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

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:

- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМПУСАХ
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, 095 9 428 428,  0 800 500 736.

Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу, найкращу у світі дружину і матусю,
бабусю і  прабабусю, добру сваху, турківчанку – Ганну Йосипівну Чаркіну –
сердечно вітаємо із 70-річним ювілеєм, який святкувала 9 березня.

Дорогій ювілярці бажаємо здоров’я міцного на довгий вік, миру, злагоди,
любові в родині, сонечка – в кожне оселі віконечко, пошанування від людей,

Божої опіки і благословення на многії і благії літа.
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.
З любов’ю чоловік Володимир, сини Сергій і Олександр

зі своїми сім’ями, онуки Олександра з сім’єю і Михайло з
сім’єю, любимий правнук Денисик, сваха Марія, свати

Михайло і Галина.

13 березня відзначає 5 рочків – Карінка Хомин із м. Турка.
Дорогенька Карінка, наше сонечко! В цей день Твого народження ми ба-

жаємо Тобі усього найкращого і від душі обіймаємо. Рости щасливою люди-
ною, ніколи не хворій, радуй своїх рідних. Нехай завжди Тобі світить сонечко
яскраво-яскраво і життя буде наповнене чудовими і незабутніми подіями,

щирістю друзів, любов’ю близьких. Щасливої Тобі долі,
опіки Ангела-охоронця і Божого благословення на довгі,
мирні і щасливі роки життя.

І ось Тобі вже 5!
Рости, Карінко наша,
Нехай Господь благословить
Ще 100 весен зустрічати.
Щоб розцвітала Ти, як квітка невесні,
І усміхалася, як сонечко на небі.
Щоб все в житті вдавалося Тобі
Так, як того хочуть Твої рідні, батько й мати.
З любов’ю – мама, тато, бабусі Оксана і Катерина,

дідусі Михайло і Микола, хресні батьки.

Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу матусю, дружину, тещу і бабусю –
Оксану Іванівну Пуравець  з м. Турка – із ювілейним днем народження
сердечно вітають дочки Марія і Оксана, чоловік Іван, зяті Василь та Віталій,
онук Михайлик і бажають їй міцного здоров’я, родинного тепла, світлої радості
в житті. Нехай роки залишають по собі лише світлі спогади,
а майбутнє дарує багато щасливих літ, сповнених радістю,
добром і надією. Божого Вам благословення на довгій
життєвій дорозі.

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.

11 березня святкує своє 30-річчя від дня народження Оксана Михай-
лівна Кохан. З цим прекрасним життєвим ювілеєм її від щирого серця
вітають батько Михайло, мама Галина, чоловік Іван, брат Дмитро, сестра
Галина з чоловіком Іваном, племінники Івасик та Юра, хресна мама Люба
та її сім’я, свекруха Анеля і свекор Ілля та бажають дорогій і люблячій
доньці, дружині, сестрі, похресниці і невістці міцного-міцного здоров’я, лю-
бові, сімейного благополуччя, здійснення мрій, світлої радості в житті,
рясних Божих благословінь на довгій життєвій дорозі.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Тобі даруєм в цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.

Відповідно до Закону України
«Про дорожній рух» та постано-
ви Кабінету Міністрів України від
30 березня 1994 року №198
«Про затвердження Єдиних пра-
вил ремонту і утримання авто-
мобільних доріг, вулиць, заліз-
ничних переїздів, правила кори-
стування ними та охорони» та в
зв`язку з інтенсивним утворен-
ням пучин на автошляхах райо-

ÄÎÐÎÃÓ ÁÎÐÈÍß-ÌÎÕÍÀÒÅ
ÒÀÊÈ Â²ÄÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ

ну:
1. Обмежити рух важкого

транспорту, вантажопідйомні-
стю більше 10 тонн, лісовозів, гу-
сеничних тракторів, тракторів
марки Т-150К на період з      27
лютого 2017 року по 01 травня
2017 року (або до повного зату-
хання пучин) на дорогах загаль-
ного користування, крім доріг:
Бориня – Мохнате, Нижнє Гусне

– Верхнє Гусне, Нижнє Гусне –
Кривка.

2. Турківському відділенню
поліції Самбірського відділу
поліції Головного управління
Національної поліції у
Львівській області (Роль Д.Б.) та
Турківському ДРП філії «Старо-
самбірський райавтодор»
(Роздольський М.М.) забезпечи-
ти виконання розпорядження.

3. Контроль за виконанням
розпорядження залишаю за со-
бою.

Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови

районної державної адмініст-
рації

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

від 20.02.2017 №39
Про обмеження руху важкого транспорту на автошляхах району

ØÅÂ×ÅÍÊÎÂ²   ÄÓÌÈ – ÍÀØ ÆÈÒÒªÂÈÉ ÄÎÐÎÃÎÂÊÀÇ
Вчора у мистецькому центрі «Україна» відбувся цікавий захід з нагоди   вшанування  чергової

дати з дня народження Генія українського народу Т. Г. Шевченка, підготовлений силами праців-
ників РНД, Турківської дитячої музичної школи та інших небайдужих людей.

Перед початком концертної програми присутні із захопленням слухали виступ  вчителя української
мови та літератури Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Оксани Цюрьо про життєвий та творчий шлях Кобзаря. А
затим ведучі  Надія Донець та Анна Ференц один за одним представляли учасників концертної програ-
ми. На сцені майстерно було інсценізовано уривок з вистави «Назар Стодоля»  народним драматич-
ним театром. Духовий оркестр «Сурмачі» виконав дві композиції: «Реве та стогне Дніпр широкий»,
«Думи мої...»; солісти  Христина Косолович  («Зоре моя вечірняя»), Іван Шушка (« Бандуристе, орле
сизий» та «Думи мої...»), Микола Курус («Шлях до Тараса»). Ряд пісень виконали й хорові колективи
молодших та старших класів Турківської дитячої музичної школи. Глядацькій аудиторії було представ-
лено й  тематичне відео.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Як зазначив голова райдер-
жадміністрації Олександр Ла-
бецький, в цьому році на зга-
даній дорозі буде виконано ро-
боти у повному обсязі, зокрема
заплановано облаштувати бе-
тонну основу методом холодно-
го ресайклінгу та постелити 2
шари асфальту. Дефекти, які по-
явилися минулого року на дорозі
в смт. Бориня, будуть усунені
підрядною організацією за її

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 лютого
2017р., №62-Р « Про розподіл коштів, передбачених у Держав-
ному бюджеті за програмою « Розвиток мережі та утримання
автомобільних доріг загального користування» на 2017 рік»,
на автомобільну дорогу Бориня-Мохнате виділено 68, 829 млн.
грн. Місцева влада також працює над тим, щоб залучити на
цей об’єкт кошти з інших джерел.

власні кошти.
Роботи заплановано розпоча-

ти зразу ж з настанням сприят-
ливих погодних умов. Разом з
громадами смт. Бориня, сіл Н.
Висоцьке, Комарники, В. Ви-
соцьке, Матків, до Великодня
маємо вирубати всі кущі і  дере-
ва, що ростуть вздовж дороги.
Після цього приступимо до ко-
пання придорожніх канав, наго-
лосив голова РДА.

Орієнтовно роботи з прокла-
дання асфальту буде розпочато
в  другій половині квітня. Як
тільки середньодобова темпе-
ратура  підніметься вище 10 гра-
дусів. Також слід зазначити, що
вперше за останні 10 років на
ремонт доріг Турківщини  виді-
лено кошти з державного бюд-
жету.  Досі ремонт проводили
тільки за кошти обласного бюд-
жету, а їх, як завжди, було об-
маль.

 Світлана БАГАН,
Головний спеціаліст інфор-

маційної діяльності, комуні-
кацій з громадськістю та моло-
діжної політики апарату Туркі-
вської РДА.
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Колектив ветеринарної служби райо-
ну щиросердечно вітає із ювілейним
днем народження головного бух-
галтера Турківської
районної державної
лікарні ветеринарної
медицини – Ірину Юр-
іївну Слабокруг – і
бажає шановній юві-
лярці міцного здоров’я,
гарного настрою, ду-
шевної молодості, ро-
динного тепла, довголіття.

За роком рік життя невпинно
лине,

Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
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.

Люблячого чоловіка, найкращого у світі
татуся, дорогого дідуся та прадідуся,
жителя с. Матків – Олега Федоровича
Ляха – щиро вітають із юві-
леєм дружина Марія, син
Роман та невістка Галина,
дочки Тетяна та Наталія,
зяті Анатолій та Михай-
ло, 11 онуків та ма-
ленька правнучка
Софійка і бажають
ювілярові:

Тату рідний, лю-
бий наш дідусю,

Ви в нас є і милий нам
цей світ,

Прийміть найкращі побажання
І гарячий наш палкий привіт.
Хай онуки ростуть, а лице молодіє,
Хай роки ідуть, а чоло не сивіє.
Хай серце не знає плачів і розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й

онуки.
Хай огортають Вас літа таким

теплом,
Що з серця Вашого струмує,
Хай доля Вас ощедрує добром,
З яким людина в серці радість чує.
Живіть, творіть під сонцем осяй-

ним,
Хай вашим другом буде кожна дни-

на
І будьте вічно молодим, як в колос-

ку зернина.
Хай Ваше серце, лагідне і ніжне,
Не знає смутку, болю і образ,
Нехай здоров’я у Вас буде,
І негаразди завжди обминають Вас.
До привітань приєднується уся вели-

ка родина.

Колектив Турківського районного цен-
тру зайнятості щиросердечно вітає із
ювілейним днем народження заступни-
ка директора
Турківського РЦЗ
– Жанну Яросла-
вівну Яцкуляк – і
бажає шановній
ювілярці міцно-
го-міцного здоро-
в’я, сімейного за-
тишку, родинного
тепла, миру, бла-
гополуччя, довгол-
іття.

Летять роки, мов ластівки
стрімкі,

Та серце молодим хай завжди буде,
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб вірні друзі зустрічались всю-

ди.
Хай мудрість літ не стане тяга-

рем,
Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

–Юрію Дмитровичу, найперше хочу запитати Вас  як чи-
новника, зрештою, й громадянина, як сьогодні можете оц-
інити стан медицини в Україні, а відтак і на Турківщині?

 – Питання реформування медичної галузі є надзвичайно ак-
туальним, за 25 років нашої незалежності ми бачили багато
змін в  суспільстві, часто – досить кардинальних, але, на жаль,
в  системі охорони здоров’я, попри деякі спроби, усе залишило-
ся по-старому. Це така собі радянська система, яка колись і
була ефективною, заснована ще в 1939 році колишнім міністром
охорони здоров’я СРСР Володимиром Семашком. Старші люди
знають, що вона була акцентована на широкий доступ людей до
медичних закладів, безкоштовною, чітко контрольованою дер-
жавою. Але відтоді в державі відбулося багато змін. Змінилися
суспільні відносини, а тому й медична концепція себе вичерпа-
ла. Вона не відповідає новим динамічним і прогресивним ви-
могам часу. Держава не в змозі на 100% забезпечити фінансу-
вання галузі, змінилися відносини «лікар-пацієнт-держава».
Цей зв’язок сьогодні не працює ефективно.

Як не прикро, але медицина сьогодні не може ефективно
справлятися з покладеними на неї обов’язками. Часто вона є
непрофесійною, дорогою, не надає якісних послуг. У такому виг-
ляді, як сьогодні, вона не має перспектив для розвитку. Нещо-
давно я був учасником актуальної медичної наради за участі
фахівців-практиків, медиків-науковців, які у своїх виступах ствер-
джували, що сьогоднішня система охорони здоров’я в Україні
не дієва. І я з тим цілком погоджуюся.

– Логічно постає запитання, що з цим робити?
– У недалекому минулому в Україні було декілька спроб ре-

формувати галузь, але через різні обставини, вони виявилися
не ефективними. Сьогодні бачимо черговий намір команди
Міністерства охорони здоров’я України, яке очолює американ-
ка українського походження Уляна Супрун. Про що йдеться?
На думку реформаторів,  медицина має бути розділена на дек-
ілька ланок, з відповідними повноваженнями й новим фінансо-
вим забезпеченням. Первинна ланка – це ФАПи, амбулаторії,
поліклінічні відділення. Вторинна – районні та обласні лікарні.
Третинна – спеціалізовані лікарні (обласні кардіоцентри, опі-
кові центри, онкодиспансери), які надаватимуть спеціалізова-
ну медичну допомогу. Ну й, четвертий рівень – національні ме-
дичні центри у великих мегаполісах. Крім цього, має бути екст-
рена швидка медична допомога для невідкладних станів, дос-
тавки хворих до лікувальних закладів.

Щоб пересічному читачеві було зрозуміло, давайте розгляне-
мо первинну і вторинну ланку більш детально. Щодо первинної
ланки, то тут запроваджується нова система – гроші ходять за
пацієнтом. Де лікується хворий, туди й скеровуватимуть кошти.
Кардинально  зміниться система фінансування. Зараз певну
суму грошей виділяють на установу, на утримання людей, які
працюють тут, а зі вступом реформи в дію, кошти платитимуть за
надану послугу. Це такий собі елемент страхової медицини, де
полісом слугуватиме паспорт громадянина України. Як відомо,
всі ми маємо право на медичну допомогу, а певна сума коштів у
бюджеті буде таким собі страховим внеском. В цьому контексті
уже до середини 2017 року кожен із нас має вибрати лікаря і
укласти з ним угоду на обслуговування. І тут не важливим є місце
проживання. Для прикладу, я мешкаю в Турці, а контракт з  ліка-
рем можу укласти у Львові чи Самборі, чи хтось із села обере
собі лікаря в Турці. Це буде той фахівець, якому довіряють, у
якого добра репутація. На думку розробників реформи, це сти-
мулюватиме лікаря показати себе з кращого боку, щоб пацієнт
хотів користуватися його послугами. За надану допомогу хворо-
му, спеціальна  національна служба здоров’я заплатить ліка-
рю. Тут дуже важливим є те, щоб в Україні був створений елект-
ронний реєстр пацієнтів та медиків. Планується, що лікар в  цей
реєстр заноситиме  своїх хворих. До речі, обслуговуватиме він
може не більше 2000 осіб і за це він отримуватиме зарплатню.
Добрий фахівець матиме високу зарплату, а той, в кого репута-
ція така собі, зрозуміло, менше. Більше того, медичні послуги
надаватиме  будь-який лікар, що має відповідну ліцензію  на
медичну практику й зареєстрував підприємницьку діяльність.
Він може приїхати в село чи якесь невелике містечко й запро-
понувати свої послуги. Хворий матиме, відповідно, можливість
вибору. У містах, очевидно, де є багато медиків, йтиме боротьба
за пацієнта, а в селах люди намагатимуться створити належні
умови для роботи та проживання доброму фахівцеві, що при-
їхав до них, з тим, щоб залишився тут назавжди.

Заплановано реформу й у вторинній ланці, яка розпочнеться
уже з початку наступного року. 2017 рік є  – підготовчий. Але вже
зараз мусимо розуміти, що ж таке госпітальний округ. Найпер-
ше, в межах його території має проживати не менше 200 – 220
тисяч  осіб, яким надаватимуть медичну допомогу. Він може
включати в себе декілька типів лікарень. Це  лікарня  інтенсив-

ного лікування першого та другого рівнів, планового лікування чи
загальної практики, хоспіси  і  т. ін. При формуванні госпітально-
го округу має бути враховано норматив, затверджений Міністер-
ством охорони здоров’я України. Зокрема, щоб від крайньої точ-
ки госпітального округу до центру округу, де буде лікарня інтен-
сивного лікування другого рівня, віддаль була не більше 60 км. І
час доставки хворого – не  більше 60 хв. Повноваження, пов’я-
зані з формуванням  госпітального округу, передано обласним
державним адміністраціям.

У межах Львівської області, очевидно, буде створено 10 гос-
пітальних округів. І лише м. Дрогобич та Дрогобицький район, в
межах адміністративної  території, увійдуть до госпітального ок-
ругу сьогоднішньої території. Наш район, Старосамбірський та
Самбірський, без м. Рудки та прилеглих сіл, увійде в окремий
госпітальний округ. І тут виникає запитання, де ж  буде центр?
Згідно параметрів доступності, логічно він мав би бути у Старому
Самборі, хоча й тут є запитання. За 60 хв.  туди не реально доста-
вити хворого з Боберки чи Мохнатого. Та й медична інфраструк-
тура у Старомі Самборі  є дещо гірша, аніж, скажімо, в Самборі
та й у Турці.

Передбачається, що на базі Турківської КЦРЛ   буде функціо-
нувати лікарня інтенсивного лікування першого рівня. Тут зали-
шаться всі відділи, які сьогодні функціонують. Але знову ж таки,
працюватиме принцип, що гроші ходять за пацієнтом. Якщо хворі
з  нашого району їздитимуть на лікування до Самбора чи до
Львова, тоді, зрозуміло, й  національна служба здоров’я пере-
раховуватиме кошти там, де вони проліковані. Образно кажучи,
якщо пацієнт « проголосує ногами» й замість того, щоби проопе-
рувати апендицит в хірургічному відділенні Турківської КЦРЛ ,
поїде це зробити до Львова, відповідно національна служба здо-
ров’я перерахує туди й кошти. Тут також має бути боротьба за
пацієнта.  Лікарі, відповідно, мають бути толерантними в став-
ленні до нього й демонструвати свою фаховість. Лише таким
чином ми зможемо зберегти, а згодом й розвивати, в умовах
конкуренції, медичну галузь району.

– Юрію Дмитровичу, в такій ситуації постає ще одне
запитання: кому належатимуть й хто розпоряджатиметь-
ся об’єктами медичної сфери?

– Зрозуміло,  власниками будуть територіальні громади, які
надаватимуть їх медикам в оренду безоплатно. Медицині зали-
шаться лише адміністративні та медичні послуги. Громади, відпо-
відно, проводитимуть ремонти у приміщеннях, забезпечувати-
муть їх теплом, іншими комунальними послугами.

–  А що  нового заплановано в питаннях забезпечення хво-
рих ліками?

– Наразі тут визначено два напрямки реформ – реімбурсація
(це повернення коштів за ліки) і основний напрямок – реферу-
вання цін на лікарські засоби ( їх вирівнювання, середня ціна).
Стосуватиметься воно ряду препаратів і буде як  зовнішнім, так
і внутрішнім. Усі ми знаємо, що на аптечному ринку сьогодні є,
окрім вітчизняних препаратів, й імпортні. Ні для кого не секрет,
що досить часто ліки, вироблені у Франції, у Польщі, можна прид-
бати за значно нижчою ціною, аніж в Україні. Чому так? У нас,
поки вони дійдуть до аптеки, проходять декілька фірм-посеред-
ників, кожна з яких ставить свої націнки. До того ж, дороге ліцен-
зування, ну й , корупційна складова. На етапі проведення ре-
форм заплановано  провести ряд адміністративних заходів щодо
спрощення реєстрації ліків. Якщо вони є зареєстровані в Євро-
пейському Союзі, то перереєстровувати їх в Україні уже потреби
не буде. Для запровадження реферування заплановано взяти
ціни з 8  країн. Скажімо, Молдову, Словаччину, Польщу, Литву,
Білорусь та інших найближчих сусідів. Вирахувавши  середню ціну
на  той чи інший препарат в інших державах, у нас має бути не
вища, хоча нижчою може-таки бути. Щодо реімбурсації.  Всі гро-
мадяни мають право на відшкодування вартості ліків з держав-
ного бюджету. Лікар випише хворому відповідно затверджений
рецепт, з яким він прийде в аптеку. Тут запропонують йому таку
собі «лінійку» препарату – на одній з  них буде стовідсоткове
відшкодування, на іншій – 50-відсоткове, а ще на іншій – тільки
за кошти. Реімбурсація стосуватиметься  трьох напрямків: сер-
цево-судинного, астматичного,  та цукрового  діабету ІІ типу. Якщо
простими словами, то хворий з переліку, скажімо, астматичних
препаратів,   вибере для себе найбільш оптимальні й не плати-
тиме за бренд виробника, а більше враховуватиме ціну  та ефект
при лікуванні.

