній Раді України часів Януковича у 2014 році. І що зди-
вувало ще більше і викликало шквал обурення  – п.Михай-
лик з цим погодився.

Я не дивуюся рядовим мисливцям, які навіть не читали
статуту, але голова та члени ради Товариства   зобов’язані
його знати і неухильно дотримуватися. Якщо ж цього не
робити, то виникає питання, що роблять такі люди в Това-
ристві взагалі? Навіщо їм цей статут? Може все-таки – до-
сить?..

Микола КОНОВАЛЕНКО,
член Турківського ТМР.

ÍÀ Â²ÒÐÀÕ ÍÅÑÏÎÊÎÞ
ÒÀ ÁÓÐÅÂ²Þ

У неділю, 6 листопада, у с.Комарники пройшли чергові звітно-виборні збори уповноважених Турківсько-
го районного Товариства мисливців та рибалок.

Турківські волонтери відвідали воїнів на Сході
Минулого тижня з Турківського району воїнам, які оберігають сьогодні наш

спокій на Сході України, ми доставили консервацію, домашню випічку та теплий
одяг. Всього було зібрано більш як 2 тонни продуктів. Все це отримали бійці-
прикордонники в смт. Сартана Донецької області. Там  проходять службу за
контрактом 18 бійців із Турківського району.

Хочу від себе та від імені військових, яким призначалась допомога, щиро подякувати:
Хащівській, Сянківській, Риківській, Верхненській та Вовченській громадам та праців-

никам місцевих шкіл, які допомогли продуктами та варениками. Загальна кількість відер
з варениками, які наліпили лише жителі вказаних громад, налічувала більше 100; прац-
івникам Турківської райдержадміністрації, Турківського районного Народного дому, Уп-
равління соціального захисту населення Турківської РДА, учням та вчителям Турківсько-
го НВК, медикам та працівникам Турківської КЦРЛ та поліклініки (які, крім продуктів,
допомогли і ліками), Турківського РЦСССДМ, Турківського районного терцентру соціаль-
ного обслуговування за величезну допомогу продуктами, домашньою випічкою, теплими
речами та консервацією. Окремо дякую Мирославі Калинич за передані теплі речі;  Во-
лодимиру Биїку та Андрію Бабію – за випічку. Завдяки цим людям, ми привезли нашим
захисникам 200 свіженьких булочок.  Дякую  Лесі Гусак за надані продукти. Окрема
подяка  Ганні Страшевській, яка підтримала нас і фінансово, і допомогла продуктами
для захисників. Щира подяка  Любомиру Яворському та Віктору Лемцю, які допомогли з
пальним; дякую Ларисі Крупчак, Марії Сіданич, Лесі Кузьо, Роману Біласу, Галині Білас,
Володимиру Прику, Ользі Кузьмак, Юрію та Лідії Бриндакам, Ірині Синичич, Марії Михай-
лечко, Ользі Лофій, Любові Лофій, Лідії Тисовській, Маргариті Грищенко, Мирославі Франк,
Ганні Бачарі, Галині Височанській, Дарії Комарницькій, Надії Ільницькій, Наталії Шевчук
та Віктору Яворському за надану допомогу. Ми без Вас як без рук. Дякую Вам за Вашу
доброту.

Велика подяка та низький уклін за пророблену роботу волонтерам БО «Фонд допомо-
ги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям учасників АТО» Марії Коноваленко, Галині Ключ-
ковській, Оксані Безкоровайній, які змогли мобілізувати небайдужих людей з усього
району і зібрати ще 27 ящиків консервації  та відер з варениками. Особисто від себе
дякую Марії Коноваленко за координацію.

Окремо хочу подякувати за підтримку та допомогу людям, без яких наша  поїздка
взагалі могла не відбутися: голові Турківської РДА Олександру Лабецькому та директору
ДП «Боринське лісове господарство», депутату Львівської обласної ради  Михайлу
Ільницькому, які надали 250 літрів пального.

