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Така ОТГ із значною долею ймовірності може утворитися навколо Верхньовисоцької сільської
ради. Її голова Богдан Черепанин під час зустрічі з консультантами Офісу реформ у Львівському
регіональному відділенні Асоціації міст України запевнив, що сповнений бажання якомога швидше утворити об’єднану територіальну громаду.
Верхньовисоцька ОТГ має об’єднати 5 рад – Верхньовисоцьку, Верхньогусненську, Комарницьку,
Кривківську та Либохорівську із загальним населенням понад 7 000 осіб. Хоча великих промислових
об’єктів тут немає, в економічному плані вона буде почуватися достатньо впевнено. Адже на території
задовільна наповнюваність шкіл, тож освітньої субвенції вистачатиме. Медичної також буде достатньо.
Матиме громада і чималу базову дотацію. Підрахунки стверджують, що за 6 мільйонів гривень в
громаді можна зробити багато доброго. А ще ж є великі можливості для розвитку зеленого туризму,
надходження можна отримати і від податку на землю та нерухомість.
Утворившись, громада зможе самостійно шукати можливості, як залучати додаткові кошти, брати
участь в обласному конкурсі мікропроектів, інших проектах за українські та міжнародні гроші, яких таки
є чимало. Врешті треба буде розпочати і пошук інвесторів.
Тепер, вважають експерти Офісу реформ, коли через громаду пролягає чудове шосе, яке веде до
Турки в один бік і на трасу Київ-Чоп в інший, зробити це буде легше.
Тож перші вибори Верхньовисоцька ОТГ може провести у квітні наступного року.
ZIK.

З МІСЬКРАДИ ПІШЛИ
ЩЕ ДВА ДЕПУТАТИ

СТРИБНУВ ІЗ
ВІАДУКУ
Шокуюча подія трапилася
вчора в м. Турка. Посеред білого дня один з перехожих виліз
на залізничний віадук, що по
вул. Міцкевича, і несподівано
стрибнув з нього на проїзну
частину дороги.
Чоловіка у важкому стані забрала «швидка», яку викликали
очевидці події. Як ми згодом
дізналися, потерпілий є жителем райцентру, віком близько
40 років. Медики діагностували
у нього відкриті переломи руки і
ноги та важку черепно-мозкову
травму.
Наш кор.

Турківська міська рада 31 серпня, на
своєму черговому пленарному засіданні,
достроково припинила повноваження
депутатів Турківської міської ради VII
скликання – Івана Яворського, обраного в багатомандатному виборчому окрузі
за виборчим списком Турківської районної організації політичної партії ВО
«Батьківщина», та Сергія Сіданича, обраного в багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком Турківської районної організації політичної партії «Об’єднання
«Самопоміч», у зв’язку з особистими заявами про складення ними
депутатських повноважень.
Рішення надіслано Турківській міській виборчій комісії для проведення заміщення депутатів.
Наш кор.

КОМ ПАНІЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ :
ОДИН З НАЙ БІЛ ЬШ ИХ РОБО ТОДАВЦІВ У ЗАКАРПАТТІ
ОГО ЛОШ УЄ Н АБІР НА ПО САДУ:

ОПЕРАТОР НА
ВИРОБНИЦТВО
Заробітна плата – від

8600 грн.

- проживання у сучасних кампусах
європейського типу;
- офіційне працевлаштування;
- харчування за пільговими цінами;
- довіз працівників до м.Турка один
раз на 2 тижні

Ужгородський район, с. М инай, в. Туряниці, 7
Телефонуйте: 0-800-500-736; (0312) 42-90-41; 095 9 428 428
Компанія «Jabil» - американський світовий лідер з
контрактного виробництва електроніки, у зв’язку зі
збільшенням виробничих потужностей, оголошує масовий набір
працівників на виробничі вакансії в Ужгороді.
МИ ГАРАНТУЄМО:
– заробітну плату від 5000 до 8000 грн. (на руки);
– гнучкий позмінний графік роботи (3 дні по 12 год./ 3 дні вихідні);
– безкоштовні: харчування, щоденне транспортування, проживання для іногородніх;
– медичне страхування.
Деталі за телефонами: (0312) 649121, +380504591894.
ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед». Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