Зрозуміло, що в процесі реформи виникатиме чимало труд-
нощів і непорозумінь. Але альтернативи у нас немає. Ми мусимо
нашу медицину, крок за кроком, приводити до європейських стан-
дартів. Ставити її на більш якісний рівень,  найперше у фаховому
розумінні цього слова. Цим шляхом пройшли усі наші сусіди.
Мусимо пройти і ми.

Розмовляв ВАСИЛЬ ВАСИЛЬКІВ.

ÐÅÔÎÐÌÀ
ÏÐÎÄÈÊÒÎÂÀÍÀ ×ÀÑÎÌ,

проте багато медиків бояться змін, а пацієнти уже й не
вірять у їх успішність

Так чи інакше, ми всі в певний період життя маємо безпосереднє відношення до медицини. Зазвичай, пересічний
громадянин –  як пацієнт, а значно менше осіб – хто має зокрема чиновницькі повноваження, окрім цього, впливають на
діяльність галузі через фінансово-управлінські функції. Ну й, звичайно, особливе місце   – в тих, хто займається
медичною практикою. Треба  сказати, що в усіх є своє бачення подальшого розвитку медицини. І тут найголовніше,
щоб вона була доступною, фаховою, ефективною, не корупційною; щоб нелегку роботу тих, хто давав клятву  Гіппок-
рата, держава належно оцінювала.

Із життєвого досвіду знаю, що читачам завжди хочеться почути міркування з цього приводу небайдужих. Саме
тому закликаю всіх до широкої фахової  дискусії, а сьогодні запрошую до слова заступника голови Турківської РДА,
який опікується гуманітарною сферою, Юрія Лила. Буквально недавно він брав участь у розширеній нараді в облдер-
жадміністрації щодо реформування медицини, за участі керівництва Міністерства охорони здоров’я України.
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Дорогого, чуйного, люблячого і турботливого сина, онука і брата –
Загорянського Віталія Івановича – жителя с. В.Висоцьке, з юві-
лейним днем народження, яке святкує 10 березня, вітають мама
Євгенія, батько Іван, бабуся Вікторія, сестри Алла та Світлана з
сім’ями та брат Іван з сім’єю і бажають йому міцного здоров’я, спов-
нення усіх задумів і мрій, любові, миру, достатку, Божого благосло-
вення.

Твій ювілей – не тільки Твоє свято,
Радіють з Тобою друзі й рідні теж,
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.
Хай роки будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам,
Хай Бог на небі й  жито на столі і
Рятунком будуть у житті  Тобі.

Дорогу і люблячу їм людину – Романа Миколайовича Блистіва,
жителя с. Н.Висоцьке, з 60-річчям, яке святкує 13 березня, щиро
вітають дружина Марія, дочка Наталія з чолов-
іком Юрієм, син Іван з дружиною Анею, сини
Роман, Андрій, Мар’ян; онуки Христина, Анас-
тасія, Іванка і бажають ювіляру неба безхмар-
ного, настрою гарного, щастя без ліку і довгого
віку.

Спасибі, рідненький, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужи-

ли.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Дорогого чоловіка, батька, дідуся, тестя, жителя смт. Бориня  –
Івана  Мироновича  Павлика  – щиросердечно вітають з  57-річчям,
яке святкуватиме 11 березня,  дружина Галина,
теща Ірина, син  Роман,  дочка Марія, зять Віктор
і онук  Макcимко  та бажають йому міцного здо-
ров’я і довгих років життя.

Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог береже тебе, любий, весь час,
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живи тільки, рідний, із нами й для нас.

Районна організація профспілки працівників культури щиро вітає з
славним ювілеєм головного бухгалтера відділу культури – Ганну Йоси-
півну Чаркіну – і бажає шановній ювілярці доброго здоров’я, життєвих
сил, родинного затишку, добра, миру, довгих і щасливих років життя.

Хай завжди Вам усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Нехай обминають біль і тривога,
Хай стелиться довга життєва дорога.
За добрі справи хай шанують люди,
Господь нехай завжди із Вами буде.

Сьогодні святкує своє славне 80-річчя наша любляча і турботлива
матуся, сестра, бабуся, прабабуся і сваха – Ольга Ігнатівна Яворська
із с. Мельничне!

Дорогенька наша, вітаючи Вас з 80-річчям, висловлюємо безмежну
повагу і любов. Ви є прикладом для нас, ми віддаємо данину щирої
поваги Вашій мудрості й життєвому досвіду, працьовитості і життєлюб-
ству; захоплюємося Вашою цікавістю до життя,
умінню тішитися кожному дню й насолоджувати-
ся кожною миттю. Бажаємо довгих і щасливих
років у колі рідних і близьких. Здоров’я, радості,
приємних турбот і сімейного тепла. Хай береже
Вас Господь!

Найдобріша, найкраща, люба, рідненька!
В цей день Вам вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас.
Ми щиру молитву складаєм за Вас,
І просимо Бога, щоб Він повсякчас
Вам милість і  ласку свою дарував,
Здоров’я і щастя завжди посилав.
З любов’ю – брат Микола з сім’єю, брат Ігнат з сім’єю, дочка Аня з

чоловіком Василем, дочка Іванна з чоловіком Володимиром, син
Михайло з дружиною Антоніною, син Володимир з дружиною Іриною,
син Іван з дружиною Аллою; онуки – Олександра з чоловіком Ростис-
лавом, Галина з чоловіком Петром, Володя з дружиною Христиною,
Анжела з чоловіком Дмитром, Ольга, Михайло, Павлик, Соломія,
Таїсія, Назарій, Іван і Михайло; правнуки – Яринка, Ярема, Анна, Бо-
женка, Софійка, Наталя і свати.

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

від       03  березня  2017  року        № 11
Про скликання XII сесії Турківської районної

ради VІI скликання
Відповідно до статей 46 і 55 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні»:
І. Скликати XІІ сесію Турківської районної ради

VІІ скликання у вівторок, 14 березня 2017 року, о
10.00. год в залі засідань районної ради з таким
порядком денним:

1.Про порядок денний XІІ сесії Турківської районної
ради VІІ скликання.

2. Про причини відсутності депутатів районної ради
на Х та ХІ позачергових сесіях Турківської районної
ради VІІ скликання.

3. Про результати розгляду депутатських запитів,
поданих на VІІІ, ІХ, ХІ позачергових та Х сесіях Туркі-
вської районної ради VІІ скликання.

4. Звіт голови районної ради про роботу ради у 2016
році.

5. Звіт про виконання районного бюджету Турківсь-
кого району за 2016 рік.

6. Про внесення змін до рішення Х сесії Турківської
районної ради VІІ скликання від 22.12.2016 року № 189
«Про районний бюджет Турківського району на 2017
рік».

7. Про розподіл вільних залишків коштів районного
бюджету Турківського району, які склалися станом на
01.01.2017 року.

8. Про встановлення батьківської плати за харчу-
вання та утримання дітей в загальноосвітніх навчаль-
них закладах району.

9. Про підвищення тарифних розрядів педагогічних
працівників закладів та установ освіти, що фінансу-
ються за рахунок районного бюджету Турківського рай-
ону.

10. Про здійснення пасажирських перевезень ПП
«Тур-Авто» та АТП-14631 у Турківському районі.

11. Звіт про виконання Програми соціально-економ-
ічного і культурного розвитку Турківського району за
2016 рік.

12. Про Програму соціально-економічного і культур-
ного розвитку Турківського району на 2017 рік.

13. Звіт про виконання Програм розвитку установ і

організацій Турківського району за 2016 рік.
14. Про Програми розвитку установ і організацій Тур-

ківського району на 2017 рік.
15. Про Програму співфінансування мікропроектів

розвитку місцевих ініціатив територіальних громад та
громадських організацій Турківського району у 2017
році.

16. Про передачу в оренду майна районної кому-
нальної власності.

17. Про присвоєння чергового рангу посадової осо-
би місцевого самоврядування голові районної ради
Лозюку В.О.

18. Інформація голови Турківської РДА про забезпе-
чення коштами на виплату заробітної плати та стан
виконання плану заходів щодо наповнення місцевих
бюджетів, вишукування додаткових джерел надход-
жень до бюджетів, дотримання жорсткого режиму еко-
номії бюджетних коштів і посилення фінансово-бюд-
жетної дисципліни  у 2017 році.

19. Про порядок призначення керівників установ, які
відносяться до комунальної власності Турківської рай-
онної ради.

20. Про призначення головного лікаря Турківської ко-
мунальної центральної районної лікарні.

21. Інформація директора Вовченського навчально-
виховного комплексу (загальноосвітнього навчально-
го закладу І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального зак-
ладу) Турківської районної ради Львівської області про
роботу за 2015-2016 навчальний рік.

22. Інформація директора Народного дому «Просвіта»
с.Вовче про роботу за 2016 рік.

23. Інформація голови МГО «Світовий Конгрес
Бойків», директора районного Народного дому П.Ко-
сачевича про підготовчу роботу до проведення Шос-
тих Всесвітніх Бойківських фестин у Турківському рай-
оні у 2017 році.

24. Про хід виконання рішень районної ради VІІ скли-
кання за 2016 рік.

25. Звернення до Президента України, Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України.

26. Звернення до голови Верховної Ради України,
народного депутата України та комітету Верховної
Ради України з питань податкової та митної політики.

27. Про звернення Турківської районної ради.
28. Різне.
ІІ. Запросити на сесію депутатів Турківської район-

ної ради, керівників установ, організацій, управлінь та
відділів райдержадміністрації.

Голова районної ради Володимир Лозюк.

Деякі з цих саджанців   прид-
бані, а окремі й самотужки, у
власній теплиці,  вирощені  лю-
диною, закоханою у квітникар-
ство, чудовим  дизайнером, фло-
ристом, господинею магазину
квітів  «Троянда» Стефанією Ха-
цьор.  Це за  задумом  Стефи
Каролівни зроблено  в центрі
міста, біля статуї Божої Матері,
гарні  живоплоти та  чудові  газо-
ни, які роблять  нашу Турку при-
вабливою і розкішною. Але не
було би усієї тієї краси без ще
одних роботящих рук – без копі-
ткої, доволі нелегкої,  фізичної
праці  працівниці з благоустрою

міста, озеленення,  Дарії Роз-
дольської.

– Людина із золотими руками,
– так каже про Дарію Йосипівну
Марія Матківська, працівник
культурно-мистецького центру
«Україна», якій чи не щодня до-
водиться спостерігати за  цією
надзвичайно сумлінною  робіт-
ницею. – Ще  до сьомої ранку
далеко, а  п. Дарія зі своєю
мітлою-помічницею уже по-
спішає  на роботу. Вона не ли-
шень поприбирає, чи  повизби-
рує, накидане людьми,  сміття з
квітникових клумб, а й не лінуєть-
ся   позамітати   прилеглу тери-

торію. Такої  сумлінної, совісної
прибиральниці я ще не зустрі-
чала. Дуже часто мені доводи-
лося бачити, як вона, відкинув-
ши  вбік інструменти  – сапку чи
спеціальні граблі,  розпушувала
грунт навколо кожної  рослини
своїми   худенькими , виснаже-
ними працею  пальцями.  Усе
робить докладно,  ретельно.
Постійно прополює  квіти від бу-
р’янів, прокопує міжряддя,
зрізує зів’ялі та  висохлі  листки
чи  квітки, підливає рослини,
якщо потрібно.  Старається ви-
конати усе, що рекомендує їй п.
Стефа. Та й сніг, якого цієї зими
було вдосталь, що засипав   по-
вністю декоративні   кущі та
квітники в місті,  п. Дарія  щодень
відкидала і відкидала, бо   дуже
боялася, аби  снігові брили не
поламали кущі  самшиту.

Та й  не тільки від Марії Іванів-
ни я почула схвальні відгуки про
Дарію Роздольську. Дуже бага-
то  жителів міста також мають
подібну думку.

  Дарія Роздольська, яка  до
цього багато літ пропрацювала
в Турці листоношею,   на  посаді
робітника  з озеленення міської
території  уже три роки. За нею
закріплено 22  клумби.  Так що
роботи вистачає майже  на
увесь рік. Вона й справді в поті
чола,  сумлінно й дуже старанно
виконує  довірену їй справу. Бо
по-іншому просто не вміє, не
навчена.  Хоче, аби  робота при-
носила не тільки їй задоволен-
ня, а й  турківчанам та  гостям,
які відвідують Турку. Саме за  це
їй  щира  шана і подяка

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÐÎÁÎÒßÙ²
ÐÓÊÈ

Скоро тепла весна принесе пробудження у природі.  На по-
верхні  ще  невмитої  і холодної  від зимової сплячки землі поч-
нуть з’являтися перші  листочки зеленої травички,  свіжим
животворним  соком  наповняться  пагінці  та гілки дерев,
підтягуватиме по узбіччях  та канавах  свої голівки до сонця
мати-й-мачуха,   зарясніють на  зігрітих теплом узліссях про-
вісники весни –  підсніжники, скупані у голубизні проліски та
інші перші  і милі  оку весняні квіти. Оживуть весною, а  згодом
забуяють зеленню, звеселяючи людський зір,  додаючи на-
строю перехожим та  роблячи  Турку гарною і привабливою,  й
квіти, посаджені на  міських клумбах.  Найпершими покажуть-
ся на світ  Божий букетики  ніжних пролісків, посаджені біля
культурно-мистецького центру «Україна», а  у травні  май-
дан Шевченка вкриється багрянцем від  великої кількості
гарних  голландських тюльпанів, згодом потішать нас своєю
красою майори, жоржини, троянди…  і так аж до перших осінніх
холодів. Квіти – це одна з красот, яку дала людині природа.

ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
Остаточну крапку поставлять депутати

З-поміж багатьох важливих питань, що виносяться на розгляд чергової сесії Турківської районної
ради, призначення головного лікаря є найбільш інтригуючим. Напередодні на адресу голови районної
ради Володимира Лозюка надійшли   звернення від РО Української Спілки ветеранів Афганістану та ГО
«Учасники АТО Турківщини», в яких просять винести на розгляд депутатів кандидатуру сьогоднішнього
в.о. обов’язки головного лікаря Костянтина Коробова. За це в окремому листі-зверненні підписалося
113 медичних працівників. Втім, це лишень рекомендації. Остаточне рішення – за депутатами.

 Наш кор.
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 – Всеукраїнський конкурс
«Вчитель року»,  у номінації «Му-
зичне мистецтво»,  проводять
один раз в чотири роки. Цьогоріч
учасників другого  (обласного)
туру  приймав  Львівський  центр
юнацької та дитячої творчості
«Галичина», що на Погулянці, –
розповідає Леся Василівна. –
На такому заході  я  була впер-
ше, тому страшенно пережива-
ла.  Спробувати свої сили зап-
ропонувала  (і повірила в мене)
методист районного відділу ос-
віти Любов Яворська. Спочатку,
як і у всіх  інших конкурсах,  відбу-
лося  тестування.  Кожен учас-
ник був по-своєму творчим, ціка-
вим і креативним. Наступним
етапом  стала презентація уро-
ку і навчального проекту, де по-
трібно було продемонструвати
творчий підхід та фахову май-
стерність.  Найбільш яскраво
відображала майстерність і про-
фесіоналізм вчителів  їх  участь
у третьому, найголовнішому  і
заключному  етапі,  до якого ув-
ійшло 5 фіналістів. Моїм завдан-
ням  було    проведення  уроку в
7 класі  у Львівській  спеціалізо-
ваній загальноосвітній школі
№18.  Приємністю стало те , що
клас був  добре підготовлений
до конкурсу, творчо налаштова-

ª ÊÈÌ ÃÎÐÄÈÒÈÑß
Освітянська галузь  Турківщини  насправді має ким горди-

тися: окрім Галини Білинської, вчителя  молодших класів Тур-
ківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, лауреатом конкурсу   педагогів  з
музичного напрямку «Вчитель року-2017» стала  її однофам-
ільниця, учитель музичного мистецтва та художньої куль-
тури  Либохорської загальноосвітньої школи І -ІІІ ст.,  надзви-
чайно творча й  Богом обдарована людина  – Леся Білинська.
За плечима Лесі Василівни –  вже 22 роки  педагогічного ста-
жу.  Музичну освіту  здобула у  Турківській  музичній  школі,
навчаючись  у класі  скрипки.  Затим стала студенткою   Дро-
гобицького музичного училища. Здобувши фах музиканта-
скрипаля, деякий час працювала в Боринській дитячій музичній
школі, а потім повернулася в рідну Либохору, на посаду вчите-
ля музики  Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст.  А  так як вона вміло
володіє не тільки скрипкою, а й баяном, тому  під час прове-
дення занять з учнями користується саме  цим музичним
інструментом. Такі каже, мовляв, вимоги  навчальної програ-
ми.

ний,  і мені доволі легко вдава-
лося  співпрацювати з учнями,
повністю розкрити не лишень

їхні можливості, а  й свій  талант
і здібності. Тому я щиро вдячна
цим дітям за те, що ми так гарно
і цікаво, як мовиться, на одному
диханні, провели конкурсний
урок музичного мистецтва. У
підсумку, пальму першості вибо-
рола  представниця однієї зі
львівських шкіл,  а мені, разом з

педагогами   із Сокальщини,
Червонограда  й Бродівщини,
журі присвоїло  звання лауреа-
та. Я рада, що, заслуживши таку
нагороду,  принесла  визнання і
славу моїй рідній Турківщині,
школі, де працюю  і навчаю пре-
красному дітей односельців. І
дарма, що так переживала:  кон-
курс дуже багато дав мені як учи-
телю,  адже  змогла  і себе пока-
зати,  і багато чого запозичила
для подальшої педагогічної  ро-
боти. Тим більше, що поза шко-
лою також проводжу велику
мистецьку діяльність – є  актив-
ним  учасником  народного ан-
самблю троїстих музик  «Бес-
кид» НД с. Либохора. Це мені,
до речі,  також допомогло, бо на
конкурсній презентації уроку ви-
користала наш  самобутній бой-
ківський  фольклорний матері-
ал.

Слід додати, що Леся – донь-
ка відомого на Турківщині й  да-
леко за її межами, талановито-
го  музиканта-скрипаля Василя
Ігнатища. Ця  самобутня, без-
межно  закохана в пісню і музи-
ку сім’я, принесла   творчу славу
нашому  бойківському краю.  До
слова, цією  ж стежкою пішли
Лесина  сестра Василина, а та-
кож брати Іван та Василь. Іван
зараз –  студент Дрогобицького
педагогічного університету, а
Василь – учень Турківської ди-
тячої музичної школи,  готується
до вступу у Дрогобицьке музич-
не училище.

– Особисто для мене музика
й любов до пісні є дуже важли-
вою частиною мого життя, –
зізнається Леся Білинська. –
Співаєш чи граєш на інструменті
– і  вже на другий план відходять
життєві негаразди й турботи, за-
лишається тільки  сила  мистец-
тва, яка очищає душу від  усього
несуттєвого, мізерного, буденно-
го, підносить до висот розумін-
ня смислу нашого  життя.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«Нині українські націоналісти єдині у своїх прагненнях,
і цього найбільше боїться влада. Вона боїться появи
єдиної сили української нації. Але суспільство чекає такої
сили. Саме тому через три роки після Майдану ми тут
зібралися. Не задля посад, преференцій чи статків – ми
прийшли до парламенту, щоб озвучити ультиматум
владі!», – зазначає лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Свободівець разом із керівниками «Правого сектора»
та «Національного корпусу» Андрієм Тарасенком та
Андрієм Білецьким йшли на чолі колони. Поряд були пар-
ламентарі-націоналісти, а також відомі громадські та
політичні діячі. Зокрема приєдналися до акції багаторіч-
ний політв’язень Степан Хмара, перший Генеральний
прокурор незалежної України, колишній суддя Конститу-
ційного Суду Віктор Шишкін, президент Історичного клу-
бу «Холодний Яр» Роман Коваль, письменник Василь
Шкляр, письменник і телеведучий Антін Мухарський,
міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Се-
ред учасників маршу було багато ветеранів російсько-
української війни, а також активісти молодіжних органі-
зацій.

Під час виступів лідери політсил наголошували, що не
сподіваються дочекатися позитивних змін для держави
від її нинішнього керівництва. Однак застерігають від по-
дальших кроків, що призведуть українців до глобальної
соціальної кризи. Націоналісти оголосили ультиматум
владі, назвавши його своєрідною червоною лінією, за яку
не можна заступати. Серед вимог – повна блокада
торгівлі з окупованими територіями, а також недопущен-

ня збільшення пенсійного віку, зростання комунальних
тарифів, продажу стратегічних підприємств та запровад-
ження ринку сільськогосподарської землі. Ці пункти було
оформлено в резолюцію маршу, яку з трибуни парламен-
ту зачитав Андрій Білецький.