Шана та подяка тим людям, які, крім допомоги і речами, і продуктами, і коштами,
виявили бажання особисто взяти участь у поїздці: Геннадію Бенкечу (депутату Турківсь-
кої міської ради), Крайняковець Мар’яні (завідувачу сектору допомоги постраждалим
внаслідок аварії на ЧАЕС та сімейної політики УСЗН Турківської РДА), Віталію Лофію

(архітектору) та голові правління БО «Фонд допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям
учасників АТО» Володимиру Савруку. Дякую вам!!

Крім продуктів та теплих речей, відвезли бійцям і дві маскувальні сітки: літню та зимову.
Користуючись нагодою, хочу подякувати тим людям, які знайшли час і допомогли сплес-
ти їх:

– працівникам Турківської районної
ради та Турківської райдержадмініст-
рації;

– працівникам Турківської КЦРП;
– студентам 1-го курсу Турківського

професійного ліцею;
– працівникам Пенсійного фонду Ук-

раїни у Турківському районі;
– працівникам УСЗН Турківської РДА

та Турківського РЦСССДМ.
Ну і, звичайно, велика подяка волон-

терам Фонду.
Для того, щоб була сплетена маску-

вальна сітка, потрібен відповідний ма-
теріал. Його нам надали: Галина Білас,
Ганна Бачара, Віра Сакаль, Ярослава
Гришутіна, Ірина Дорош, Руслана Налис-
ник, Аліна Головчак, Оксана Шалабав-
ка, Оксана Ощипок, Іванна Кузьо, Юрій
Лембак, Мирослава Франк, Наталія Ко-
питчак, Лариса Крупчак, Софія Писан-
чин, Людмила Павлик, Оксана Томаш.
Дякую щиро за допомогу.

Від поїздки отримав лише позитивні
емоції. Радісно було дивитись на сяючі
обличчя бійців-прикордонників. Прикро
і боляче усвідомлювати, що після більше як двох років війни армія й далі потребує допо-
моги волонтерів. Зрозумів - розповіді керівників держави та командирів про те, що армія
нагодована та одягнена, насправді «байки». Воїни й надалі потребують допомоги, і без
Вас, шановні турківчани, ми просто не справимось. Плануємо і далі допомагати нашим
воїнам.

Володимир ХОМИН.
На фото: Мар’яна Крайняковець, боєць із с.Нижнє Іван Цап та Володимир Хомин.
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І Н Ф О Р М А Ц І Я
Турківської районної ради про
оголошення конкурсу на право

оренди комунального майна
1. Назва об’єкта оренди: нерухоме майно
·- гараж, загальною площею 18,1 м2, що розташований

за адресою: Львівська обл., Турківський район, м. Турка,
вул. Міцкевича, 45/А-4.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, вико-
наною станом на 31.10.2016 року, становить 16600,00 грн.

Цільове використання об’єкта оренди – під гараж.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1.Найбільший запропонований розмір місячної оренд-

ної плати за використання об’єкта, порівняно зі старто-
вою орендною платою за базовий місяць розрахунку (гру-
день - 2016 р.) – 90.5 грн. (орендна ставка – 5 грн. за 1 м
кв.).

2.Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням;

3.Дотримання вимог експлуатації об’єкта;
4.Компенсація переможцем конкурсу витрат орендо-

давця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди,
витрат на публікацію оголошення про конкурс.

 Конкурс відбудеться о 10:30 год 05 грудня 2016 року в
кабінеті заступника голови Турківської районної ради. Те-
лефон для довідок: 3-13-00.

 Конкурсну документацію слід подавати до конкурсної
комісії за два робочі дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на роз-
гляд конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов кон-

курсу;
- довідку від Турківської районної ради про відсутність

заборгованості з орендної плати (для орендарів майна
районної комунальної власності);

- довідки управління Пенсійного фонду та податкової
інспекції про відсутність заборгованості.