Очільник «Національного корпусу» наголосив, що
Марш національної гідності – це лише початок протисто-
яння націоналістів владі: «Три роки тому ми знесли од-
ного диктатора. Знесемо й інших, хто, прикриваючись
гаслами, наживається на людській крові».

В свою чергу, лідер «Свободи» говорить, що націонал-
істи – це реальна українська альтернатива теперішній
владі: «Влада каже, буцімто нема альтернативи. Та є аль-
тернатива – це національна альтернатива! Треба лише
вигнати з України всіх зрадників. Вдумаймося, за останні
десять років 116 мільярдів доларів виведено із України в
офшори, 40 мільярдів доларів – це лише те, що винні
державі олігархи».

Керівник «Правого сектора» Андрій Тарасенко пере-
конаний, що українцям до снаги поставити владу на місце:
«Три роки тому ми довели, що ніякий диктатор нам не
страшний. Потім ми довели, що ніяка армія нам не страш-
на, коли ми разом. Ми змогли зупини одну з найбільших
армій світу і тепер маємо довести, що ми можемо не
лише навести порядок в середині нашої держави, але і
скинути карлика на Сході. Ми покажемо всьому світу, що
змінимо цю країну».

Підтримку учасникам мітингу висловив перший Генп-
рокурор України Віктор Шишкін. Він зауважив, що прихід

до влади Порошенка, Гройсмана, Парубія став можли-
вий через те, що націоналісти не діяли разом. На його
переконання, є підстави радіти, адже праві рухи сьогодні
виступають разом, як велика сила.

«За три роки після Революції Гідності ми маємо війну,
відсутність реформ, знову неукраїнську владу, яку своїми
руками обрали. Кожен має задуматися, чого так відбуло-
ся. Три роки – це також підстава для роздумів. Сьогодні
дивлюся на море народу біля Верховної Ради й тішусь:
адже націоналісти разом. І нам потрібно об’єднуватись
із націоналістами. Бо ті, що сидять на Банковій – вони
зрадники через Мінські договорняки, зміни до Консти-
туції в умовах воєнного стану. Ті, що сидять у ВР, – теж
зрадники, бо голосують за антиукраїнські закони, тому з
ними я об’єднуватися не хочу», – каже Віктор Шишкін.

Зі сцени до учасників маршу звернувся також народ-
ний депутат від «Свободи» Андрій Іллєнко. Парламен-
тар наголосив, що чекати від влади конструктиву нема
ніякого сенсу, й тому вона має чимшвидше піти геть і дати
дорогу тим, хто може брати відповідальність за націю й
державу. Водночас депутат зазначив, що резолюція мар-
шу, озвучена в парламентській залі, – це застереження:
«Ми застерігаємо: не переступіть за червону лінію! Не
ухвалюйте ніяких змін до Конституції про особливий ста-
тус Донбасу, ні в якому разі не ухвалюйте законів про
вибори на окупованих територіях, не приватизовуйте стра-
тегічних підприємств, не допустіть ринку сільськогоспо-
дарської землі, не допустіть подальшого соціального
знищення українців через чергове підняття тарифів, підви-
щення пенсійного віку, через знищення малого і серед-
нього підприємництва!».

На запитання про те, що буде в разі недотримання
владою вимог протестувальників, дає відповідь Олег Тяг-
нибок. Як запевняє лідер «Свободи», якщо керівництво
держави порушить поставлений їй ультиматум – українці
добиватимуться негайних перевиборів. Спершу ж, за
словами націоналіста, Верховна Рада має ухвалити за-
кон про вибори на пропорційній основі з відкритими спис-
ками – як цього упродовж зими 2013-14 років вимагали
люди на Майдані.

Мирослава КАЛИНИЧ,
депутат Турківської районної ради.

Націоналісти застерегли владу
від повторення долі Януковича
З ультиматумом до влади в третю річницю втечі Януковича з Києва – праві політичні сили провели в

столиці Марш національної гідності. Це вперше за час існування незалежної Української держави націона-
лісти вийшли на вулицю разом. 22 лютого активісти та прихильники «Свободи», «Національного корпу-
су» та «Правого сектора» пройшли багатотисячною колоною від майдану Незалежності до будівлі Вер-
ховної Ради. Вони задекларували не лише спільність ідеології, але й готовність разом боротися за владу
в Україні.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щи-
росердечно вітають із ювілеєм завідувача ФАПу с.
Карпатське – Михайла Олексійовича Дурана –
і бажають шановному ювіляру доброго здоро-
в’я, життєвого оптимізму, благополуччя, світлої
радості в житті, Божої опіки.

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

Цими прекрасними весняними днями свій ювілейний день на-
родження святкуватиме турківчанка – Віра Романівна Дульнявка.

Дорога і любляча наша ювілярко!
Прийми від нас щирі вітання і найкращі побажання з нагоди свята.

Щоб Твоя життєва нива завжди колосилася щедрим врожаєм –
міцним здоров’ям, щастям, радістю, добром
та усіма земними благами, а Матінка Божа –
Цариця Свята – нехай дарує Тобі довгі і мирні
літа. Божої Тобі опіки у всіх життєвих справах.

Нехай Тобі в світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться,
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує ще років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.
З любов’ю – свекруха Любомира, Оленка і Любомир зі своїми сім’я-

ми.

Виконавчий комітет Мохнатської сільської ради щиро вітає з юв-
ілейним днем народження незмінного керівника Народного дому
– Олега Федоровича Ляха – і бажає шановному
ювіляру неба безхмарного, настрою гарного,
щастя без ліку і довгого віку.

Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця.
Хай життя Ваше піснею буде,
А тій пісні не буде кінця.
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.
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Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на вико-
нання вимог Закону України «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської діяльності»,
відповідно до:

- Методики проведення аналізу впливу регуляторно-
го акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308, та визначає правові і органі-
заційні засади реалізації проекту рішення сесії Турківської
міської ради «Про затвердження Програми».

Назва регуляторного органу: Турківська міська рада.
Назва документа: проект рішення сесії Турківської

міської ради «Про затвердження Програми».
     Розробник аналізу регуляторного впливу: Виконав-

чий комітет.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’я-

зати, це: - організація нових робочих місць, спочатку в місті
Турка, потім на території Турківського району, з подальшою
організацією нових робочих місць як на території  Старосам-
бірського, Сколівського районів Львівської області, так і
гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатсь-
кої, Чернівецької областей, виходячи з того, що:

- організація нових робочих місць здійснюється, як шляхом
створення нових суб’єктів господарювання, так і модерні-
зації, реформування діючих, працюючих суб’єктів господарю-
вання, і того, що така організація нових робочих місць, як
шляхомстворення нових, так і модернізації, реформування
діючих, працюючих суб’єктів господарювання здійснюється
виключно тільки, на основі:

- американських технологій, обладнання, механізмів, які ре-
алізовуватимуть на території як міста Турка, так і території
Турківського району, в тому числі на території  Старосамбі-
рського, Сколівського районів Львівської області, так і гірських
районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Черні-
вецької областей – виключно тільки

- суб’єктами господарювання США, залученими, запроше-
ними на підставі вищевказаної ПРОГРАМИ як Бізнес-Проекту-
КАРПАТИ Міською Радою міста Турка.

2. Визначення цілей регулювання: це визначення пра-
вової бази реалізації Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, виходячи
з умов чинного законодавства України, яке регламентує пра-
ва, обов’язок, відповідальність органів місцевого самовря-

дування, відповідно до:
 - міжнародного права, яке регламентує права, обов’язок,

відповідальність органів місцевого самоврядування.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернатив-

них способів досягнення встановлених цілей з аргумен-
тацією переваг обраного способу – НЕ ІСНУЄ альтерна-
тивних способів досягнення встановлених цілей з аргумен-
тацією переваг обраного способу як Бізнес-Проекту-КАРПА-
ТИ, по причині того, що:

  - Бізнес-Проект-КАРПАТИ – це відповідне НОУ-ХАУ, бізнес-
проект, підготовлений виключно тільки для міста Турка, в особі
органу місцевого самоврядування, виходячи з даного – ана-
логу Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, для порівняння  Бізнес-Про-
екту-КАРПАТИ попросту НЕ ІСНУЄ.

 4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання
визначеної проблеми шляхом прийняття запропонова-
ного регуляторного акта – це механізми та заходи, які про-
писуються ДОДАТКОВО, окремо в кожному програмному до-
кументі, який регламентуватиме процес реалізації програм,
проектів Бізнес-Проекту-КАРПАТИ.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених
цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного
акта НЕМОЖЛИВО здійснити зараз, на даному етапі, персо-
налом Турківської міської ради по причині того, що:

  - на даний час не прописані механізми та заходи які регла-
ментуватиме процес реалізації програм, проектів Бізнес-Про-
екту-КАРПАТИ, виходячи з того, що:

- такі механізми та заходи які регламентуватиме процес
реалізації програм Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, будуть пропи-
сані  ДОДАТКОВО, окремо в кожному програмному документі,
який регламентуватиме процес реалізації програм, проектів
Бізнес-Проекту-КАРПАТИ.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття зап-
ропонованого регуляторного акта.

- Реалізація власних програм міста Турка, задля його еконо-
мічного, соціального, фінансового та культурного розвитку;

- збільшення кількості робочих місць;
- збільшення надходжень до міського бюджету у вигляді

податків та зборів;
- співпраця органів місцевого самоврядування міста Турка

із міжнародними партнерами та суб’єктами господарювання;

- збільшення інвестиційної привабливості міста Турка.
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуля-

торного акта.
Рішення є регуляторним нормативно – правовим актом,

який діє на невизначене коло осіб та є загальнообов’язковим
до застосування на території міста Турка. Термін дії регуля-
торного акта – довгостроковий (без прийняття нових норма-
тивно – правових актів), що співвідноситься з цілями прий-
няття Проекту. Зміни до Проекту вноситимуться в разі необ-
хідності, або за результатом звіту про відстеження їх резуль-
тативності та у випадках змін у чинному законодавстві.

8. Визначення показників результативності регулятор-
ного акта.

- Збільшення кількості грошових надходжень до державно-
го та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’я-
заних з дією акта;

- Збільшення кількості фізичних та/або фізичних осіб, залу-
чених до економічного життя міста Турка, на яких поширюва-
тиметься дія акта;

- мінімізація розміру фінансових та часових витрат, пов’я-
заних з виконанням вимог акта;

- збільшенням кількості нових робочих місць, створення
яких пов’язане з виконанням акта;

- зменшення ступеня впливу на природне середовище та
екологічну ситуацію в місті Турка;

- покращення соціально – економічної ситуації в місті Турка,
пов’язаного з виконанням даного акта;

- забезпечення сталого динамічного розвитку міста Турка
як сучасного регіонального центру, із врахуванням географі-
чних та природних особливостей;

- забезпечення впровадження НОУ – ХАУ і оцінка його впли-
ву, пов’заного з виконанням вимог акту;

- забезпечення громадських обговорень кожного року впро-
вадження регуляторного акта;

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта здійсню-
ватиметься шляхом оцінки стану впровадження регулятор-
ного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих
при його прийнятті. Для цього буде здійснено:

 Базове відстеження результативності регуляторного
акта з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулю-
вання яких спрямована дія акта. Базове відстеження може
бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним
актом, або набрання чинності більшості його положень, але
не пізніше дня, з якого починається проведення повторного
відстеження результативності цього акта, якщо для визна-
чення значень показників результативності регуляторного
акта використовуються виключно статистичні дані.

 Повторне відстеження результативності регулятор-
ного акта з метою оцінки ступеня досягнення цим актом виз-
начених цілей – установлені кількісні та якісні значення показ-
ників результативності акта  порівнюються із значеннями ана-
логічних показників, що встановлені під час базового відсте-
ження.

 Періодичні відстеження результативності регулятор-
ного акта з метою оцінки ступеня досягнення актом визна-
чених цілей – установлені кількісні та якісні значення показ-
ників результативності акта  порівнюються із значеннями ана-
логічних показників, що встановлені під час повторного
відстеження.

 Опублікування результатів відстеження регуляторно-
го акта  обов’язково має здійснюватися у друкованих та інших
засобах масової інформації та на інтернетресурсах органів
місцевого самоврядування в установленому законом поряд-
ку.

ÀÍÀË²Ç ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÂÏËÈÂÓ
проекту рішення сесії Турківської міської ради про затвердження ПРОГРАМИ співпраці на Контрактній

основі між Приватним Підприємством Інноваційно-Технологічно-Дилерсько-Інвестиційна Компанія «Кіпер-
ман і Партнери» і Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка щодо реалізації як особистих про-
грам, проектів органу місцевого самоврядування як міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського,
Сколівського районів Львівської області,  гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівець-
кої областей, включаючи і реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування
особистих програм власника Компанії «Кіперман і Партнери», виходячи з того, що Компанія «Кіперман і
Партнери» –  це Аналітик, який готовить, для вищевказаних органів місцевого самоврядування замов-
лені програми, проекти, які реалізують під управлінням Компанії «Кіперман і Партнери» як особисто
вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними органами місцевого самоуправління
суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США, виходячи з того що дана ПРОГРАМА
реалізується як Бізнес-Проект-КАРПАТИ, інтелектуальний програмний продукт Підприємства, ПОДА-
РОВАНИЙ  Власником Підприємства Юрієм Кіперманом особисто - Органу Місцевого Самоврядування
міста Турка, з МЕТОЮ СПІЛЬНОГО, на взаємОВИГОДІ, вирішення як Підприємством, так і Органом Місцево-
го Самоврядування  міста Турка як ВЛАСНИКОМ Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, інтелектуального програм-
ного  продукту, разом з Органами Місцевого Самоврядування гірських районів Львівської, Івано-Франківсь-
кої, Закарпатської, Чернівецької областей всього того, що вказане в Бізнес-Проекті-КАРПАТИ

    м. Турка, 21  лютого 2017 року

Українські правоохоронці виявили в Інтернеті (зокрема в соціальних мережах)
сторінки, адміністратори яких змушують підлітків виконувати різні завдання
і доводять їх до самогубства. Тому й оприлюднили поради, як уберегти дітей і
підлітків від заподіяння собі шкоди.

Правоохоронці розповіли алгоритм дій зловмисників, які доводять дитину до само-
губства, ознаки участі дитини в подібних групах у соціальних мережах, список облікових
записів, які реєструвалися з території України, а також контакти підрозділів кіберполіції,
куди слід звертатися в разі виявлення небезпеки. Про це повідомляє Департамент
кіберполіції Національної поліції України. Департамент кіберполіції Національної
поліції України повідомляє про виявлення у соціальних мережах небезпечних груп, у
яких дітей доводять до самогубства. Фанати таких спільнот називають себе «китами»,
тому що ці тварини асоціюються у них зі свободою. Використання поняття «кити» («ле-
тючі кити») можливо пояснюється тим, що цей вид ссавців - один із небагатьох, пред-
ставники якого добровільно можуть звести рахунки з життям. Подібні суїцидальні
спільноти називаються «Море китів» і «Тихий дім». Відтак, у всіх прихильників «моря
китів» і «тихих будинків» на особистих сторінках зображені відео або малюнки з літаю-
чими китами. Нелюди, що організували цю систему, працюють так. Для того, щоб всту-
пити в такі групи, потрібно подати заявку для вступу до неї та написати певний текст у
себе на сторінці. Якщо адміністрація групи затвердить кандидатуру, то буде проведено
невеличке психологічне вивчення особи та її готовності до самогубства через спілку-
вання в приватному чаті. Наступне повідомлення буде із завданням (опис завдання та
час, який надається на його виконання). Виконання кожного завдання потрібно фіксу-
вати на фото або відео. На кожне завдання надається обмежений час. Якщо учасник
не встигає його виконати, то його виключають із групи. Усього дають 50 завдань («квестів»)
(у фейкових спільнотах - від 13 до 50 «квестів», це залежить від адміністратора). Адм-
іністратор групи схиляє дитину до виконання завдань (квестів), причому практично всі
завдання передбачають нанесення дитині власноруч каліцтв або заподіяння болю.
Всі ці «квести» в обов’язковому порядку знімаються на відео. Коли адміністратор групи

впевнений в тому, що дитина готова до самогубства, створюється аудіо з музикою, в
якому дитина виступає в головній ролі. У ролику оговорюються усі її проблеми, які вона
озвучила «провіднику». Єдиний вихід із усіх проблем, який озвучується в цьому «творі»,
- вчинити самогубство. Перед цим дитина слухає аудіозапис і робить останній крок.
Фінальне завдання - покінчити життя самогубством та зафіксувати момент смерті на
камеру в режимі online. Відеозаписи в подальшому продаються в мережі Інтернет або
в Darknet. У зв’язку з цим, батькам, щоб не допустити потрапляння дітей у такі групи,
рекомендується:  приділяти більшу увагу психологічному стану дитини;  перевіряти
шкірні покриви дитини на наявність по-
шкоджень. У разі їх виявлення - з’ясо-
вувати обставини, за яких вони з’яви-
лися. Особливу увагу звертати на по-
шкодження різного роду у формі кита;
перевіряти облікові записи (акаунти)
дитини в соціальних мережах та гру-
пи, до яких входить акаунт. Перевіря-
ти вміст спілкування у приватних ча-
тах;  звертати увагу на коло спілкуван-
ня дитини;  намагатися зайняти
вільний час дитини спортивними або
культурними секціями;  обов’язково
контролювати те, які фото- та відео-
файли знаходяться в гаджетах дити-
ни;  встановлювати функцію «батькі-
вський контроль» на всіх гаджетах ди-
тини. Департаментом кіберполіції
була виявлена одна з таких груп (https:/
/vk.com/blueskitea). До неї входили 209
користувачів з України. При цьому слід наголосити, що такі групи щодня блокує адміні-
страція соціальних мереж за зверненнями правоохоронних органів або їх користу-
вачів. Тому, у разі виявлення таких груп самостійно, просимо негайно повідомляти до
кіберполіції (https://www.cybercrime.gov.ua - цілодобово), телефон гарячої лінії (044)
374-37-21 (з 8:45 до 19:30 в робочі дні), або звертатися до адміністрації соцмережі, у
якій було виявлено групу. Аналізуючи діяльність зазначених груп, кіберполіція встано-
вила постійних учасників таких спільнот, які реєструються з території України. У зв’язку
з цим, кіберполіція звертається до батьків та усіх не байдужих із проханням бути пиль-
ними, при можливості - перевірити облікові записи ваших дітей, чи не зареєстровані
вони під зазначеними у списку іменами.

До речі, на Турківщині також є діти, що піддалися цьому небезпечному впливу.
Батькам на це треба звернути особливу увагу.

ÎÁÅÐÅÆÍÎ! «ÃÐÓÏÈ ÑÌÅÐÒ²»:
ßÊ ÍÅ ÏÎÒÐÀÏÈÒÈ Ó ÏÀÑÒÊÓ
«ËÎÂÖ²Â ÄÓØ» Ó ÌÅÐÅÆ²
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Шановний пане Геннадій, Голова Органу Місцевого
Самоврядування міста Турки, Вам надається дана
ПРОГРАМА, співпраці на Контрактній основі між При-
ватним Підприємством Інноваційно-Технологічно-Ди-
лерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і:

  - Органом Місцевого Самоврядування Міста Турка,
щодо реалізації як особистих програм, проектів орга-
ну місцевого самоврядування як міста Турка, так і Тур-
ківського, Старосамбірського, Сколівського районів
Львівської області, гірських районів Івано-Франківсь-
кої, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи
і:

-реалізацію, затверджених вищевказаними органа-
ми місцевого самоврядування особистий програм
власника Компанії Кіперман і Партнери,  виходячи з
того, що Компанія Кіперман і Партнери, це Аналітик,
який готовить, для вищевказаних органів місцевого са-
моврядування замовлені програми проекти, які:

- реалізують під управлінням Компанії Кіперман і
Партнери, як  особисто  вказані органи місцевого са-
моврядування, так і визначені даними органами місце-
вого самоврядування суб’єкти господарювання з чис-
ла резидентів як України, так і США, надалі Бізнес-Про-
ект-КАРПАТИ, підготовлений спеціально для:

- Органу Місцевого Самоврядування міста Турки
Приватним Підприємством Інноваційно-Технологічно-
Дилерську-Інвестиційна Компанією Кіперман і Парт-
нери, надалі Підприємство виходячи з того, що Бізнес-
Проект-КАРПАТИ, це:

- програмний документ підготовлений Підприєм-
ством, як компанією яка управляє бізнесом через уп-
равління фінансовими потоками, виходячи з того, що:

- управління фінансовими потоками здійснюється
особисто ЗАМОВНИКОМ Підприємства на основі тер-
мінових фінансових інструментів і вексельних схем
розрахунку, вексельних операцій, відповідно даного
Підприємство як:

- Аналітик, розробляє для ЗАМОВНИКА, ЗАМОВ-
НИКІВ Підприємства різного виду програми, проекти на
основі яких ЗАМОВНИК, ЗАМОВНИКИ Підприємства під
УПРАВЛІННЯМ Підприємства особисто реалізує, реа-
лізують ЗАМОВЛЕНІ програми, проекти.

Шановний пане Геннадій, Голова Органу Місцевого
Самоврядування міста Турки, надана Вам ПРОГРАМА,
як Бізнес-Проект-КАРПАТИ, це інтелектуальний про-
грамний  продукт Підприємства, ПОДАРОВАНИЙ осо-
бисто Власником Підприємства Юрієм Кіперманом,
особисто:

 - Органу Місцевого Самоврядування міста Турка з
ціллю СПІЛЬНОГО, на взаємо ВИГОДІ вирішення як
Підприємством, так і Органом Місцевого Самовряду-
вання міста Турка, як:

- ВЛАСНИКОМ Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, інтелекту-
ального програмного  продукту, разом з Органами
Місцевого Самоврядування г ірських районів
Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської Черні-
вецької областей всього нижче вказаного в даному
Бізнес-Проекті-КАРПАТИ

Шановний пане Геннадій, Голова Органу Місцевого
Самоврядування міста Турки, надана Вам дана ПРО-
ГРАМА, як Бізнес-Проект-КАРПАТИ, інтелектуальний
програмний продукт Органу Місцевого Самоврядуван-
ня міста Турки, реалізується  на підставі:

  - Контракту Співпраці Органу Місцевого Самовря-
дування міста Турки з Суб’єктом Господарювання Ук-
раїни Приватним Підприємством Інноваційно-Техно-
логічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і
Партнери, укладеного між:

- Підприємством, як суб’єктом господарювання Ук-
раїни і Органом Місцевого Самоврядування міста Тур-
ки, надалі коротко по тексту даного Бізнес-Проекту-
КАРПАТИ Орган Самоврядування виходячи з того, що:

- текст такого Контракту Співпраці Органу Місцевого
Самоврядування міста Турки з Суб’єктом Господарю-
вання України, Приватним Підприємством Інновацій-
но-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія
Кіперман і Партнери, надалі коротко по тексту даного
Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, Базовий Контракт буде  на-
дано Підприємством Органу Самоврядування після
того, як:

- буде проведено Органом Самоврядування всена-
родне обговорення  даної  ПРОГРАМИ як в місті Турка,
так і на території Турківського, Старосамбірського, Ско-
лівського районів Львівської області, включаючи і за-
лучення до такого обговорення і Україномовних гро-
мадян США, Канади,  виходячи з того, що:

- перед винесення Органом Самоврядування даної
ПРОГРАМИ на всенародне обговорення, дана ПРО-
ГРАМА, як Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, обов’язково  по-
винна бути прийнята на сесії Органу Самоврядування,

виходячи з вищевказаного:
- текст Базового Контракту, Підприємство складе з

урахуванням результату отриманого Органом Само-
врядування в процесі обговорення ПРОГРАМИ, як
Бізнес-Проекту-КАРПАТИ.

  Дана ПРОГРАМА як, Бізнес-Проекту-КАРПАТИ реа-
лізується на підставі Базового Контракту на основі та-
ких чотирьох, робочих технологічних контрактів укла-
дених між Підприємством і Органом  Самоврядуван-
ня:

 - тексти яких будуть надані Органу Самоврядування
Підприємством і відповідно даного ЗАТВЕРДЖЕНІ Ор-
ганом Самоврядування як:

1. ПЕРШИЙ робочий технологічний контракт укла-
дений на підставі Базового Контракту, між Підприєм-
ством і Органом Самоврядування, на підставі якого
здійснюватиметься на постійній основі:

 - СПІВПРАЦЯ Підприємства з складовою Органу Са-
моврядування Тендерним Комітетом Органу Самовря-
дування, про що детально буде вказано нижче в дано-
му Бізнес-Проекті-КАРПАТИ.

2. ДРУГИЙ робочий технологічний контракт, укладе-
ний на підставі Базового Контракту між Підприємством
і Органом Самоврядування, на підставі якого здійсню-
ватиметься на постійній основі:

 - СПІВПРАЦЯ Підприємства з структурними підроз-
ділами Органу Самоврядування, які з сторони Органу
Самоврядування  забезпечать реалізацію:

- власних ПРОГРАМ Органу Самоврядування, підго-
товлених Органом Самоврядування, на основі вказа-
ного контракту на базовій основі програмних продуктів
Підприємства, в результаті реалізації яких буде
здійснюватися створення нових робочих місць, що ви-
ражається і в забезпеченням Підприємством:

- процесу запуску Органом Самоврядування на ос-
нові співпраці з суб’єктами господарювання як з міста
Турка, так і з гірських районів Львівської, Івано-Фран-
ківської, Закарпатської, Чернівецької областей влас-
них ПРОГРАМ Органу Самоврядування, виходячи з
того, що на основі:

- другого робочого технологічного контракту між
Підприємством і Органом Самоврядування укладати-
муться різного виду робочі правочини в формі різного
виду:

- виконавчих робочих контрактів, на підставі яких
Підприємство діючи від імені Органу Самоврядування
підготовлятиме як статутно-регламентні документи
суб’єктів господарювання України,  засновником яких
виступатиме як особисто Орган Самоврядування, так і
визначені особисто Органом Самоврядування суб-
’єкти господарювання Турківського району, включаю-
чи і те, що на основі:

- виконавчих робочих контрактів, Підприємство
підготовлятиме як для Органу Самоврядування як
ЗАСНОВНИКА, так і для визначених особисто Органом
Самоврядування суб’єктів господарювання Турківсь-
кого району, як ЗАСНОВНИКІВ, такі програмні докумен-
ти як програми діяльності суб’єктів господарювання,
які засновуватиме як особисто Орган Самоврядуван-
ня, так і визначені особисто Органом Самоврядуван-
ня суб’єкти господарювання Турківського району.

3. ТРЕТІЙ робочий технологічний контракт укладе-
ний на підставі Базового Контракту між Підприємством
і Органом Самоврядування, на підставі якого здійсню-
ватиметься на постійній основі:

 - СПІВПРАЦЯ Підприємства з структурними підроз-
ділами Органу Самоврядування, які з сторони Органу
Самоврядування  забезпечать реалізацію:

- власних ПРОГРАМ Органу Самоврядування, підго-
товлених спільно Органом Самоврядування з
Підприємством на основі вказаного контракту, на ба-
зовій основі програмних продуктів Підприємства в
результаті реалізації яких буде здійснюватися:

- фінансування власних ПРОГРАМ Органу Самовря-
дування, прийнятих і затверджених на сесіях Органу
Самоврядування, виходячи з того, що фінансування
здійснюватиметься відповідно до прийнятого бюджету
як міста Турка, так і бюджету Турківського району, бюд-
жетів Старосамбірського, Сколівського районів, в тому
числі і:

- бюджетів гірських районів Івано-Франківської, За-
карпатської, Чернівецької областей, виходячи з того,
що для даної цілі Орган Самоврядування створить на
комерційних засадах спеціальний постійно діючий
Хедж-Фонд Органу Місцевого Самоврядування міста
Турка, управлятиме яким:

- Фінансовий Лід Менеджер, такий, як комерц-
ійний банк України, вибраний Органом Самоврядуван-
ня на основі відкритого публічного конкурсу, виходячи
з того, що як ПРОСПЕКТ такого Хедж-Фонду, так і про-

граму діяльності вказаного Хедж-Фонду підготовить
Підприємство, на умовах третього робочого техноло-
гічного контракту, виходячи і того, що:

- Підприємство, спільно з Органом Самовряду-
вання, як одна сторона контракту, укладатиме на
підставі третього робочого технологічного контракту
з Органами Місцевого Самоврядування як Турківсь-
кого, Старосамбірського, Сколівського районів
Львівської області, так і з Органами Місцевого Само-
врядування гірських районів Івано-франківської, За-
карпатської, Чернівецьких областей такі правочини
прямої дії, як:

- виконавчі контракти фінансування, на основі яких
за рахунок гривневого ресурсу спеціального Хедж-
Фонд Органу Місцевого Самоврядування міста Турка,
буде здійснюватиметься фінансування, рефінансуван-
ня, особистих програм, проектів Органів Самовряду-
вання як Турківського Старосамбірського, Сколівсь-
кого районів, так і:

- особистих програм, проектів Органів Самовряду-
вання гірських районів Івано-Франківської, Закар-
патської, Чернівецької областей у відповідності до зат-
верджених бюджетів як Турківського Старосамбірсь-
кого, Сколівського районів, так і гірських районів Івано-
Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей.

- 4. ЧЕТВЕРТИЙ робочий технологічний контракт ук-
ладений на підставі Базового Контракту між Підприє-
мством і Органом  Самоврядування, на підставі якого
здійснюватиметься на постійній основі:

- СПІВПРАЦЯ Підприємства з структурними підрозд-
ілами Органу Самоврядування, які з сторони Органу
Самоврядування забезпечать:

- участь Органу Самоврядування в процесі реалі-
зації такої Програми Підприємства як Програма КАР-
ПАТИ-1-ЮМК, надалі коротко по тексту даного Бізнес-
Проекту-КАРПАТИ Програма КА-1-ЮМК, яка складаєть-
ся з нижче вказаних в даному Бізнес-Проекті-КАРПАТИ
п’яти окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК, відповід-
но даного, на підставі:

- четвертого робочого технологічного контракту між
Підприємством і Органом Самоврядування, буде укла-
дено п’ять, таких нижческазаних правочинів, як п’ять
виконавчих контрактів участі Органу Самоврядуван-
ня в процесі реалізації Підприємством на території як
Турківського, Старосамбірського, Сколівського рай-
онів Львівської, так і гірських районів Івано-Франкі-
вської, Закарпатської, Чернівецької областей п’яти
окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК, включаючи і те,
що:

- на підставі четвертого робочого технологічного кон-
тракту, Підприємство спільно з Органом Самовряду-
вання як одна сторона контракту, укладатиме з Орга-
нами Самоврядування як Турківського, Старосамбірсь-
кого, Сколівського районів Львівської, так і гірських
районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівець-
кої областей:

- контракти участі Органів Самоврядування вищев-
казаних гірських районів в процесі реалізації Підприє-
мством на території як Турківського, Старосамбірсь-
кого, Сколівського районів Львівської, так і гірських
районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівець-
кої областей п’яти окремих Проектів Програми КА-1-
ЮМК, в тому числі на основі:

- четвертого робочого технологічного контракту, для
цілі забезпечення процесу реалізації п’яти окремих
Проектів Програми КА-1-ЮМК, Підприємство, як Управ-
ляюча Компанія, спільно з Органом Самоврядування,
як одна сторона контракту укладатиме з:

- як суб’єктами господарювання США, так і окреми-
ми фізичними особами США з числа україномовних
американців, предки яких, це вихідці з гірських рай-
онів західної України, такі різного виду правочини як:

- контракти участі, як суб’єктів господарювання США,
так і окремих фізичних осіб США з числа україномов-
них американців в процесах реалізації на території
гірських районів Львівської, Івано-Франківської Закар-
патської, Чернівецької областей України п’яти окре-
мих Проектів Програми КА-1-ЮМК КА-1-ЮМК, виходя-
чи з того, що:

- на основі таких правочинів, реалізація п’яти окре-
мих Проектів Програми КА-1-ЮМК буде здійснювати-
ся на основі використання Підприємством, як Управ-
ляючою Компанією американських технологій, в тому
числі обладнання, матеріалів виготовлених на тери-
торії США, людського ресурсу з числа:

- як громадян  США, так і з числа громадян України,
які будуть задіяні Підприємством як Управляючою
Компанією в процесі реалізації таких п’яти окремих
Проектів КА-1-ЮМК для цілі фінансування процесу ре-
алізації яких Підприємство створить на території США
п’ять окремих Хедж-Фондів з загальним капіталом
6 600 000 000,00Доларів США.

Вищевказані як Базовий Контракт, так і чотири робо-
чих технологічних контрактів, в тому числі і вище пере-
численні усі робочі виконавчі контракти чотирьох ро-
бочих технологічних контрактів, як правочини Бізнес-
Проекту-КАРПАТИ в процесі як їх підготовки, так і в про-
цесі їх реалізації як:

 - відкриті публічні документи Підприємства, Органу
Самоврядування, відповідно відкриті публічні докумен-
ти Бізнес-Проекту-КАРПАТИ розміщаються на Веб-
Сайті як Підприємства, так і Органу Самоврядування,
включаючи і те, що:

- на Веб-Сайті як Підприємства, так і Органу Са-
моврядування розміщається як відкрита публічна

ÏÐÎÅÊÒ ÏÐÎÃÐÀÌÈ
співпраці, на Контрактній основі, між Приватним Підприємством Інноваційно-Технологічно-Дилерську-

Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і  Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реал-
ізації як особистих програм, проектів органу місцевого Самоврядування як  міста Турка, так і Турківського,
Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області,  гірських районів Івано-Франківської, Закар-
патської, Чернівецької областей, включаючи і реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого
Самоврядування особистих програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що  Компанія
Кіперман і Партнери, це Аналітик, який готує для вищевказаних  органів місцевого Самоврядування замов-
лені програми, проекти, які  реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як  особисто вказані
органи місцевого Самоврядування, так і визначені даними  органами місцевого Самоврядування суб’єкти
господарювання з числа резидентів як України, так і США
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інформація даної ПРОГРАМИ, як спільного Підприєм-
ства та Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАР-
ПАТИ вся поточна інформація, що має відношення до
процесу реалізації як Базового Контракту, так і всього
того, що має відношення до процесу реалізації на
підставі  Базового Контракту даної ПРОГРАМИ.

Інформація Стосовно Робіт, які
 Виконають як Підприємство, так і Орган Самовря-

дування, як
Сторони Базового Контракту в Процесі Реалізації Ба-

зового Контракту, реалізуючи
 Дану ПРОГРАМУ, як  Спільний Органу Самовряду-

вання та  Підприємства Бізнес-Проект-КАРПАТИ,
 Виходячи з Того, що Дана ПРОГРАМА, як Бізнес-

Проект-КАРПАТИ, це
Базовий Програмний Документ на Підставі якого
Підприємство, Орган Самоврядування як Спільно

Підготовлятимуть, так і Спільно  реалізовуватимуть
 Спільні Органу Самоврядування, Підприємства Про-

екти, Програми.

На підставі Базового Контракту, укладеного між
Підприємством  і Органом Самоврядування як
Підприємство, так і Орган Самоврядування, як Сторо-
ни Базового Контракту в процесі реалізації Базового
Контракту, реалізують дану ПРОГРАМУ, як спільний
Органу Самоврядування та  Підприємства Бізнес-Про-
ект-КАРПАТИ, виходячи з того, що дана ПРОГРАМА, як
Бізнес-Проект-КАРПАТИ, це:

   - базовий програмний документ на підставі якого
Підприємство та Орган Самоврядування, відповідно
до Базового Контракту як спільно Підготовлятимуть,
так і спільно реалізовуватимуть спільні Органу Само-
врядування та Підприємства Проекти, Програми, в
нижче вказаному порядку як:

спільний Підприємства, Органу Самоврядування
Бізнес-Проект-КАРПАТИ, який реалізується в такому
порядку, згідно якого:

1. Перш початково на підставі Базового Контракту, на
умовах вказаних, розписаних в  першому робочому тех-
нологічному контракті, започатковується співпраця
Підприємства з структурним підрозділом, складовою
Органу Самоврядування Тендерним Комітетом, вихо-
дячи з того, що:

 - така співпраця Підприємства з Тендерним Коміте-
том Органу Самоврядування відповідно до даної ПРО-
ГРАМИ здійснюватиметься на постійній основі, вихо-
дячи з того, що предметом співпраці Підприємства з
Тендерним Комітетом Органу Самоврядування є

участь Підприємства в процесі підготовки Тендер-
ним Комітетом нижче вказаних документів як відкритих
публічних документів Турківської Міської Ради, які рег-
ламентуватимуть процеси:

ведення відкритих публічних торгів як в процесі  за-
купівлі, так і в процесі продажу товарної продукції, то-
варо послуг яке здійснюватиме Тендерний Комітет
Органу Самоврядування, виходячи з того, що:

така співпраця Підприємства з Органом Самовряду-
вання в особі Тендерного Комітету Органу Самовряду-
вання здійснюватиметься в такому напрямку як:

1.1. Участь Підприємства в підготовці,  розробці Тен-
дерним Комітетом Органу Самоврядування на основі
співпраці Тендерного Комітету з ПРОЗОРО  такого ба-
зового документу, як:

   - нового Положення про Тендерний Комітет Туркі-
вської Міської Ради, відповідно якого Підприємство на
основі використання Підприємством програмних про-
дуктів Підприємства забезпечить підготовку розроб-
ку Тендерним Комітетом Органу Самоврядування та-
ких нормативних документів Турківської Міської Ради
як:

1.1.1. Регламент Відкритих, Публічних Закупівель
Турківської Міської Ради товарної продукції для влас-
них потреб Турківської Міської Ради, виходячи з того,
що:

  - така Закупівля буде здійснюватися на основі ви-
користання такого інструментарію торгівлі як опціони,
ф’ючерси, форварди, свопи, векселі, трати ;

1.1.2. Регламент Відкритих, Публічних Закупівель
Турківської Міської Ради товарної продукції для по-
треб комунальних суб’єктів господарювань, бюджет-
них установ міста Турка виходячи з того, що:

  - така Закупівля буде здійснюватися також на ос-
нові використання такого інструментарію торгівлі як
опціони, ф’ючерси, форварди, свопи, векселі, трати;

1.1.3. Регламент Закритих Закупівель Турківської
Міської Ради товарної продукції, на основі закритого
торгу серед вибраних Турківською Міською Радою на
Тендерній основі Продавців для власних потреб Тур-
ківської Міської Ради виходячи з того, що:

  - така Закрита Закупівля буде здійснюватися та-
кож на основі використання такого інструментарію
торгівлі як опціони, ф’ючерси, форварди, свопи, век-
селі, трати;

1.1.4. Регламент Закритих Закупівель Турківської
Міської Ради товарної продукції на основі закритого
торгу, серед вибраних Турківською Міською Радою
на тендерній основі Продавців для потреб комуналь-
них суб’єктів господарювань, бюджетних установ

міста Турка, виходячи з того, що:
  - така Закрита Закупівля буде здійснюватися та-

кож на основі використання такого інструментарію
торгівлі як опціони, ф’ючерси, форварди, свопи, век-
селі, трати;

1.1.5. Регламент щодо Тендеру Турківської Міської
Ради по відбору Турківською Міською Радою Про-
давців товарної продукції на основі закритого торгу
для власних потреб Турківської Міської Ради виходя-
чи з того, що:

  - відбір Турківською Міською Радою таких Про-
давців товарної продукції на основі закритого торгу
для власних потреб Турківської Міської Ради
здійснюється в формі відкритого публічного конкур-
су;

1.1.6. Регламент, щодо Тендеру Турківської Міської
Ради по відбору Турківською Міською Радою Про-
давців товарної продукції на основі закритого торгу
для потреб комунальних суб’єктів господарювань,
бюджетних установ міста Турка виходячи з того, що:

   - відбір Турківською Міською Радою таких Про-
давців товарної продукції на основі закритого торгу
для власних потреб комунальних суб’єктів господа-
рювань, бюджетних установ міста Турка здійснюєть-
ся в формі відкритого публічного конкурсу;