а) для учасників, які є юридичними особами:
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб-підприємців;
- завірені нотаріусом копії установчих документів;
- завірену копію довідки про реєстрацію особи як плат-

ника податків;
- завірені копії ліцензій на здійснення певних видів гос-

подарської діяльності, у разі їх наявності;
- звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторсь-

кої і кредиторської заборгованостей;
- довідку від кандидата про те, що відносно нього не

порушено справу про банкрутство.
 б) для учасників, які є суб’єктами підприємницької діяль-

ності – фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу претендента на

участь у конкурсі, або належним чином оформлену дові-
реність, видану представнику фізичної особи;

- завірену належним чином копію виписки або витягу з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців;

- декларацію про доходи фізичної особи або завірену в
установленому порядку копію звіту суб’єкта підприємниць-
кої діяльності – фізичної особи – платника єдиного подат-
ку.

Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в
день проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати за адресою:
82500, Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул.
С.Стрільців, 62, Турківська районна рада.

Документи на конкурс подавати у надійно запечатаних
конвертах з написом «На конкурс», скріплених печаткою
або підписом учасника конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати в загальному
відділі Турківської районної ради за тел.: 3-13-00.

Голова конкурсної комісії Василь Костишак.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
Турківської районної ради про
оголошення конкурсу на право

оренди комунального майна
1. Назва об’єкта оренди: нерухоме майно
- гараж, загальною площею 18,1 м2, що розташований

за адресою: Львівська обл., Турківський район, м. Турка,
вул. Міцкевича, 45/А-5.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, вико-
наною станом на 31.10.2016 року. становить 16600,00 грн.

Цільове використання об’єкта оренди – під гараж.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1.Найбільший запропонований розмір місячної оренд-

ної плати за використання об’єкта, порівняно зі старто-
вою орендною платою за базовий місяць розрахунку (гру-
день - 2016 р.) – 90.5 грн. (орендна ставка – 5 грн. за 1 м
кв.).

2.Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням;

3.Дотримання вимог експлуатації об’єкта;
4.Компенсація переможцем конкурсу витрат орендо-

давця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди,
витрат на публікацію оголошення про конкурс.

Конкурс відбудеться о 10:30 год 05 грудня 2016 року в
кабінеті заступника голови Турківської районної ради. Те-
лефон для довідок: 3-13-00.

Конкурсну документацію слід подавати до конкурсної
комісії за два робочі дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на роз-
гляд конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;
- зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов кон-

курсу;
- довідку від Турківської районної ради про відсутність

заборгованості з орендної плати (для орендарів майна
районної комунальної власності);

- довідки управління Пенсійного фонду та податкової
інспекції про відсутність заборгованості.

а) для учасників, які є юридичними особами:
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб-підприємців;
- завірені нотаріусом копії установчих документів;
- завірену копію довідки про реєстрацію особи як плат-

ника податків;
- завірені копії ліцензій на здійснення певних видів гос-

подарської діяльності, у разі їх наявності;
- звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторсь-

кої і кредиторської заборгованостей;
- довідку від кандидата про те, що відносно нього не

порушено справу про банкрутство.
 б) для учасників, які є суб’єктами підприємницької діяль-

ності – фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу претендента на

участь у конкурсі, або належним чином оформлену дові-
реність, видану представнику фізичної особи;

- завірену належним чином копію виписки або витягу з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців;

- декларацію про доходи фізичної особи або завірену в
установленому порядку копію звіту суб’єкта підприємниць-
кої діяльності – фізичної особи – платника єдиного подат-
ку.

Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в
день проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати за адресою:
82500, Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул.
С.Стрільців, 62, Турківська районна рада.

Документи на конкурс подавати у надійно запечатаних
конвертах з написом «На конкурс», скріплених печаткою
або підписом учасника конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати в загальному
відділі Турківської районної ради за тел.: 3-13-00.

Голова конкурсної комісії  Василь Костишак.