1.1.7. Регламент, щодо Тендеру Турківської Міської
Ради на підготовку програм, бізнес планів і тому под-
ібних документів стосовно розвитку міста Турка вихо-
дячи з того, що:

  - підготовку програм, бізнес планів і тому подібних
документів стосовно розвитку міста Турка здійснюєть-
ся на конкурсні основі, в формі відкритого публічного
конкурсу програм, бізнес планів і тому подібних доку-
ментів стосовно розвитку міста Турка;

1.1.8. Регламент, щодо Тендеру Турківської Міської
Ради на підготовку програм, бізнес планів і тому под-
ібних документів стосовно розвитку комунальних
суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста
Турка, виходячи з того, що;

  - підготовку програм, бізнес планів і тому подібних
документів стосовно розвитку комунальних суб’єктів
господарювань, бюджетних установ міста Турка
здійснюється на конкурсній основі, в формі відкрито-
го публічного конкурсу програм, бізнес планів і тому
подібних документів, стосовно розвитку комунальних
суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста
Турка;

1.1.9. Регламент, щодо Тендеру Турківської Міської
Ради на підготовку програм, бізнес планів і тому под-
ібних документів стосовно діяльності і розвитку
суб’єктів господарювань міста Турка, виходячи з того,
що;

  - підготовку програм, бізнес планів і тому подібних
документів, стосовно діяльності і розвитку суб’єктів
господарювань, міста Турка здійснюється на кон-
курсній основі, в формі відкритого публічного конкур-
су, програм, бізнес планів і тому подібних документів
стосовно діяльності і розвитку суб’єктів господарю-
вань, міста Турка;

1.1.10. Регламент Відкритих Аукціонних Торгів Турк-
івської Міської Ради, щодо аукціонного продажу влас-
ної  товарної продукції Турківської Міської Ради, вихо-
дячи з того, що:

 - такі Відкриті Аукціонні Торги Турківської Міської
Ради, щодо аукціонного продажу власної товарної про-
дукції Турківської Міської Ради, буде здійснюватися
також на основі використання такого інструментарію
торгівлі як опціони, ф’ючерси, форварди, свопи, век-
селі, трати;

1.1.11. Регламент Відкритих Аукціонних Торгів Турк-
івської Міської Ради, щодо аукціонного продажу то-
варної продукції, яка є власністю комунальних
суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста
Турка, виходячи з того, що:

 - такі Відкриті Аукціонні Торги Турківської Міської
Ради, щодо аукціонного продажу товарної продукції,
яка є власністю комунальних суб’єктів господарю-
вань, бюджетних установ міста Турка буде здійсню-
ватися також на основі використання такого інструмен-
тарію торгівлі як опціони, ф’ючерси, форварди, сво-
пи, векселі, трати;

1.1.12. Регламент Відкритого Публічного Конкурсу
на заміщення Вакантних Посад в системі Турківської
Міської Ради, виходячи з того, що:

  - кожний такий Конкурс на заміщення Вакантних По-
сад в системі Турківської Міської Ради буде проходи-
ти в формі відкритого публічного конкурсу;

1.1.13. Регламент Відкритого Публічного Конкурсу
на заміщення Вакантних Посад в структурі комуналь-
них суб’єктів господарювань, бюджетних установ
міста Турка, виходячи з того, що:

  - кожний такий Конкурсу на заміщення Вакантних
Посад в структурі комунальних суб’єктів господарю-
вань, бюджетних установ міста Турка, буде проходи-
ти в формі відкритого публічного конкурсу;

1.2. Участь Підприємства в підготовці, розробці Тен-
дерним Комітетом Органу Самоврядування вищевка-
заних чотирнадцять документів здійснюватиметься на
основі:

  - співпраці Підприємства з Тендерним Комітетом,
спільної Підприємства Тендерного Комітету, Органу
Самоврядування з ПРОЗОРО, що виражене в співпраці
з ПРОЗОРО як самого Голови Тендерного Комітету, так
і членів Тендерного Комітету, Представників Підприє-
мства виходячи з того, що:

- ОСОБИСТО Голова Тендерного Комітету отримає
від Підприємства проекти вищевказаних чотирнадця-
ти документів, так і супроводжуючі дані документи
інструктивну-методичні документи стосовно сказано-
го, відповідно даного:

- виходячи з інтелектуального рівня члені Тен-
дерного Комітету, Підприємством буде ЗАБЕЗПЕЧЕНО
підготовку самими  членами Тендерного Комітету Орга-
ну Самоврядування вищевказаних чотирнадцяти до-
кументів, виходячи з того, що:

- в першу чергу Тендерний Комітет Органу Са-
моврядування підготовить такий базовий документ, як
Положення про Тендерний Комітет Турківської Міської
Ради, проект якого Тендерному Комітету наддасть
Підприємство.

1.3. Відповідно до умов даної ПРОГРАМИ, як спільного
Підприємства та Органу Самоврядування Бізнес-Про-
ект-КАРПАТИ, Тендерний Комітет Турківської Міської
Ради діючи спільно з як Підприємством, так і з ПРО-
ЗОРО започаткує впровадження вищевказаного і в
діяльності, спочатку Тендерного Комітету Органу Са-
моврядування Турківського району з:

  - подальшим запровадженням такої діяльності Тен-
дерних Комітетів і на Старосамбірський, Сколівський
райони Львівської області, в тому числі і на гірські рай-
они Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької
областей, виходячи з того, що

- участь Підприємства в  процесі підготовки вищев-
казаних документів проходитиме і з забезпеченням
Підприємством процесу внесення Органом Самовря-
дування зміни і на Веб-Сайті Турківської Міської Ради,
де вказані документи розміщуються, як:

- ЗАТВЕРДЖЕНІ відкриті публічні документи Турківсь-
кої Міської Ради, в тому числі Підприємство організує і
забезпечить і:

- розміщення Тендерним Комітетом Органу Самовря-
дування на Веб-Сайті ПРОЗОРО вищевказаних доку-
ментів, як спільного Підприємства та Органу Самовря-
дування інтелектуального програмного продукту.

2. Відповідно до умов Базового Контракту, одночас-
но з запуском на умовах вказаних та розписаних в  пер-
шому робочому технологічному контракті співпраці
Підприємства з Тендерним Комітетом Органу Самовря-
дування, укладається між Підприємством і Органом
Самоврядування:

  - другий  робочий технологічний контракт Базового
Контракту, на підставі якого започатковується  на
постійній основі:

- СПІВПРАЦЯ Підприємства з структурними підрозд-
ілами Органу Самоврядування, які з сторони Органу
Самоврядування забезпечать реалізацію власних
ПРОГРАМ Органу Самоврядування, підготовлених Ор-
ганом Самоврядування на основі вказаного контракту
на:

- базовій основі програмних продуктів Підприємства,
в результаті реалізації яких буде здійснюватися ство-
рення нових робочих місць, що виражається і в забез-
печенням Підприємством:

- процесу запуску Органом Самоврядування на ос-
нові співпраці з суб’єктами господарювання як з міста
Турка, так і з гірських районів Львівської, Івано-Фран-
ківської, Закарпатської, Чернівецької областей влас-
них ПРОГРАМ Органу Самоврядування, виходячи з
того, що на основі:

- другого робочого технологічного контракт між
Підприємством і Органом Самоврядування укладати-
муться різного виду робочі правочини, в формі різного
виду:

- виконавчих робочих контрактів, на підставі яких
Підприємство, діючи від імені Органу Самоврядуван-
ня підготовлятиме як статутно-регламентні документи
суб’єктів господарювання України, засновником яких
виступатиме як особисто Орган Самоврядування, так і
визначені особисто Органом Самоврядування суб-
’єкти господарювання Турківського району, включаю-
чи і те, що на основі:

- виконавчих робочих контрактів Підприємство підго-
товлятиме як для Органу Самоврядування як ЗАСНОВ-
НИКА, так і для визначених особисто Органом Само-
врядування суб’єктів господарювання Турківського
району, як ЗАСНОВНИКІВ, такі програмні документи, як
програми діяльності суб’єктів господарювання, які
засновуватиме як особисто Орган Самоврядування,
так і визначені особисто Органом Самоврядування
суб’єкти господарювання Турківського району, відпо-
відно даного на умовах:

- другого робочого технологічного контракту Базо-
вого Контракту, Підприємство Підготовить як статут-
но-регламентні документи таких нижче вказаних двох
перш початкових суб’єктів господарювання України, так
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і ПРОГРАМИ діяльності даних, нижче вказаних двох
перш початкових суб’єктів господарювання України
засновником яких перш початково виступить особисто
Орган Самоврядування як:

2.1. Публічне Акціонерне Товариство, Комунальне
Підприємство міста Турки, надалі коротко по тексту да-
ного документу ПАТ-К.П. з початковим статутним капі-
талом 100 000 000,00грн. розділеним на десять тисяч
простих Акцій ПАТ-К.П., номінальною вартістю кожної
Акції ПАТ-К.П. по 10 000,00грн., виходячи з того, що:

  - одна Акція даного ПАТ-К.П. купляється Органом
Самоврядування, дев’ять Акцій даного ПАТ-К.П. викуп-
ляються містом Турка, десять Акцій даного ПАТ-К.П.
викупляються Турківським районом, відповідно що:

- дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят Акцій ПАТ-К.П.,
номінальною вартістю 99 800 000,00грн. розміщають-
ся Андерайтером Органу Самоврядування, комерцій-
ним банком США, вибраним Особисто Органом Само-
врядування виключно тільки на території США, серед
банків США, виходячи з того, що:

- дані 100 000 000,00грн. статутного капіталу даного
ПАТ-К.П., розміщаються Андерайтером на спеціально-
му  технологічному рахунку ПАТ-К.П., відкритому Ан-
дерайтером для  ПАТ-К.П., як:

- стратегічний резервний капітал ПАТ-К.П., і того, що
дані 100 000 000,00грн. статутного капіталу ПАТ-К.П.,
це Актив Забезпечення процесу емісії і розміщення Ан-
дерайтером Органу Самоврядування тепер уже, як Ан-
дерайтером ПАТ-К.П.:

- п’яти тисяч Інвестиційних Облігацій ПАТ-К.П., номі-
нальною вартістю кожної такої Інвестиційної Облігації
ПАТ-К.П. по 100 000,00грн., загальною номінальною
вартістю п’яти тисяч Інвестиційних Облігацій ПАТ-К.П.,
500 000 000,00грн., які Андерайтер ПАТ-К.П. розмістить
виключно тільки на території США, серед банків США,
виходячи з того, що:

- розміщення Андерайтером як дев’ять тисяч дев’-
ятсот вісімдесят Акцій ПАТ-К.П., так і п’яти тисяч Інвес-
тиційних Облігацій ПАТ-К.П., Андерайтер здійснює в
Доларах США, доларовому еквіваленті щодо гривне-
вої вартості Акцій, Облігацій, відповідно даного як Ста-
тутний Капітал ПАТ-К.П., так і Інвестиційний Капітал
ПАТ-К.П. Андерайтер формує на Кліринговій Основі,
технологічному програмному продукті Підприємства,
включаючи і те, що:

- Базовий Актив, такий як основні технологічно, ма-
теріально, нематеріальні засоби ПАТ-К.П. які форму-
ються ПАТ-К.П. на основі високотехнологічних машин,
механізмів, матеріалів виготовлених на митній тери-
торії США, суб’єктами господарювання США, власни-
ками яких є етнічні українці, громадяни США, предки
яких є вихідці з західних регіонів України.

2.1.1. Відповідно до умов Базового Контракту, вихо-
дячи з умов даної ПРОГРАМИ, як спільного Підприєм-
ства, Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПА-
ТИ:

 - ПАТ-К.П. це перший суб’єкт господарювання, зас-
нований особисто  Органом Самоврядування на
підставі другого робочого технологічного контракту,
Базового Контракту виходячи з того, що:

- ПАТ-К.П. це компанія яка на основі використання
американських технологій, організовує і веде перш
початково комунальне господарство міста Турка, а в
подальшому організовує і веде комунальне господар-
ство населених пунктів Турківського району, виходячи
з того, що в подальшому:

- ПАТ-К.П. створивши старосамбірське, сколівське
відділення ПАТ-К.П. на основі використання амери-
канських технологій, організовує і веде комунальне
господарство населених пунктів Старосамбірського,
Сколівського районів Львівської області, в тому числі
ПАТ-К.П.:

- створивши, започаткувавши як Івано-Франківське,
так і Закарпатське, Чернівецьке регіональні відділен-
ня ПАТ-К.П., структурними підрозділами якого стануть
гірські відділення ПАТ-К.П. розміщені в гірських рай-
онів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької
областей в:

- населених пунктах яких гірські відділення ПАТ-К.П.
на основі, використання американських технологій,
організують і будуть вести комунальне господарство
населених пунктів даних гірських районів

2.2. Публічне Акціонерне Товариство, Спеціалізова-
не Технологічне Комунальне Підприємство міста Тур-
ки, надалі коротко по тексту даного документу ПАТ-
С.Т.К.П., з початковим статутним капіталом 10 000
000,00грн. розділеним на одну тисячу простих Акцій
ПАТ-С.Т.К.П., номінальною вартістю кожної Акції ПАТ-
К.П. по 10 000,00грн., виходячи з того, що:

  - одна Акція даного ПАТ-С.Т.К.П., купляється Орга-
ном Самоврядування, дев’ять Акцій даного ПАТ-С.Т.К.П.
викупляються містом Турка, десять Акцій даного ПАТ-
С.Т.К.П. викупляються Турківським районом, відповід-
но що:

- дев’ятсот вісімдесят Акцій ПАТ-С.Т.К.П. номіналь-
ною вартістю 9 800 000,00грн., розміщаються Андерай-
тером Органу Самоврядування комерційним банком
США, вибраним Особисто Органом Самоврядування
виключно тільки на території США, серед банків США,
виходячи з того, що:

- дані 10 000 000,00грн. статутного капіталу даного
ПАТ-С.Т.К.П., розміщаються Андерайтером на спец-

іальному  технологічному рахунку ПАТ-С.Т.К.П. відкри-
тому Андерайтером для  ПАТ-С.Т.К.П. як:

- стратегічний резервний капітал ПАТ-С.Т.К.П., і того,
що дані 10 000 000,00грн. статутного капіталу ПАТ-
С.Т.К.П., це Актив Забезпечення процесу емісії і розмі-
щення Андерайтером Органу Самоврядування тепер
уже як Андерайтером ПАТ-С.Т.К.П.:

- п’ятисот Інвестиційних Облігацій ПАТ-С.Т.К.П., ном-
інальною вартістю кожної такої Інвестиційної Облігації
ПАТ-С.Т.К.П. по 100 000,00грн., загальною номіналь-
ною вартістю п’ятисот Інвестиційних Облігацій ПАТ-
С.Т.К.П. 50 000 000,00грн., які Андерайтер ПАТ-С.Т.К.П.
розмістить виключно тільки на території США, серед
банків США, виходячи з того, що:

- розміщення Андерайтером як дев’ятсот вісімдесят
Акцій ПАТ-С.Т.К.П., так і п’ятисот Інвестиційних Об-
лігацій ПАТ-С.Т.К.П., Андерайтер здійснює в Доларах
США, доларовому еквіваленті щодо гривневої вартості
Акцій, Облігацій, відповідно даного як Статутний Капі-
тал ПАТ-С.Т.К.П., так і Інвестиційний Капітал ПАТ-
С.Т.К.П., Андерайтер формує на Кліринговій Основі,
технологічному програмному продукті Підприємства,
включаючи і те, що:

- Базовий Актив, такий, як основі технологічно, ма-
теріально, нематеріальні засоби ПАТ-С.Т.К.П., які фор-
муються ПАТ-С.Т.К.П. на основі високотехнологічних
спеціалізованих засобів виготовлених на митній те-
риторії США, суб’єктами господарювання США, влас-
никами яких є етнічні українці, громадяни США, предки
яких є вихідці з західних регіонів України.

2.2.1. Згідно умов Базового Контракту, виходячи з умов
даної ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства та Орга-
ну Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ:

  - ПАТ-С.Т.К.П. це другий суб’єкт господарювання,
заснований особисто Органом Самоврядування на
підставі другого робочого технологічного контракту
Базового Контракту, виходячи з того, що:

- ПАТ-С.Т.К.П., це компанія, на основі якої Орган Са-
моврядування приймає участь в процесі реалізації на
території гірських районів Львівської, Івано-Франкі-
вської, Закарпатської, Чернівецької областей власної
Підприємства такої Програми, як:

- нижче вказана в даному документі Програма КАР-
ПАТИ-1-ЮМК, надалі коротко по тексту даного документу
Програма КА-1-ЮМК, реалізація якої здійснюватиметь-
ся на основі використання ПАТ-С.Т.К.П. американсь-
ких технологій, виходячи з того, що:

- ПАТ-С.Т.К.П. організовує і веде процес реалізації
на території гірських районів Львівської, Івано-Франк-
івської, Закарпатської, Чернівецької областей нижче
вказаних, розписаних в даному документі  п’яти окре-
мих Проектів Програми КА-1-ЮМК, відповідно того, що:

- реалізацію  п’яти окремих Проектів Програми КА-1-
ЮМК, складової спільного Підприємства та Органу
Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, організо-
вує і забезпечує ПАТ-С.Т.К.П., як спеціалізована ком-
панія, яка виступає від імені Органу Самоврядування.

2.3. Відповідно до умов даної ПРОГРАМИ, як спільно-
го Підприємства та Органу  Самоврядування Бізнес-
Проекту-КАРПАТИ, на основі Базового Контракту, од-
ночасно з запуском на умовах вказаних, розписаних в
другому робочому технологічному контракті Базового
Контракту процесу:

  - започаткування Органом  Самоврядування як ство-
рення, так і діяльності як ПАТ-К.П., так і ПАТ-К.П.
Підприємство та Орган  Самоврядування, спільно на
основі співпраці Підприємства, Органу  Самоврядуван-
ня як з Органом  Самоврядування Турківського, Ста-
росамбірського, Сколівського районів Львівської об-
ласті, так і:

- спільної Підприємства, Органу  Самоврядування
співпраці з Органами  Самоврядування гірських рай-
онів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької
областей Орган  Самоврядування виходячи з положень
другого робочого технологічного контракту Базового
Контракту, зобов’язаний буде запустити процес  фор-
мування, запуску в роботу в формі Публічних Акціо-
нерних Товариств різного виду суб’єктів господарю-
вання, де:

- засновком, Акціонером на основі кооперації буде
Орган  Самоврядування, спільно як Акціонерами Орга-
нами  Самоврядування гірських районів Львівської,
Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької об-
ластей, так і спільно як Акціонерами з:

- визначеними особисто як Органом  Самоврядуван-
ня, так і особисто визначеними  Органами  Самовряду-
вання гірських районів Івано-Франківської, Закар-
патської, Чернівецької областей суб’єктами господа-
рювання виходячи з того, що відповідно до умов:

- технологічного програмного продукту Підприєм-
ства такого, як Клірингова Основа формування на те-
риторії США в Доларах США як статутних капіталів, так
і інвестиційних капіталів таких суб’єктів господарю-
вання України, як Публічні Акціонерні  Товариства ви-
ходячи з того, що:

- розміри і суми вказаних капіталів, визначені в грив-
нях України, і того, що Андерайтерами процесу ство-
рення таких Публічних Акціонерних Товариств повинні
бути виключно тільки:

- Американські Комерційні Банки, визначені на ос-
нові відбору тільки особисто Органом Управління як
стороною даної ПРОГРАМИ, як спільного Підприєм-
ства та Органу  Самоврядування Бізнес-Проекту-КАР-

ПАТИ і того, що РОЗРАХУНКОВИЙ:
-  загальний, сукупно допустимий як акційний, так і

інвестиційний капітал таких ПАТ відповідно до умов
даної ПРОГРАМИ  не повинен перевершити в загаль-
ному суму рівну п’яти мільярдам грн.