Інформаційне
повідомлення про

оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності для

здійснення незалежної оцінки об’єкту нерухомого
майна районної комунальної власності:

 ·- вбудованого нежилого приміщення, загальною пло-
щею 176,9 м2, розташованого за адресою: Львівська
обл., Турківський район, м. Турка, вул.Міцкевича, 1/6.

Метою здійснення незалежної оцінки вище зазначе-
ного об’єкта нерухомого майна районної комунальної
власності є визначення ринкової вартості для передачі
в оренду 2 (двох) м2 площі під встановлення банкомату
у вікні приміщення 2 (згідно технічного паспорта).

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 виконан-
ня робіт з оцінки майна, та підписання звітів про оцінку
майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки под-
ібного майна;

Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну доку-
ментацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. Конкурсну документацію пода-
вати в запечатаному конверті з описом підтвердних до-
кументів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:
- заява на участь у конкурсі за встановленою фор-

мою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра-

цюють у штатному складі та яких буде залучено до про-
ведення оцінки та подання звіту про оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за-
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви-
даного претенденту Фондом державного майна Украї-
ни (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 залуча-
ються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі под-
ібного майна тощо).

 Конкурсну документацію слід подавати до конкурс-
ної комісії за два робочі дні до оголошеної дати прове-
дення 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 05 грудня 2016
року в кабінеті заступника голови Турківської рай-
онної ради. Телефон для довідок: 3-13-00.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
про наміри щодо передачі в оренду

нерухомого майна спільної
власності територіальних громад

Турківського району
 Назва об’єкта оренди, його місцезнаходження: ча-

стина нежитлового приміщення, загальною площею 2,0
кв.м, що розташоване на першому поверсі за адресою:
м. Турка,  вул. Міцкевича, 1/6.

Балансоутримувач майна: Турківська районна рада
Мета використання орендованого об’єкта – розмі-

щення банкомату.
Строк оренди об’єктів – до п’яти років.
Заяви щодо оренди приймаються Турківською рай-

онною радою з 9-00 до 18-00 години (перерва з 13-00
до 14-00 години) за адресою:  м. Турка, вул.
С.Стрільців, 62.

Кінцевий термін прийняття заяв –  29 листопада 2016
року. 

У разі надходження двох і більше заяв щодо оренди
об’єктів спільної власності територіальних громад Тур-
ківського району, на які надані оголошення про намір
передати майно в оренду, Турківська районна рада
оголошує конкурс на право укладання договорів орен-
ди нерухомого майна, що належить до спільної влас-
ності територіальних громад Турківського району.

Додаткову інформацію можна отримати у загаль-
ному відділі Турківської районної ради за адресою:
м. Турка, вул. С.Стрільців, 62, телефон 3-13-00.

ÖÓÊÐÎÂÈÉ Ä²ÀÁÅÒ, ÍÀ ÆÀËÜ, ÍÅ Ð²ÄÊ²ÑÒÜ
14 листопада у всьому світі відзначають День боротьби з цукровим діабетом . Діабет – це порушення

обміну речовин, при якому не відбувається  нормального засвоєння клітинами цукру (глюкози) в крові.
Захворювання це  спричиняє багато проблем  здоров’ю людини, але з ним можна жити все життя, якщо
ретельно  дотримуватися усіх рекомендацій медиків, вести правильний і здоровий спосіб життя. На преве-
ликий жаль, цукровий діабет  набирає все більших обертів і навіть значно «молодіє» –  ним починає хворіти
усе більше дітей.

В Україні станом на 1 січня 2016р. зареєстровано 1223 607 хворих на цукровий діабет (2,9%  чисельності населен-
ня) . Проте кількість  з недіагностованою патологією перевищує цю цифру  в 3-4 рази.  Останніми роками невпинно
збільшується кількість хворих дітей, особливо у віці до 5 років. І ці діти потребують лікування препаратами інсуліну.

За даними департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, станом на 1 жовтня цього року, у нашій області налічу-
валось 63015 хворих на цукровий діабет, з яких 11114 отримують  лікування препаратами інсуліну. На Львівщині
зареєстровано 620 дітей, хворих на цукровий діабет, з них цьогоріч виявлено це захворювання у 62 дітей.

На Турківщині з 31 жовтня по 14 листопада  пройшли  «Дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабе-
ту». В ході проведення  акції було обстежено 30 дітей від народження до 14р, 62 особи, віком від 14 до 18 років,  103
особи, старше 18 років, і 30 вагітних. Цукровий діабет було виявлено у 5  чоловіків і 7 жінок, віком від 18 р. і старші. А
всього на обліку, станом на сьогоднішній  день, хворих  на цукровий діабет  є 1635 осіб, з  яких: 586- чоловіки;
інсулінозалежних – 231 особа, дітей – 12, вагітних – 2. Безкоштовне лікування отримують хворі на інсулінозалежний
цукровий діабет. Ліками забезпечують централізовано. Вперше взято на облік за 9 місяців 2016 р. 83 особи, інсуліно-
залежного типу – 16, з них – 2 дітей.

Раджу  кожному дбайливо ставитися до свого здоров’я, знайти час і прийти до лікаря на обстеження  та здати
аналіз крові на виявлення цукрового діабету на ранній стадії.

Ірина НАГАЙКО,
лікар-ендокринолог Турківської КЦРЛ.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
НАШІ ТЕЛЕФОНИ:
редактора – 3-12-45,

бухгалтерії – 3-21-27,
видавничого відділу – 3-25-22.

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі  ре-
дакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видавни-
чий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-

ловлюють щире співчуття акушерці амбулаторії с. Верхнє Марії
Юрківні Стибір з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття молодшій медичній сестрі неврологічного
відділу Галині Данківні Ложинській з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.

Учні Турківської дитячої музичної школи висловлюють щире співчут-
тя викладачу класу скрипки Любові Федорівні Гошовській з приводу
великого горя – передчасної смерті чоловіка – Володимира.

Колектив Турківського РВК глибоко сумує з приводу передчасної
смерті колишнього працівника Турківського райвійськкомату,
військовослужбовця Володимира Михайловича Гошовського і вис-
ловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття
вчителю Юлії Іванівні Федько та працівнику школи Марії Іванівні
Ільницькій з приводу великого горя – смерті матері. Вічна їй пам’-
ять.

Педагогічний колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю історії і географії Любові Федорівні Ільницькій з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата – Семена.

Колектив Верхньояблунського НВК висловлює щире співчуття
бібліотекарю Івану Івановичу Драбичу та вчителю англійської мови
Оксані Іванівні Драбич з приводу тяжкої втрати – смерті бабусі Анни.

Запитання до Міністра юстиції
У моєму житті сталася дуже неприємна ситуація: в один день мене просто викликали до кері-

вництва і примусили підписати наказ про звільнення. Це сталося без попереджень і без будь-яких
зрозумілих для мене причин. Єдине, що сказали – так треба. Що я можу вдіяти в цій ситуації?

Схожі випадки, на жаль, не поодинокі в наших реаліях. Українське законодавство, у випадку незаконного
звільнення, дає можливість у судовому порядку захистити свої інтереси та поновитися на попередньому
місці роботи.

Звернутися з позовною заявою можна як за місцем розташування підприємства, так і за місцем Вашого
проживання.

Кодекс законів про працю визначає, що зробити це необхідно впродовж 1 місяця з дня вручення копії
наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. Однак, у разі пропуску місячного терміну з поваж-
них причин, суд може поновити цей строк.

Варто зазначити, що жодних витрат Ви не понесете, оскільки громадяни, які звертаються з питань такого
роду, звільняються від сплати судового збору.

Якщо суд визнає незаконність звільнення, одночасно з прийняттям рішення про поновлення на роботі
він ухвалює рішення про виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Максимальний строк
виплат – 1 рік, але, якщо заява розглядається більше року не з вини працівника, суд виносить рішення про
виплату за весь час вимушеного прогулу.