3. Відповідно до умов Базового Контракту, одночас-
но з запуском на умовах вказаних розписаних в пер-
шому робочому технологічному контракті співпраці
Підприємства з Тендерним Комітетом Органу  Само-
врядування укладається між Підприємством і Органом
Самоврядування і:

  - третій  робочий технологічний контракт Базового
Контракту, на підставі якого започатковується  на
постійній основі як реалізація спільного Підприєм-
ства, Органу  Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПА-
ТИ:

- СПІВПРАЦЯ Підприємства з структурними підрозд-
ілами Органу  Самоврядування які з сторони Органу
Самоврядування  забезпечать реалізацію:

- власних ПРОГРАМ Органу  Самоврядування, підго-
товлених спільно Органом  Самоврядування з
Підприємством на основі вказаного контракту, на ба-
зовій основі програмних продуктів Підприємства, в
результаті реалізації яких буде здійснюватися:

- фінансування власних ПРОГРАМ Органу  Само-
врядування, прийнятих і затверджених на сесіях Орга-
ну  Самоврядування, виходячи з того, що таке фінансу-
вання здійснюватиметься відповідно до прийнятого
бюджету як міста Турка, так і бюджету як Турківського
району, бюджетів Старосамбірського, Сколівського
районів, в тому числі і:

- бюджетів гірських районів Івано-Франківської, За-
карпатської, Чернівецької областей, виходячи з того,
що для даної цілі Орган  Самоврядування створить на
комерційних засадах спеціальний постійно діючий
Хедж-Фонд Органу Місцевого  Самоврядування міста
Турка, управлятиме яким:

- Фінансовий Лід Менеджер Органу  Самоврядуван-
ня, такий, як комерційний банк України, вибраний Ор-
ганом  Самоврядування на основі відкритого публіч-
ного конкурсу, виходячи з того, що як ПРОСПЕКТ такого
Хедж-Фонду, так і програму діяльності вказаного
Хедж-Фонду підготовить Підприємство, на умовах тре-
тього робочого технологічного контракту виходячи і з
того, що:

- Підприємство, спільно з Органом  Самоврядуван-
ня, як одна сторона контракту, укладатиме на підставі
третього робочого технологічного контракту з Органа-
ми Місцевого  Самоврядування як Турківського, Ста-
росамбірського, Сколівського районів Львівської об-
ласті, так і з Органами Місцевого  Самоврядування
гірських районів Івано-франківської, Закарпатської,
Чернівецьких областей такі правочини прямої дії як:

- виконавчі контракти фінансування, на основі яких
за рахунок гривневого ресурсу спеціального Хедж-
Фонд Органу Місцевого  Самоврядування міста Тур-
ка, буде здійснюватиметься фінансування, рефінан-
сування, особистих програм, проектів Органів  Само-
врядування як Турківського Старосамбірського, Ско-
лівського районів, так і:

- особистих програм, проектів Органів  Самовряду-
вання гірських районів Івано-Франківської, Закар-
патської, Чернівецької областей у відповідності до зат-
верджених бюджетів як Турківського Старосамбірсь-
кого, Сколівського районів, так і гірських районів Івано-
Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей,
відповідно даного:

3.1. Виходячи з умов Базового Контракту, Бізнес-Про-
екту-КАРПАТИ, одночасно з запуском в реалізацію пер-
шого робочого технологічного контракту між Підприє-
мством і Органом Самоврядування укладається:

  - третій робочий технологічний контракт Базового
Контракту, на підставі якого започатковується  процес
формування  Органом Самоврядування:

- Хедж-Фонду Органу Місцевого Самоврядування
міста Турка, надалі по тексту даного документу Хедж-
Фонд-О.С., формування і запуск в роботу якого буде
здійснено на умовах, вказаних, розписаних в таких
двох документах, складовій даної ПРОГРАМИ як:

- складова даної ПРОГРАМИ ПРОСПЕКТ Хедж-
Фонд-О.С., надалі по тексту даного документу Проспект-
Хедж-Фонд-О.С.,  складова даної ПРОГРАМИ Програ-
ма Діяльності Хедж-Фонд-О.С., надалі по тексту дано-
го документу Програма- Хедж-Фонд-О.С., даних двох
документів:

- наданих  Підприємством Органу Самоврядування
на п’ятнадцятий календарний день за датою затверд-
ження даної ПРОГРАМИ на сесії Органу Самовряду-
вання, виходячи з того, що Орган Самоврядування  впро-
довж:

- п’ятнадцяти календарних днів за датою отримання
Органом Самоврядування від Підприємства як Про-
спекту- Хедж-Фонд-О.С., так і Програми-Хедж-Фонд-
О.С., затвердить на сесії Органу Самоврядування як
складову даної ПРОГРАМИ як Проспект-Хедж-Фонд-
О.С., так і Програму-Хедж-Фонд-О.С., відповідно дано-
го:

- починаючи з тридцятого календарного дня за да-
тою затвердження даної ПРОГРАМИ на сесії Органу
Самоврядування, Орган Самоврядування започатко-
вує на умовах третього робочого технологічного кон-
тракту, Базового Контракту, відповідно до умов:

- Проспекту-Хедж-Фонду-О.С., формування  Хедж-
Фонду-О.С., виходячи з того, що перш початково Орган
Самоврядування на конкурсній основі ВИБЕРЕ Фінан-



10 áåðåçíÿ 2017 ðîêó       «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                          9 стор.

сового Лід Менеджера Органу Самоврядування, ко-
мерційного банку, який:

- перш початково, як Андерайтер Органу Самовря-
дування, починаючи з п’ятдесятого календарного дня
за датою затвердження на сесії Органу Самовряду-
вання даної ПРОГРАМИ, розпочне формування почат-
кового капіталу, Хедж-Фонд-О.С., в перш початковій
сумі, яка рівна.

- сумі, яка реально в три рази більша ніж загальна
видаткова сума затвердженого на 2017 рік бюджету
міста Турка, виходячи з того початковий капітал Хедж-
Фонду-О.С. Андерайтер Органу Самоврядування
сформує на умовах вказаних в:

- Проспекті-Хедж-Фонду-О.С., протягом перших де-
в’яноста календарних днів діяльності Хедж-Фонду-
О.С., починаючи з п’ятдесятого календарного дня за
датою затвердження на сесії Органу Самоврядування
даної ПРОГРАМИ шляхом:

3.1.1. Розміщення Андерайтером серед банків Украї-
ни, двадцяти банківських відсоткових Векселів, емі-
тованих Андерайтером Органу Самоврядування, відпо-
відно до Проспекту-Хедж-Фонду-О.С., для цілі форму-
вання:

  - початкового капіталу Хедж-Фонду-О.С., номіналь-
ною вартістю кожного такого  банківського відсотко-
вого Векселя сумі, яка дорівнює п’яти відсоткам від
загальної суми початкового капіталу Хедж-Фонду-О.С.,
виходячи зданого:

- протягом перших тридцяти календарних днів діяль-
ності Хедж-Фонду-О.С., починаючи з п’ятдесятого ка-
лендарного дня за датою затвердження на сесії Орга-
ну Самоврядування даної ПРОГРАМИ, Андерайтер
Органу Самоврядування, розмісить перші шість банкі-
вських відсоткових Векселів Андерайтера, таким чи-
ном Андерайтер протягом:

- перших тридцяти календарних днів діяльності
Хедж-Фонду-О.С., починаючи з п’ятдесятого кален-
дарного дня за датою затвердження на сесії Органу
Самоврядування даної ПРОГРАМИ, сформує першу
частину початкового капіталу Хедж-Фонду-О.С. в сумі,
яка рівна тридцяти відсоткам від загальної суми почат-
кового капіталу Хедж-Фонд-О.С., відповідно протягом:

- других тридцяти календарних днів діяльності
Хедж-Фонду-О.С., починаючи з тридцятого календар-
ного дня діяльності Хедж-Фонду-О.С., яким буде
вісімдесятий календарний день, за датою затверджен-
ня на сесії Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ,
Андерайтер Органу Самоврядування  відповідно до
умов:

- Проспекту-Хедж-Фонду-О.С., розмістить серед
банків України другі шість банківських відсоткових
Векселів Андерайтера, таким чином Андерайтер, впро-
довж других тридцяти календарних днів діяльності
Хедж-Фонду-О.С., починаючи з тридцятого календар-
ного дня діяльності Хедж-Фонду-О.С., яким є:

- вісімдесятий календарний день, за датою затвер-
дження на сесії Органу Самоврядування даної ПРО-
ГРАМИ, сформує другу частину початкового капіталу
Хедж-Фонду-О.С., в сумі, яка рівна тридцяти відсоткам
від загальної суми початкового капіталу Хедж-Фонду-
О.С., сформувавши таким чином початковий капітал
Хедж-Фонду-О.С. в сумі рівній шістдесяти відсоткам
від загальної суми початкового капіталу Хедж-Фонд-
О.С., виходячи з того, що:

- відповідно до умов Проспекту-Хедж-Фонду-О.С., Ан-
дерайтер Органу Самоврядування протягом третіх
тридцяти календарних днів діяльності Хедж-Фонду-
О.С., починаючи з шістдесятого календарного дня
діяльності Хедж-Фонду-О.С., яким є сто десятий ка-
лендарний день за датою затвердження на сесії Орга-
ну Самоврядування даної ПРОГРАМИ, розмістить се-
ред банків України:

- останні вісім банківських відсоткових Векселів Ан-
дерайтера, таким чином Андерайтер впродовж третіх
тридцяти календарних днів діяльності Хедж-Фонду-
О.С., починаючи з шістдесятого календарного дня
діяльності Хедж-Фонду-О.С., яким є:

- сто десятий календарний день за датою затверд-
ження на сесії Органу Самоврядування даної ПРОГРА-
МИ, сформує третю, останню частину початкового ка-
піталу Хедж-Фонду-О.С., в сумі, яка рівна сорока відсот-
кам від загальної суми початкового капіталу Хедж-Фон-
ду-О.С., сформувавши таким чином початковий капі-
тал Хедж-Фонду-О.С. в сумі, рівній сто відсоткам від
загальної суми початкового капіталу Хедж-Фонду-О.С.

3.1.2. Розміщення Андерайтером серед банків Украї-
ни двадцяти банківських відсоткових Векселів, емі-
тованих Андерайтером Органу Самоврядування, відпо-
відно до Проспекту-Хедж-Фонду-О.С., для цілі форму-
вання Андерайтером Органу Самоврядування почат-
кового капіталу Хедж-Фонд-О.С., здійснюється на умо-
вах того, що:

  -  кожний такий банківський відсотковий Вексель,
емітований і розміщений Андерайтером Органу Само-
врядування для цілі формування початкового капіта-
лу Хедж-Фонду-О.С., буде погашений, оплачений Ан-
дерайтером Органу Самоврядування, уже, як Фінан-
совим Лід Менеджером Органу Самоврядування, на:

- три тисячі шестисотий календарний день, який на-
ступить за датою розміщення кожного такого банківсь-
кого відсоткового Векселя, виходячи з того, що:

- Фінансовий Лід Менеджер Органу Самоврядуван-
ня, як банк який управляє від імені Органу Самовряду-
вання діяльністю Хедж-Фонд-О.С., протягом терміну
дії кожного такого банківського відсоткового Вексе-
ля, виплатить держателям такого банківського відсот-

кового Векселя сорока виплатами сорок відсоткових
сум, виплачуючи:

- держателю кожного такого банківського відсотко-
вого Векселя, кожних дев’яносто календарних днів дії
кожного такого банківського відсоткового Векселя вка-
зану в кожному такому банківському відсотковому Век-
селі:

- відсоткову суму, яка  щодо кожного з двадцяти бан-
ківських відсоткових Векселів буде вказана, зафіксо-
вана в Проспекті-Хедж-Фонду-О.С.

3.1.2. Відповідно до умов вказаних, розписаних в Про-
грамі-Хедж-Фонду-О.С., Фінансовий Лід Менеджеро
Органу Самоврядування, який діючи від імені Органу
Самоврядування, управляє діяльністю Хедж-Фонду-
О.С., починаючи з:

- сто п’ятдесятого календарного дня діяльності
Хедж-Фонду-О.С., яким стане двохсотий календарний
день за датою затвердження на сесії Органу Само-
врядування даної ПРОГРАМИ, розпочне в вексельній
формі  поточне фінансування Органу Самоврядуван-
ня, відповідно до бюджетного розпису Органу Само-
врядування, виходячи з поточного затвердженого
бюджету міста Турка, виходячи з того, що:

- таке поточне фінансування Органу Самоврядуван-
ня, Фінансовий Лід Менеджер Органу Самоврядуван-
ня буде здійснювати на умовах вказаних, розписаних
в Програмі-Хедж-Фонду-О.С., відповідно до умов по-
точного затвердженого бюджету міста Турка, відпові-
дно того, що:

- кошти, кожної суми, потраченої Фінансовим Лід Ме-
неджером Органу Самоврядування в рахунок  поточ-
ного фінансування Органу Самоврядування, відповід-
но до бюджетного розпису Органу Самоврядування,
виходячи з поточного затвердженого бюджету міста
Турка, як:

- постійне відновлення капіталу Хедж-Фонду-О.С.,
повертаються в капітал Хедж-Фонду-О.С. протягом
одна тисяча вісімдесяти календарних днів за датою:

- здійснення Фінансовим Лід Менеджером Органу
Самоврядування за рахунок коштів Хедж-Фонду-О.С.
оплати в рахунок поточного фінансування Органу Са-
моврядування, відповідно до бюджетного розпису
Органу Самоврядування, виходячи з поточного затвер-
дженого бюджету міста Турка, шляхом:

- оплати  Органом Самоврядування тридцяти шести
Тратт, виданих Фінансовим Лід Менеджером Органу
Самоврядування, як трасантом проти Органу Самовря-
дування, як трасату, виходячи з того, що ремітентом по
даних тридцяти шести Траттах буде Хедж-Фонд-О.С. і
того, що:

- дані тридцять шість Тратт оплатить Орган Само-
врядування протягом одна тисяча вісімдесяти кален-
дарних днів, починаючи з тридцятого календарного дня
за датою:

- здійснення Фінансовим Лід Менеджером Органу
Самоврядування за рахунок коштів Хедж-Фонду-О.С.
оплати в рахунок поточного фінансування Органу Са-
моврядування, відповідно до бюджетного розпису
Органу Самоврядування, виходячи з поточного затвер-
дженого бюджету міста Турка.

3.2. Відповідно до умов Базового Контракту, виходя-
чи з умов даної ПРГРАМИ, як спільного Підприємства
та Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ,
на вищевказаних умовах, розписаних, вказаних як в
Проспекті-Хедж-Фонду-О.С., так і в Програмі-Хедж-
Фонду-О.С., на підставі:

  - внесених Підприємством ДОДАТКІВ як в Проспект-
Хедж-Фонду-О.С., так і в Програму-Хедж-Фонду-О.С.,
на основі даного і збільшення  Фінансовим Лід Менед-
жером Органу Самоврядування капіталу Хедж-Фонд-
О.С., шляхом:

- додаткової емісії і розміщення Фінансовим Лід Ме-
неджером Органу Самоврядування, як Андерайтером
Органу Самоврядування додаткових банківських
відсоткових Векселів Андерайтера, Фінансовий Лід
Менеджер Органу Самоврядування, буде здійснювати
за кошти Хедж-Фонду-О.С., в вексельній формі:

- поточне фінансування Органів Самоврядування
гірських районів Львівської, Івано-Франківської, За-
карпатської, Чернівецької областей відповідно до:

- бюджетного розпису Органів Самоврядування
гірських районів Львівської, Івано-Франківської, За-
карпатської, Чернівецької областей виходячи з поточ-
них, затверджених бюджетів гірських районів
Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Черні-
вецької областей.

4. Відповідно до умов Базового Контракту, виходячи з
умов даної ПРГРАМИ, як спільного Підприємства, Орга-
ну Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, на дев-
’яностий календарний день реалізації даної ПРОГРА-
МИ, починаючи з дати  затвердження на сесії Органу
Самоврядування даної ПРОГРАМИ, на умовах:

  - четвертого робочого технологічний контракту Ба-
зового Контракту, укладено на підставі Базового Кон-
тракту між Підприємством і Органом  Самоврядуван-
ня, на тридцятий календарний день реалізації даної
ПРОГРАМИ, починаючи з дати  затвердження на сесії
Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ, розпочи-
нається процес реалізації:

- такої Програми Підприємства, як Програма КА-1-
ЮМК, підставі якого здійснюватиметься на постійній
основі співпраця Підприємства з структурними підроз-
ділами Органу Самоврядування, які з сторони Органу
Самоврядування забезпечать участь Органу Самовря-
дування в процесі реалізації Підприємством п’яти ок-
ремих Проектів Програми КА-1-ЮМК, відповідно дано-

го на підставі:
- четвертого робочого технологічного контракту між

Підприємство і Органом Самоврядування буде укла-
дено п’ять, таких нижческазаних правочинів, як п’ять
виконавчих контрактів участі Органу Самоврядуван-
ня в процесі реалізації Підприємством на території як
Турківського, Старосамбірського, Сколівського рай-
онів Львівської, так і гірських районів Івано-Франкі-
вської, Закарпатської, Чернівецької областей п’яти
окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК, включаючи і те,
що:

- на підставі четвертого робочого технологічного кон-
тракту, Підприємство спільно з Органом Самовряду-
вання, як одна сторона контракту укладатиме з Орга-
нами Самоврядування як Турківського, Старосамбірсь-
кого, Сколівського районів Львівської, так і гірських
районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівець-
кої областей:

- контракти участі Органів Самоврядування вищев-
казаних гірських районів в процесі реалізації Підприє-
мством на території як Турківського, Старосамбірсь-
кого, Сколівського районів Львівської, так і гірських
районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівець-
кої областей п’яти окремих Проектів Програми КА-1-
ЮМК, в тому числі на основі:

- четвертого робочого технологічного контракту, для
цілі забезпечення процесу реалізації п’яти окремих
Проектів Програми КА-1-ЮМК, Підприємство, як Управ-
ляюча Компанія, спільно з Органом Самоврядування,
як одна сторона контракту, укладатиме з:

- як суб’єктами господарювання США, так і окреми-
ми фізичними особами США з числа україномовних
американців, предки яких це вихідці з гірських рай-
онів західної України, такі різного виду правочини як:

- контракти участі, як суб’єктів господарювання США,
так і окремих фізичних осіб США, з числа україномов-
них американців в процесах реалізації на території
гірських районів Львівської, Івано-Франківської Закар-
патської, Чернівецької областей України п’яти окре-
мих Проектів Програми КА-1-ЮМК КА-1-ЮМК, виходя-
чи з того, що:

- на основі таких правочинів реалізація п’яти окре-
мих Проектів Програми КА-1-ЮМК, буде здійснювати-
ся на основі використання Підприємством, як Управ-
ляючою Компанією американських технологій, в тому
числі обладнання, матеріалів виготовлених на тери-
торії США, людського ресурсу з числа:

- як громадян  США, так і з числа громадян України,
які будуть задіяні Підприємством як Управляючою
Компанією в процесі реалізації таких п’яти окремих
Проектів Програми КА-1-ЮМК, для цілі фінансування
процесу реалізації яких Підприємство створить на те-
риторії США п’ять окремих Хедж-Фондів з загальним
капіталом 6 600 000 000,00Доларів США.

4.1. Відповідно до умов Базового Контракту, виходя-
чи з умов даної ПРГРАМИ, як спільного Підприємства
та Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ,
на умовах вказаних як в четвертому робочому техно-
логічному контракту Базового Контракту, так і умовах
вказаних в самі Програмі КА-1-ЮМК прочинаючи з:

 - тридцятого календарного дня реалізації даної ПРО-
ГРАМИ, що наступив за датою затвердження на сесії
Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ, розпочи-
нається участь в процесі реалізації Програми КА-1-
ЮМК Органу Самоврядування на основі:

- співпраці Підприємства з структурними підрозді-
лами Органу Самоврядування, які з сторони Органу
Самоврядування забезпечать участь Органу Самовря-
дування в особі ПАТ-С.Т.К.П. в процесі реалізації
Підприємством:

Ш п’яти окремих Проектів Програми КА-1-ЮМК,
на території гірських районів Львівської, Івано-Франк-
івської, Закарпатської, Чернівецької областей, на ос-
нові співпраці Підприємства з органами місцевого са-
моврядування вказаних районів і того, що Програма
КА-1-ЮМК реалізується Підприємством за участю:

- американських партнерів Підприємства як
суб’єктів господарювання США, так і окремих фізич-
них осіб США з числа україномовних американців,
предки яких це вихідці з гірських районів західної Ук-
раїни, відповідно Програма КА-1-ЮМК реалізується на
основі використання Підприємством, як:

- Управляючою Компанією американських техно-
логій, обладнання, матеріалів виготовлених на тери-
торії США, людського ресурсу як з числа громадян
США, так і з числа громадян України, які будуть задіяні
Підприємством, як Управляючою Компанією в  реалі-
зацію таких п’яти  окремих Проектів КА-1-ЮМК,  як:

1. Проект №1 КА-1-ЮМК, процес реалізації якого роз-
почнеться починаючи з дев’яностого календарного
дня за  датою  затвердження на сесії Органу Самовря-
дування даної ПРОГРАМИ, виходячи з того, що Проект
№1 КА-1-ЮМК, надалі Проект-в.Л.п.Л-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-
1-ЮМК-3000., це:

 - спеціалізований технологічний проект, на підставі
якого ПАТ-С.Т.К.П., як суб’єкт господарювання України
який діє від імені як Підприємства, як Управляючої Ком-
панії, так і Органу Самоврядування, реалізує віднов-
лення Лісів, Природнього Ландшафту на території
гірських районів Львівської, Івано-Франківської, За-
карпатської, Чернівецької областей, на основі фінан-
сування процесу реалізації Проекту-в.Л.п.Л-г.р.-
Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-3000., за рахунок доларового ре-
сурсу:
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- створеного Підприємством, як Управляючою Ком-
панією, на території США першого Хедж Фонду
Підприємства, такого як Хедж-Фонд-Проект-в.Л.п.Л-
г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-3000., з капіталом 3 000 000
000,00 Доларів США, виходячи з того, що за рахунок
доларового ресурсу Хедж-Фонду-Проекту-в.Л.п.Л-г.р.-
Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-3000. Підприємство, як:

- Управляюча Компанія Хедж-Фонду-Проекту-
в.Л.п.Л-г.р.Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-3000., на умовах Проек-
ту-в.Л.п.Л-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000. фінансуватиме
діяльність ПАТ-С.Т.К.П., як:

- суб’єкта господарювання України, який діючи від
імені як Підприємства, як Управляючої Компанії, так і
Органу Самоврядування, займатиметься відновлен-
ням лісів, природнього ландшафту на території
гірських районів Львівської, Івано-Франківської, За-
карпатської, Чернівецької областей, виходячи з того,
що:

- в процесі реалізації Проекту-в.Л.п.Л-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-
1-ЮМК-3000. буде задіяно, як операційний системний
банк Підприємства, визначений Підприємством комер-
ційний банк, який від імені Підприємства, як Управля-
ючої Компанії, буде забезпечувати роботу Підприємства
з банками США.

2. Проект №2 КА-1-ЮМК, надалі Проект-б.е.Д.-г.р.-Л.І.
З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000., процес реалізації якого розпоч-
неться починаючи з сто двадцятого  календарного дня
за датою затвердження на сесії Органу Самовряду-
вання даної ПРОГРАМИ, виходячи з того, що Проект-
б.е.Д.-г.р.-Л.І. З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000., це:

  - спеціалізований технологічний проект, на підставі
якого ПАТ-С.Т.К.П., як суб’єкт господарювання Украї-
ни, який діє від імені як Підприємства, як Управляючої
Компанії, так і Органу Самоврядування,  на основі реа-
лізації Проекту-б.е.Д.-г.р.-Л.І. З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000.,
здійснить, здійснюватиме:

- як будівництво, так і експлуатацію на території
гірських районів Львівської, Івано-Франківської, За-
карпатської, Чернівецької областей шосейних доріг,
на основі фінансування процесу реалізації Проект-
б.е.Д.-г.р.-Л.І. З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000., за рахунок дола-
рового ресурсу:

- створеного Підприємством, як Управляючою Ком-
панією на території США, другого Хедж Фонду Підприє-
мства, такого як Хедж-Фонд-Проект-б.е.Д.-г.р.-Л.І.З.Ч.о-
КА-1-ЮМК-2000., з капіталом 2 000 000 000, 00 Доларів
США, виходячи з того, що

- в процесі реалізації Проекту-б.е.Д.-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-
1-ЮМК-2000. буде задіяно як операційний системний
банк Підприємства визначений Підприємством комер-
ційний банк, який від імені Підприємства, як Управля-
ючої Компанії, буде забезпечувати роботу Підприємства
з банками США.

3. Проект №3 КА-1-ЮМК, надалі Проект-о.М.Л.т.-п.г.р.-
Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., процес реалізації якого роз-
почнеться починаючи з сто п’ятдесятого  календарно-
го дня за датою затвердження на сесії Органу Само-
врядування даної ПРОГРАМИ, виходячи з того що Про-
ект-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000. це:

 - спеціалізований технологічний проект, на підставі
якого ПАТ-С.Т.К.П., як суб’єкт господарювання Украї-
ни, який діє від імені як Підприємства, як Управляючої
Компанії, так і Органу Самоврядування на основі реал-
ізації Проекту-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000.,
здійснить, здійснюватиме:

- митно ліцензійну торгівлю на території прикордон-
них гірських районів Львівської, Івано-Франківської,
Закарпатської, Чернівецької областей на основі
фінансування процесу реалізації Проекту-о.М.Л.т.-п.г.р.-
Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., за рахунок доларового ресур-
су:

- створеного Підприємством як Управляючою Ком-
панією на території США третього  Хедж Фонду
Підприємства такого як Хедж-Фонд-Проекту-о.М.Л.т.-
п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., з капіталом 1 000 000
000,00 Доларів США, виходячи з того, що за рахунок
доларового ресурсу Хедж-Фонду-Проекту-о.М.Л.т.-
п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000. Підприємство, як:

- Управляюча Компанія Хедж-Фонду- Проекту-
о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., на умовах Про-
екту-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., фінансува-
тиме діяльність ПАТ-С.Т.К.П., направлену на ведення
ПАТ-С.Т.К.П. митно ліцензійної торгівлі на території при-
кордонних гірських районів Львівської, Івано-Франкі-
вської, Закарпатської, Чернівецької областей і того,
що:

- в процесі реалізації Проекту-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-
КА-1-ЮМК-1000. буде задіяно як операційний систем-
ний банк Підприємства, визначений Підприємством
комерційний банк, який від імені Підприємства, як Уп-
равляючої Компанії, буде забезпечувати роботу
Підприємства з банками США.

4. Проект №4 КА-1-ЮМК, надалі Проект-о.е.Мис.Ліс.г.-
г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500., процес реалізації якого роз-
почнеться починаючи з сто вісімдесятого  календар-
ного дня за датою затвердження на сесії Органу Само-
врядування даної ПРОГРАМИ, виходячи з того, що Про-
ект-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500., це:

 - спеціалізований технологічний проект, на підставі
якого ПАТ-С.Т.К.П., як суб’єкт господарювання Украї-
ни, який діє від імені як Підприємства, як Управляючої
Компанії, так і Органу Самоврядування на основі реал-
ізації Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500.,
здійснить, здійснюватиме:

- організацію, експлуатація мисливсько лісового
господарства на території прикордонних гірських рай-

онів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської,
Чернівецької областей на основі фінансування про-
цесу реалізації Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-
ЮМК-500., за рахунок доларового ресурсу:

- створеного Підприємством, як Управляючою Ком-
панією, на території США четвертого  Хедж Фонду
Підприємства, такого як Хедж-Фонд- Проекту-
о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500., з капіталом
500 000 000,00 Доларів США, виходячи з того, що за
рахунок доларового ресурсу Хедж-Фонду- Проекту-
о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500. Підприємство,
як:

- Управляюча Компанія Хедж-Фонду-Проекту-
о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500., на умовах
Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500.,
фінансуватиме діяльність ПАТ-С.Т.К.П. направлену на
ведення  ПАТ-С.Т.К.П. мисливсько лісового господар-
ства на території прикордонних гірських районів
Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Черні-
вецької областей і того, що:

- в процесі реалізації Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-
Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500. буде задіяно як операційний си-
стемний банк Підприємства, визначений Підприєм-
ством комерційний банк, який від імені Підприємства,
як Управляючої Компанії, буде забезпечувати роботу
Підприємства з банками США.

5. Проект №5 КА-1-ЮМК, надалі Проект-о.на.о.Тайм-
ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-100., процес реал-
ізації якого розпочнеться починаючи з двісті десятого
календарного дня за датою затвердження на сесії
Органу Самоврядування даної ПРОГРАМИ, виходячи з
того, що Проект-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-
КА-1-ЮМК-100., це:

 - спеціалізований технологічний проект, на підставі
якого ПАТ-С.Т.К.П., як суб’єкт господарювання Украї-
ни, який діє від імені як Підприємства, як Управляючої
Компанії, так і Органу Самоврядування на основі реал-
ізації Проекту-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-
1-ЮМК-1000., здійснить, здійснюватиме:

- на основі Тайм-Шер  ведення зеленого туризму на
території прикордонних гірських районів Львівської,
Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької об-
ластей на основі фінансування процесу реалізації Про-
екту-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-
1000., за рахунок доларового ресурсу:

- створеного Підприємством, як Управляючою Ком-
панією, на території США п’ятого Хедж Фонду Підприє-
мства, такого як Хедж-Фонд- Проекту-о.на.о.Тайм-Шер-
Зел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., з капіталом
100 000 000,00 Доларів США, виходячи з того, що за
рахунок доларового ресурсу Хедж-Фонду-Проекту-
о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000.
Підприємство, як:

- Управляюча Компанія Хедж-Фонду- Проекту-о.на-
.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000., на
умовах Проекту-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-
КА-1-ЮМК-1000., фінансуватиме діяльність ПАТ-
С.Т.К.П. направлену на ведення ПАТ-С.Т.К.П. на основі
Тайм-Шер  зеленого туризму на території прикордон-
них гірських районів Львівської, Івано-Франківської,
Закарпатської, Чернівецької областей і того, що:

- в процесі реалізації Проекту-о.на.о.Тайм-ШерЗел.-
Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000. буде задіяно як опе-
раційний системний банк Підприємства визначений
Підприємством комерційний банк, який від імені
Підприємства, як Управляючої Компанії, буде забез-
печувати роботу Підприємства з банками США.

Започаткування процесу реалізація вищеперерахо-
ваних чотирьох робочих технологічних контрактів Ба-
зового Контракту, і їхньої складової повинно бути
здійснено на умовах складової даної ПРОГРАМИ:

  - Технологічного Попереднього Плану Реалізації
ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства та Органу Са-
моврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, підготовле-
ного Підприємством в процесі всенародного публіч-
ного обговорення даної ПРОГРАМИ як населенням, так
і різного виду організаціями, суб’єктами господарюван-
ня, партіями, і тому подібне як міста Турка, так і в ціло-
му, як:

- населенням, так і різного виду організаціями, суб-
’єктами господарювання, партіями гірських районів
Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Черні-
вецької  областей, включаючи і залучення до такого
всенародного публічного обговорення і українську
діаспору США, Канади, виходячи з того, що:

- за десять календарних днів до закінчення всена-
родного публічного обговорення даної ПРОГРАМИ,
Підприємство наддасть Органу Самоврядування Тех-
нологічний Попередній План Реалізації ПРОГРАМИ,
спільно з таким документом, як Базовий Контракт, які
відповідно до умов даної ПРОГРАМИ,  як складова даної
ПРОГРАМИ затверджуються на сесії Органу Самовря-
дування, відповідно того, що:

- впродовж перших двохсот сімдесяти календарних
днів реалізації Базового Контракту, Підприємство,
спільно з Органом Самоврядування підготовлять і
представлять сесії Органу Самоврядування на затвер-
дження такі три документи, складові даної ПРОГРА-
МИ, як:

- документ перший Технологічно Стратегічний План
Реалізації ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства та
Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, до-
кумент другий, складову Технологічно Стратегічного
Плану Реалізації ПРОГРАМИ, такий як:

- перший календарний одна тисяча восьмисот ден-
ний План Реалізації ПРОГРАМИ, як спільного Підприє-

мства та Органу Самоврядування Бізнес-Проекту-КАР-
ПАТИ, документ третій, складова першого календар-
ного одна тисяча восьмисот денного Плану Реалізації
ПРОГРАМИ, такий як:

- перший календарний трьохсот шістдесяти
денний План Реалізації ПРОГРАМИ, як спільного
Підприємства та Органу Самоврядування Бізнес-Про-
екту-КАРПАТИ, відповідно того, що:

- починаючи з трьохсотого дня реалізації даної
ПРОГРАМИ, започатковується реалізації даної ПРО-
ГРАМИ як спільного Підприємства та Органу Самовря-
дування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, на основі першого
календарного трьохсот шістдесяти денного Плану Ре-
алізації ПРОГРАМИ, як складової:

- першого календарного одна тисяча восьми-
сот денного Плану Реалізації ПРОГРАМИ, складової
Технологічно Стратегічного Плану Реалізації ПРОГРА-
МИ, як спільного Підприємства та Органу Самовряду-
вання Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, виходячи з того, що ре-
алізація:

- ПРОГРАМИ як спільного Підприємства, Орга-
ну Самоврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, буде
здійснюватися на основі складової ПРОГРАМИ, Техно-
логічно Стратегічного Плану Реалізації ПРОГРАМИ.

Технологія, Механізм Реалізації даної ПРОГРАМИ,
як

Спільного Підприємства, Органу  Самоврядування
Бізнес-Проекту-КАРПАТИ.
Реалізація даної ПРОГРАМИ, як спільного Підприє-

мства, Органу  Самоврядування Бізнес-Проекту-КАР-
ПАТИ, здійснюватиметься в формі  приватно держав-
ного партнерства, виходячи з такої технології, механіз-
му реалізації даної ПРОГРАМИ, як спільного Бізнес-
Проекту-КАРПАТИ, відповідно якого:

1. Перш початково дана ПРОГРАМА приймається на
сесії Органу Самоврядування, приймається в формі
затвердження на сесії даного тексту ПРОГРАМИ, як
спільного Підприємства, Органу  Самоврядування
Бізнес-Проекту-КАРПАТИ.

2. Винесення рішенням сесії даної ПРОГРАМИ на
всенародне публічне обговорення, як населенням, так
і різного виду організаціями, суб’єктами господарюван-
ня, партіями, і тому подібне як міста Турка, так і в цілому
як:

  - населенням, так і різного виду організаціями, суб-
’єктами господарювання, партіями гірських районі
Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Черні-
вецької  областей, включаючи і залучення до такого
всенародного публічного обговорення і українську
діаспору США, Канади, всенародне публічне обгово-
рення, що виражене в:

- формі винесення на всенародне публічне обгово-
рення ЗАТВЕРДЖЕНОГО сесією даного тексту ПРО-
ГРАМИ, як базового аналітично  технологічного доку-
менту Органу Самоврядування, на підставі якого, на
основі:

- окремих РОБОЧИХ ДОКУМЕНТІВ прямої дії,
підготовлених спільно Підприємством, Органом  Са-
моврядування, прийнятих і затверджених рішеннями
сесій Органу здійснюватиметься реалізація даної
ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства, Органу  Са-
моврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ.

Виходячи з вищевказаного механізму реалізації даної
ПРОГРАМИ, як спільного Підприємства та Органу  Са-
моврядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, Підприєм-
ство за десять календарних днів до дати закінчення
всенародного публічного обговорення наддасть Орга-
ну  Самоврядування такі два перші РОБОЧІ ДОКУМЕН-
ТИ прямої дії як:

  - Технологічний Попередній План Реалізації ПРО-
ГРАМИ, як спільного Підприємства та Органу  Само-
врядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, так і Базовий
Контракт, які як складова ПРОГРАМИ повинні бути зат-
верджені на сесії Органу  Самоврядування, проведе-
ної після закінчення терміну всенародного публічного
обговорення, виходячи з того, що:

- як Технологічний Попередній План Реалізації ПРО-
ГРАМИ, як спільного Підприємства та Органу  Само-
врядування Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, так і Базовий
Контракт будуть підготовлені Підприємством на основі
даної ПРОГРАМИ, з урахуванням:

- результату отриманого в процесі всенародно-
го публічного обговорення ПРОГРАМИ, як спільного
Підприємства, Органу  Самоврядування Бізнес-Про-
екту-КАРПАТИ, виходячи з того, що:

- реалізація ПРОГРАМИ розпочнеться на умо-
вах вказаних, розписаних в Технологічному Поперед-
ньому Плані Реалізації ПРОГРАМИ і здійснюватиметь-
ся на умовах вказаних в Базовому Контракті, як:

- реалізація Підприємством, Органом Самовря-
дування інтелектуального програмного продукту
Підприємства, ПОДАРОВАНОГО особисто Власником
Підприємства Юрієм Кіперманом, особисто:

- Органу Місцевого  Самоврядування міста Тур-
ка, з ціллю СПІЛЬНОГО, на взаємо ВИГОДІ вирішення
як Підприємством, так і Органом Місцевого  Самовря-
дування  міста Турка, як:

- ВЛАСНИКОМ спільного Підприємства, Органу
Самоврядування міста Турка,  Бізнес-Проекту-КАРПА-
ТИ, інтелектуального програмного продукту разом з
Органами Місцевого Самоврядування гірських районів
Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської Черні-
вецької областей всього вищевказаного в дані ПРО-
ГРАМІ, як спільному Бізнес-Проекті-КАРПАТИ.

Директор ПП-ІТІ-КіП
Авраменко Сергій.
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Сердечно вітаємо із золотим
ювілеєм подружнього життя
наших люблячих і дорогих, чуй-
них і турботливих батьків, дідуся
і бабусю – Ярослава Миколайо-
вича і Христину Андр-
іївну Нагірничів із
Вовчого.

Півстоліття ви уд-
вох зустрічаєте
світанки і провод-
жаєте заходи сон-
ця; змінюються дні,
тижні, місяці, роки, де-
сятиліття, тільки ваша любов не-
змінна, яка є прикладом для
дітей і онуків. Міцного вам здо-
ров’я, дорогенькі, нехай радість,
тепло і любов зігрівають ваші
серця. Будьте завжди щасливі і
хай береже  вас Бог!

Ювілей – то жнив пора ба-
гата,

Хоч іще весна лиш золота...
Зичим в день, який для вас є

святом.
Хай зозуля вам кує літа!
Хай дарують весни вам зе-

лені
Чари молоді своїх чудес,
Посилає вам благословен-

ня,
Щедру благодать Господь з

небес.
З любов’ю – сини Микола та

Віталій, дочки Ірина та Алла, не-
вістки Ірина і Оксана, зяті Ва-
силь та Іван; онуки Владислав,
Ірина, Софійка, Роксолана та
Анюта.

Шановного свата – Олега Фе-
доровича Ляха – сердечно вітає
з ювілеєм сва-
ха Анна Роман-
івна Білинська
зі своєю сім’єю
та бажає юві-
лярові:

Нехай обми-
нає Вас доля
лиха,

Хай радості пісня в душі не
стиха.

Нехай поважають Вас, сва-
те, всі люди,

І хай Ваша доля щасливою
буде.

Миру – в країні, в родині Вам
– згоди,

Вдалим задумам завжди на-
годи.

Міці – здоров’ю, родючості
– нивам,

Будьте в житті, свате,
завжди щасливим.

Сьогодні святкує свій 70-
річний ювілей дорога і любля-
ча, турботлива і чуйна, найкра-
ща у світі ма-
туся і бабуся,
ж и т е л ь к а
Ільника – Га-
лина Ігнатівна
Ярошович.

З нагоди
Вашого життєво-
го свята, рідненька,
бажаємо Вам нехай доля дарує
тільки щасливі миті життя та
втілює усе, задумане Вами. Доб-
рого Вам здоров’я і довгого щас-
ливого віку під Божим і людсь-
ким благословенням.

 Люба матусю, бабусенько
мила,

Спасибі велике, що Ви нас
зростили.

Що Ви нас любите, усім по-
магаєте,

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.

З любов’ю – сини Іван і Михай-
ло, невістки Ольга і Ніна, дочки
Марія і Оксана, зять Михайло,
онуки Аня, Іванка, Наталя, Со-
фія, Івась, Михайло і Назар.