Прошу звернути увагу на те, що працівника мають поновити з дати звільнення, а не з дати винесення
судом відповідного рішення.

При цьому, рішення суду вважається виконаним лише після видання відповідного наказу, в якому обо-
в’язково повинні міститися пункти:

1) про скасування наказу про звільнення;
2) про поновлення працівника на посаді, яку він займав до звільнення;
3) про виплату працівнику середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
Окрім цього, роботодавець має внести запис до трудової книжки, яким запис про звільнення визнається

недійсним, і зробити запис про поновлення на попередній роботі. Або ж, на прохання особи, їй може бути
видано «Дублікат» трудової книжки без внесення до неї запису про звільнення.

Важливий момент: час оплаченого вимушеного прогулу зараховується до стажу роботи, що дає право на
щорічну основну відпустку.

У разі затримки з виконанням рішення, суд може винести ухвалу про виплату середнього заробітку за час
затримки, виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, які передували звільненню.

Ще одна важлива деталь: хочу застерегти роботодавців від спроб ігнорувати судове рішення. У такому
разі їм загрожує штраф та попередження про кримінальну відповідальність.

Більш детальні роз’яснення та адвокатську допомогу під час супроводження справи можна отрима-
ти в одному з наших центрів чи бюро правової допомоги. Дізнатися, де розташований найближчий пункт
допомоги, можна на сайті Мін’юсту або за телефоном гарячої лінії: 0(800) 213-103.

Павло ПЕТРЕНКО,
Міністр юстиції України.

Минулого року у Срібній ЛОАФ
“Колос” із футзалу брали участь
турківські “Карпати”. Тоді коман-
да здобула високе друге місце
серед 14. Цьогоріч на обласній
арені Турківщину вперше пред-
ставляє футбольний клуб “”Бо-
риня”. Команда укомплектована
футболістами з Борині, Турки,
Гусного, Верхнього Висоцького
та Львова. Як і торік, поєдинки
проходять по неділях у спортив-
них  залах обласного центру.
Наразі свої заявки на участь у

чемпіонаті подали 7 команд,
але, за словами капітана ФК “Бо-
риня” Сергія Рика, всього їх має
бути 12.

Минулих вихідних наші футбо-
лісти уже провели перші два по-
єдинки, у яких здобули блискучі
перемоги: львівський “Градус”
вони здолали з рахунком 6:2, а
“Згоду” з с.Куровичі (Золочівсь-
кий район) – 7:2. Таким чином,
набравши 6 очок, боринчани
очолили Срібну лігу.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Учасниками пробного ЗНО можуть стати особи
(учні випускних класів, випускники минулих років),
які виявили бажання побачити процедуру прове-
дення тестування і випробувати свої сили напере-
додні складання основних іспитів. Кожен, хто має
намір пройти пробне ЗНО, матиме можливість:

- ознайомитися із процедурою проведення ЗНО-
2017, максимально наближеною до основної;

- попрацювати із тестовими зошитами та запов-
нювати бланки відповідей;

- навчитися правильно розподіляти час під час
написання тесту;

- пройти психологічну адаптацію в аудиторії і
пункті проведення ЗНО;

- перевірити та оцінити рівень знань із предметів.
Реєстрація на участь у пробному ЗНО триватиме

з 10 по 31 січня 2017 року на сайті ЛРЦОЯО
(www.lvtest.org.ua)

Терміни проведення пробного ЗНО-2017:

ÔÊ “ÁÎÐÈÍß” ÄÅÁÞÒÓÂÀÂ
Ó ÑÐ²ÁÍ²É Ë²Ç²

Ще не так давно футболісти Турківщини демонстрували
свої вміння та таланти на зелених газонах стадіонів. Проте
зараз вони вже вкриті білою зимовою ковдрою, а спортсмени
вішати бутси на цвях ще не збираються. Саме тому вони ви-
рішили сезон не закривати, а продовжити його – у спортивних
залах.