Платники ЄСВ (тобто всі юри-
дичні особи та ФО-підприємці –
за використання найманих пра-
цівників)  , крім платників, заз-
начених у п. 4 і 5 ч. 1 ст. 4 Закону
про ЄСВ,  зобов’язані сплачува-
ти ЄСВ, нарахований за кален-
дарний місяць, не пізніше 20
числа наступного місяця.

НАГОЛОШУЮ: При цьому ро-
ботодавці (платники ЄСВ, заз-
начені у п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону N
2464) під час кожної виплати
заробітної плати (доходу, гро-

СТРОКИ СПЛАЧЕННЯ
ЄСВ ДО БЮДЖЕТУ

шового забезпечення), на суми
якої (якого) нараховується ЄСВ,
одночасно з видачею зазначе-
них сум зобов’язані сплачувати
нарахований на ці виплати ЄСВ
у розмірі, встановленому для
таких платників.

ЄСВ перераховується одно-
часно з отриманням (перераху-
ванням) коштів на оплату праці
(доходу), у т.ч. в безготівковій чи
натуральній формі. При цьому
фактичним отриманням (пере-
рахуванням) коштів на оплату

праці (доходу) вважається отри-
мання відповідних сум готівкою,
зарахування на рахунок одержу-
вача, перерахування за дору-
ченням одержувача на будь-які
цілі, отримання товарів (послуг)
або будь-яких інших матеріаль-
них цінностей у рахунок зазна-
чених виплат, фактичне
здійснення з таких виплат відра-
хувань згідно із законодавством
або виконавчими документами
чи будь-яких інших відрахувань.
Наприклад, ЄСВ слід сплачува-
ти саме того дня, коли праців-
ник отримує товари (послуги) в
рахунок заробітної плати, або
коли роботодавець оплачує за
працівника такі товари (послуги)
з подальшим утриманням цієї
суми із заробітної плати. Зокре-
ма це стосується також утри-
мання аліментів: якщо таке ут-
римання проводиться в ос-
танній день місяця при нараху-
ванні зарплати, цього ж дня слід

і сплатити ЄСВ в сумі, що припа-
дає на суму аліментів.

Платники ЄСВ — ФОП на за-
гальній системі оподаткування
(п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону N 2464) зо-
бов’язані сплачувати ЄСВ, що
нарахований за календарний
рік, до 10 лютого наступного року.

Платники ЄСВ — ФОП на
спрощеній системі оподаткуван-
ня (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону N 2464)
зобов’язані сплачувати ЄСВ
щоквартально у сумі, нарахо-
ваній за календарний квартал,
до 20 числа місяця, що настає
за кварталом, за який спла-
чується ЄСВ.

Платники ЄСВ — особи, які
забезпечують себе роботою са-
мостійно — тобто провадять
незалежну професійну
діяльність (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону
N 2464), зобов’язані сплачувати
ЄСВ, нарахований за календар-
ний рік, до 1 травня наступного
року.

За неповну та несвоєчасну
сплату єдиного внеску чинним
законодавством передбачено
адміністративну відпові-
дальність та штрафні санкції.

Олена ЮСИПОВИЧ,
перший заступник начальни-

ка  Старосамбірського  об’єдна-
ного управління ПФУ.

Порядок сплати ЄСВ визначений ст. 9 Закону України від 08
липня 2010 року N 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі -
Закон N 2464). Згідно з ч. 7 ст. 9 Закону N 2464 , єдиний внесок
сплачується шляхом перерахування платником безготівко-
вих коштів з його банківського рахунку. І лише ФОП і фізичні
особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні
особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудо-
вого договору (контракту), зазначені в абз. 3 та 4 п. 1 ч. 1 ст.
4 Закону  N 2464, які не мають банківського рахунку, сплачу-
ють ЄСВ шляхом готівкових розрахунків через банки чи
відділення зв’язку.

«ÏÅÐÂÎÖÂ²Ò» –
ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ

ÅÊÎËÎÃ²×ÍÀ ÀÊÖ²ß
Щорічно в Україні під час вес-

няних свят знищують близько 8
млн. рідкісних квітів-первоцвітів,
зокрема підсніжника білосніж-
ного, білоцвіту весняного, шаф-
рану Гейфеля, рябчика шахово-
го. Більшість, як, скажімо,
підсніжники, занесені до Черво-
ної книги (2009), потребують
охорони, тому що їх залишилося
дуже мало.

Ця рослина навесні корис-
тується величезним попитом,
часто її масово зривають для
продажу або пересаджування. У
зв’язку з цим, уже в багатьох
місцевостях, де колись
підсніжників було багато, вони
зникають або зникли.

Збір  підсніжників, викопуван-
ня цибулин заборонено. Еконо-
мічно виправданим є вирощу-
вання і розмноження
підсніжників на спеціальних
плантаціях, якщо врахувати та-
кож, що це дуже цінна лікарсь-
ка сировина. Препарати, виго-
товлені із цибулини підсніжни-
ка, використовуються при ліку-
ванні невритів, радикулітів та
інших хвороб.

Будь ласка, не купуйте і не зри-
вайте первоцвіти, бережіть їх!

Прес-служба ДП «Турківське
ЛГ».

Юних турківчан цікавили про-
блеми санітарної очистки річок і
вулиць нашого міста. З цього
приводу Геннадій Йосипович
сказав: «Для того, щоб було чис-
тим наше місто, потрібно кожно-
му з нас прибирати біля своїх
домівок і не засмічувати вулиці,
а також брати участь у різних то-
локах,  які вже зараз треба орган-
ізовувати. Потрібно починати з
себе, і тоді місто, район,  країна і
світ зміняться на краще».

«На крилах любові»
Нещодавно в Народному домі с. Нижня Яблунь-

ка пройшла конкурсно-розважальна програма
«На крилах любові». Учні 8-9 кл., разом з педаго-
гом-організатором Іриною Крупчак, подарували
школі і селу свято. Напередодні свята до участі в
конкурсі вибрали 4 пари: Микола Куприч і Аліна
Годованець (9-А кл.), Олег Гацько і Марія Миш-
ковська (9-Б кл.), Олександр Шукост та Ілона Мар-
тинчук (8-А кл.), Юрій Пукшин і Михайліна Ляхович

А ось на запитання: «Чи ціка-
во бути мером?», міський очіль-
ник  висловився так: «Я ніколи
не міг подумати, що стану мером
міста.  Ця професія є одночасно
цікавою і складною. Навіть при
великому бажанні не завжди
вдається зробити те, що  ти зап-
ланував».

Цікавою була розповідь Ген-
надія Йосиповича  про українсь-
кий прапор. Прапор України має

бути жовто-блакитним, таким як
він був у 19 ст. Жовтий колір –це
колір духовності, а блакитний –
колір матеріального. Дух сильн-
іший за матерію, і тому жовтий
колір має бути на першому місці
в житті кожного з нас».

Також багато мер розповідав
про Майдан, в якому брав актив-
ну  участь. Він ще раз нагадав
усім нам, що 18-21 лютого 2014
року на Майдані міста Київ, під
час сутичок,  загинула найбіль-
ша кількість людей, яких сьо-
годні знають всі під назвою –
«Небесна Сотня». Це звичайні
люди, які стояли  на Майдані і
віддали життя за наше світле
майбутнє, за людську Гідність. А
тому  ми не маємо права забу-
вати наших Героїв.

Без сумніву, ця цікава зустріч
була досить корисною й по-
вчальною для  гуртківців, дала
нам можливість спробувати
себе в ролі журналістів.

Марія Ференц.

ÆÓÐÍÀË²ÑÒ –
ÍÀ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ

А ти мріяв стати журналістом? Це не проста професія,
для багатьох може бути й здійсненна. Днями учні Будинку ди-
тячої та юнацької творчості м. Турка в цьому мали мож-
ливість пересвідчитись, ставши  журналістами на один день.
Цікавою була зустріч з міським головою Геннадієм Когутом.
Учні гуртка «Юний журналіст» мали можливість поспілкува-
тись і взяти інтерв’ю в мера нашого міста.

ПЕРЕЛІК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
1. Національна академія внутрішніх справ;
2. Харківський національний університет внутрішніх справ;
3. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
4. Львівський державний університет внутрішніх справ;
5. Одеський державний університет внутрішніх справ;
6. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідо-

ренка.
Для оформлення особової справи кандидата на навчання необхід-

но особисто звернутися до Сектору організації відбору та проведення
атестування поліцейських УКЗ ГУНП у Львівській області  (адреса м.
Львів, вул. Григоренка, 3) (032) 258-69-15  (032) 258-67-96   подати

документи, перелік яких визначений ст. 54 Закону України «Про На-
ціональну поліцію» та Порядком добору, направлення та зарахуван-
ня кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфіч-
ними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністер-
ства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національ-
ної гвардії України, затвердженого наказом МВС від 15.04.2016  №
315 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29
квітня 2016 року за № 668/28798.

З порядком вступу та етапами відбору, зокрема подання документів,
проходження медичної комісії та перевірки фізичної підготовки, мож-
на ознайомитися на сайті Головного управління Національної поліції
у Львівській області або в Турківському відділенні поліції.

ОГОЛОШУЄМО  ВІДБІР КАНДИДАТІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕННОЮ
ФОРМОЮ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ

УМОВАМИ НАВЧАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
До вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, можуть бути

зараховані громадяни України, яким станом на 31 грудня року вступу виповниться 17 років.

(8-Б кл.), які змагалися у номінаціях «Найкраща
пара», «Найромантичніша пара», «Найартистич-
ніша пара», «Найелегантніша пара».

Свято вели Христина Германович та Василь
Васьків.

Шлях до перемоги проходив через такі конкур-
си: «Представлення», «Яблуко», «Танець тварин»,
«Салон краси», «Склади серця», «Солодкий по-
дарунок», «Етикет».

Упродовж вечора учні весело провели час і дуже
вдячні організаторам за свято.

Христина ГЕРМАНОВИЧ,
голова ради школи.



 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

Продається 2-кімнатна при-
ватизована квартира за 2 км до
м. Турка, на другому поверсі 8-
квартирного житлового будинку.
Є газ, світло, біля будинку – свер-
дловина з водою. Сарай, погріб
та інші господарські будівлі. Не-
величка земельна ділянка. У
квартирі є водяне і пічне опален-
ня. Також продається сіно.

Ціна – договірна.
Тел.: 0981727404 (Марія),

0685361804 (Іван).

Візи та робота в Польщі
Допомога у відкритті

польських робочих та шенген віз.
Запрошення від воєводи. Пра-
цевлаштування за кордоном.

Пропонуємо по всій Україні
без передоплати.

За детальною інформацією
звертатись за телефонами:
068-33-44-544, 099-000-76-40
або за адресою: м. Дрогобич,
вул. П.Орлика, 20А (офіс
«Захід-Віза», автостанція).

Робота в Польщі
Візи (робочі, шенген, бізнес).
Робота для чоловіків, жінок та

сімейних пар.
Можливо без стажу роботи.
Доставляємо до місця робо-

ти.
Тел.: 098-835-61-34 – Віталій.

Продається двоповерхова
хата в с. Присліп, 2 га привати-
зованого поля, стайня, 2 шопи.

Тел.:0931480491.

Мережа продуктових мага-
зинів з багаторічним досвідом
візьме в оренду приміщення,
площею 50 м2.

Деталі за тел.: 0961393835.

Продається дворівнева квар-
тира, 66 кв.м., дві кімнати, в
центрі міста, вода, газ.

Тел.:0968285949.
Не дорого!

Проводимо набір на роботу в
туристичну компанію.

Вимоги: володіти комп’юте-
ром, комунікабельність, спілку-
вання з людьми.

Запрошуємо на співбесіду: м.
Самбір, вул. Степана Бандери,
31 (біля «Вічного вогню»).

Тел.: 0673704254. Олег Ігоро-
вич.

ДП «Боринське лісове господарство» проводить реалізацію
дров паливних різних порід для населення району з 01 березня
2017 року на франковерхньому складі (ціна 1м3 становить
244,00 гривні) та надає послуги з завезенням у двір споживача
(вартість послуги перевезення віддалі 1км -  від 45 грн.)

За реалізацію дров паливних безпосередньо звертатись в лісниц-
тва :

Мохнатське лісництво –  с.Мохнате;
Либохорське лісництво –с.Либохора;
Верхньовисоцьке лісництво – с.В.Висоцьке;
Боринське лісництво – смт.Бориня;
Сянківське лісництво – смт. Бориня;
А також підприємство надає послуги з порізки дров паливних для

населення району (вартість послуги порізки 1м3 дров становить
109 грн.)

За довідками звертатись в ДП «Боринське лісове господарство»
за телефонами:  0504318779; 0504318786.

Адміністрація.

У приміщенні Ластівківської
сільської ради 10 квітня,  о 12 год.
відбудуться громадські слухання
детального плану території квар-
талу забудови земельних ділянок
с. Ластівка, урочище Сигла.

Продам будинок  в м. Турка,
вул. Горішня. Є всі комунікації
газ, світло, вода, площа будинку
– 120 кв.м, 0,5 сотих землі.

Тел.: 0957221913. Галина.

Продам дошку ясенову, сиру,
будь-якої товщини.

Довідки за тел.: 0957207580.

Пропоную співпрацю для
відкриття агентства з працев-
лаштування за кордоном в м.
Турка.

Телефон: 0676059793,
0668263922.

З 8 березня до
1 квітня

Великий розп-
родаж дитячого,
жіночого, чолов-
ічого одягу в ма-
газині «Дитячий
світ» по вул. Мо-
лодіжна, 33 Г.

Педколектив та техпрацівники Верхньогусненського НВК висловлю-
ють щире співчуття працівнику НВК Михайлу Михайловичу Яцику, вчителю
Марії Йосипівні Яцик, кухарю Марії Іванівні Ільницькій, вчителю Юлії Іванівні
Федько з приводу тяжкої втрати – смерті батька, свекра, стрика.

Колектив Либохорської сільської ради висловлює щире співчуття
бухгалтеру сільради Теодозії Степанівні Цянцьо з приводу тяжкої втра-
ти – смерті матері.

Працівники Держпродспоживслужби та служби ветеринарної ме-
дицини висловлюють глибоке співчуття завідувачу Гуснянського вет-
пункту Івану Михайловичу Яцику з приводу тяжкої втрати – смерті бать-
ка – Михайла Васильовича.

Виконавчий комітет Явірської сільської ради висловлює щире
співчуття депутату Явірської сільської ради Івану Миколайовичу
Яворському з приводу тяжкої втрати – смерті батька – Миколи Івано-
вича.

Завідувач  ФАПом с. Мала Волосянка Людмила Василівна Варва-
рич висловлює щире співчуття молодшій медсестрі ФАПу Ганні Іванівні
Яворській та вчителю початкових класів Ірині Михайлівні Яворській з
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка та свекра – Михайла Івано-
вича.

Завідувач Народного дому с. Мала Волосянка Степанія Іванівна
Коцур, вчитель англійської мови Дмитро Іванович Добрянський, тех-
працівниця Ганна Миколаївна Демчишак висловлюють щире співчут-
тя молодшій медсестрі ФАПу Ганні Іванівні Яворській та вчителю
початкових класів Ірині Михайлівні Яворській з приводу тяжкої втра-
ти – смерті чоловіка та свекра – Михайла Івановича.

Працівники колишньої райзаготконтори сумують з приводу перед-
часної смерті бухгалтера Надії Дмитрівни Шкробак, а також вислов-
люють щире співчуття колишньому завскладу Костянтину Шукосту з
приводу смерті матері. Вічна їм пам’ять

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття викладачу спецдисциплін Івану Іва-
новичу Шкробаку з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті дру-
жини.

Педагогічний колектив Ісаївського НВК висловлює щире співчуття
завметодкабінету райво Турківської РДА Наталії Миколаївні Дуді з
приводу великого горя – смерті батька – Миколи Ільницького.

ВНЗ «ЛЬВІВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ
КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА»

запрошує на денну та заочну форми навчання випускників 9
та 11 класів за такими спеціальностями:

1. «Право».
2. «Фінанси, банківська справа та страхування».
3. «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація

«Банківська справа».
4. «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація

«Оціночна діяльність».
5. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
6. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціаліза-

ція «Товарознавство в митній справі».
7. «Інженерія програмного забезпечення».
8. «Харчові технології».
9. «Готельно-ресторанна справа».
Зараховуються до коледжу за співбесідою випускники професій-

но-технічних закладів, що мають повну загальну середню освіту на
спеціальності:

«Облік і оподаткування» (1 рік 5 міс.); „ Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» (1 рік 5 міс.); „Харчові технології» (2 роки); ’
«Фінанси, банківська справа та страхування»  спеціалізація  “Банк-
івська справа» (1 рік 5 міс).

Запрошуємо випускників шкіл, ліцеїв, професійно-технічних зак-
ладів освіти та батьків на День відкритих дверей 25 березня 2017
року та 29 квітня 2017 року об 11.00 год.

Адреса: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська,11; Тел.: 233-31-35,
233-31-41, 233-31-30,233-30-50;  сайт коледжу: www ccej.lviv.ua

Глаукома є однією з причин
незворотної втрати зору. При
глаукомі уражуються волокна
зорового нерва. Прогресуючи,
захворювання поступово при-
зводить до втрати поля зору і го-
строти зору. Цей процес на
ранніх стадіях  може проходити
непомітно.  Глаукома часто ура-

Íà Óæîöüêîìó ïåðåâàë³
çàòðèìàëè íåëåãàëüíîãî ì³ãðàíòà

У понеділок, 6 березня, , на українсько-польському кордоні
правоохоронці затримали африканця, який мав на меті неле-
гально дістатись Західної Європи.

Під час перевірки рейсового автобуса на контрольному посту
«Ужок», що на межі Львівської та Закарпатської областей, прикор-
донники відділу «Сянки» затримали марокканця, який не мав при
собі жодних документів. Відносно громадянина було складено до-
кументи справи про адміністративне правопорушення за порушен-
ня прикордонного режиму. Крім того, в ході розбору з’ясувалось, що
африканець вже тривалий час перебуває в Україні, документи, що
посвідчують особу, він загубив, а сам прямує до Ужгорода, аби там
спробувати нелегально перейти державний кордон та дістатись
таким чином країн Західної Європи. Усі попередні пояснення про
те, що чоловік є студентом одного з вузів України, не підтвердилися,
а у діях затриманого було виявлено ознаки адміністративного пра-
вопорушення, за статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання
або спроба незаконного перетинання державного кордону Украї-
ни».

Наразі марокканця затримано в адміністративному порядку до
встановлення особи, рішення по справі прийматиме суд.

Прес-служба Мостиського прикордонного загону.

жує обидва ока, і при відсутності
відповідного лікування, призво-
дить до незворотної втрати зору.

Причини розвитку глаукоми
не відомі, але головний фактор
ризику –  це підвищений внутрі-
очний тиск.

Найкращий спосіб ранньої
діагностики глаукоми – це регу-

лярні обстеження в офтальмо-
лога. Особливо це стосується
осіб, старших 40 років.

Згідно наказу Департаменту
охорони здоров’я ЛОДА, у
Львівській області  з 27 лютого
по 20 березня 2017р. проходить
акція з діагностики та  профілак-
тики глаукоми у населення.  Зап-
рошуємо жителів району  прой-
ти обстеження в Турківській рай-
онній поліклініці, кабінет №23.
У разі  виявлення пацієнтів з
підвищеним ВОТ, їх буде скеро-
вано для подальшого обстежен-
ня в глаукомний кабінет ЛОКЛ.

Наталія ЗАКАНИЧ,
лікар-офтальмолог.

ßÊ ÇÁÅÐÅÃÒÈ Ç²Ð
Хочу зазначити, що за останні роки збільшилася кількість

хворих на глаукому. На жаль, часто хворі звертаються за ме-
дичною допомогою на пізніх стадіях захворювання, при цьому
втрата зорових функцій є незворотною. Тому  вважаю, що не
зайве ще раз  нагадати усім про це небезпечне захворювання,
яке може призвести, якщо бути байдужим до свого здоров’я,
до цілковитої  втрати зору.

Пропоную «Екоплант» - висококонцентроване міндобриво (рослинного походження) для всіх с/г
культур (буряк, городина, картопля). Сильний розкислювач ґрунтів.  Тел.: 3-27-26,  м. Турка, вул.Горіш-
ня, 69. Ціна – 40 кг (мішок) – 300  грн. (на 10 а землі).