01.04.2017 - українська мова та література;
08.04.2017 – англійська мова, біологія, геогра-

фія, іспанська мова, історія  України, математика,
німецька мова, російська мова, фізика, французь-
ка мова, хімія.

Завдання для пробного ЗНО, що створюються у
формі предметних тестів, відповідають програмам
ЗНО, характеристикам та структурі сертифікацій-
них робіт зовнішнього незалежного оцінювання.

Більше інформації про проведення пробного ЗНО
розміщено в розділі «Пробне ЗНО» на сайті
Львівського РЦОЯО - www.lvtest.org.ua або на сайті
Українського ЦОЯО – testportal.gov.ua

Пробне ЗНО – це перша спроба участі в процеду-
рах ЗНО, яка дасть учасникам хорошу можливість
відчути атмосферу та процес проходження тесту-
вання.

Наталія ДУДА,
завідувач РМК, відповідальна за ЗНО в районі.

ÏÐÎÁÍÅ ÇÍÎ ßÊ ÏÅÐØÀ ÑÏÐÎÁÀ
Ó×ÀÑÒ² Â ÏÐÎÖÅÄÓÐÀÕ ÇÍÎ

Одним із ефективних способів підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, за відгу-
ками вже теперішніх студентів, є пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

ПРЕЙСКУРАНТ
закупівельних  цін  ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні та свині – в грн.

за 1  кг  живої  ваги
ЗА К У П ІВ Е Л Ь Н А  Ц ІН А  

 
В И Д  Т В А Р И Н  

 П О П Е Р Е Д Н Я  С тан о м  н а  
1 5 .11 .2 016 ро к у  

Б ич к и ви щ .вгод .  по н ад    4 00  к г  2 4 ,65  25 ,1 5  
Б ич к и  в ищ .в го д .   д о  400 к г 2 4 ,15  24 ,4 5  
Т ели ц і  ви щ .вгод . п он ад  3 65 кг  - 22 ,9 0  
Т ели ц і ви щ а вго д. до  3 65 кг  2 2 ,15  22 ,2 0  
М оло д няк     н / сер . вгод . 1 8 ,20  18 ,2 0  
М оло д няк   худ а  1 2 ,50  12 ,5 0  
Д ор осла   ви щ о ї  вгод .  в ід  37 0к г  2 1 ,25  22 ,2 5  
Д ор осла  ви щ ої в го д . до  3 70 к г 2 1 ,00  21 ,5 0  
Д ор осла   серед н ьо ї  вгод . 1 9 ,45  19 ,4 5  
Д ор осла   н /се ред н ьо ї  в го д . 1 7 ,90  18 ,3 0  
Д ор осла    х уд а  1 2 ,60  12 ,5 0  
К о ні  I   к атегор ії 1 9 ,70  19 ,1 0  
К о ні  II   к атегор ії 1 7 ,85  17 ,3 5  
С ви н і  2 2 ,00  22 ,0 0  
С ви н ом атки  2 1 ,00  21 ,0 0  
 

Загублене пенсійне по-
свідчення №120559, видане
УПФ у Турківському районі на
ім’я Петра Андрійовича Косаче-
вича, вважати недійсним.

Ішіас (запалення сідничного
нерва) перестане турбувати,

якщо змішати по 1 склянці под-
рібнених плодів шипшини й цук-
ру, залити суміш 0,5 л горілки,
витримати 10 днів на сонці,
потім влити в настоянку ще
0,5 л горілки, перемішати, про-
цідити і вживати по 1 ч.л. до
закінчення 3-4 рази на день за
30 хвилин до їди.

Завадівська сільська рада
повідомляє про взяття на облік
безхазяйного нерухомого май-
на, яке знаходиться за адресою:
вул. Середня,35 в с. Завадівка –
споруда «Земляна Гребля», вул.
Середня,36 в с. Завадівка – спо-
руда «Дамба», вул. Середня,37
в с. Завадівка – споруда «Водо-
скидна споруда».