Дорогу, люблячу, добру, турботливу, щиру дружину, маму, бабусю і
сваху – Світлану Михайлівну Тюрдьо із с. Бітля – щиросердечно
вітаємо із ювілейним днем народження,
яке святкує 10 вересня.
Бажаємо від усієї душі міцного здоров’я
– з роси і води, життєвого оптимізму, світлої
щоденної радості, мирного неба над головою, Божої ласки і благословення на
довгій життєвій дорозі.
Бажаємо жити довго та щасливо,
Щоб кожен Ваш день був схожий на
диво.
Хай діти й онуки приносять Вам
радість,
Дорогу до хати забуде хай старість.
Живіть у здоров’ї, у щасті і силі,
Літа проти Вас хай будуть безсилі.
Нехай зозуленька кує Вам щоліта
Многая, многая, многая літа.
З повагою і любов’ю – чоловік Микола, сини Микола і Володимир,
дочка Марія, невістки Наталія і Наталія, зять Іван, онуки Вікторія,
Єлизавета і Нік, а також свати з Борині і Німеччини.

Присліп під’єднали до
газопроводу
Неодноразово головою Турківської РДА Олександром Лабецьким піднімалося питання газифікації с. Присліп. Так 4 вересня,
під керівництвом голови райдержадміністрації Олександра
Лабецького, відбулася нарада з питань з’єднання підвідного
газопроводу в село Присліп з газопроводом середнього тиску
м. Турка. Для цього проведено роботи по облаштуванню переходу через дорогу Турка – Лопушанка, в районі межі м. Турка
та повороту на с. Присліп. У зв’язку з цим, з підрядною організацією ПП «Вогонь Прометея» досягнуто домовленості, що
всі необхідні матеріали та техніку підготовлено для початку
виконання робіт. Турківське відділення поліції забезпечило
перекриття та безпеку руху з метою уникнення непередбачених ситуацій під час проведення вищевказаних робіт, а органи місцевого самоврядування повідомили жителів про тимчасові обмеження в русі.
Так як з 01.01.2013 року діє стандартне і нестандартне приєднання, то ті житлові будинки, які будуть здані з центральним газопроводом, належатимуть до нестандартного приєднання.
На даний час в с. Присліп прокладено 60 цокольних вводів, які
занесені в загальний проект та належать до нестандартного приєднання.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з
громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.

Ïîæåæíèêè çàïðîøóþòü íà ñâÿòî
Відповідно до Указу Президента України, у 2008 р. в Україні
було установлено професійне свято – День рятівника, яке
щорічно відзначають 17 вересня.
З цієї нагоди, у п’ятницю, 15 вересня, об 11 год. 30 хв., на майдані Шевченка в м. Турка, розпочнуться заходи з відзначення Дня
рятівника. У них візьмуть участь рятувальники Турківщини та гміни
Ноздрець (Республіка Польща), представники влади та місцевого
самоврядування.
У програмі святкувань передбачено показові навчання пожежних (ліквідація умовної пожежі в культурному центрі «Україна» та
евакуація потерпілих з приміщення) та демонстрація пожежної техніки.
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у нашому святі
Світлана МІРОШКІНА,
начальник Турківського районного відділу ДСНСУ у Львівській
області.

2 стор.
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ÇÀÃÀËÜÍÎÑ²ËÜÑÜÊÅ
ÍÎÂÎÑ²ËËß
У Нижній Яблуньці діти пішли вчитися до сучасної нової школи
Нарешті сталося! Цьогорічного навчального року в с. Нижня Яблунька діти розпочали навчання в красивій, новій школі. По правді кажучи, ані місцеві жителі, ані влада до кінця не вірили,
що масштабний проект з будівництва навчального закладу таки вдасться зреалізувати. Але
спільними зусиллями, завдяки небайдужим людям, все вдалося.

Нижньояблуньці про нову школу мріяли не одне десятиліття. І лише десять років тому, завдяки
випускнику школи, нині відомому юристу, а тоді заступнику керівника Адміністрації Президента України
Ігорю Пукшину,було закладено перший камінь. Разом з Ігорем Гіляровичем цю відповідальну місію
здійснив тодішній голова обласної адміністрації Микола Кміть. Упродовж десяти років були різні історії:
не один раз коригували проект, змінювалися підрядники, на об’єкті відбулося десятки нарад…Загальна кошторисна вартість школи майже 60 млн. грн.., більше 30 млн. грн. уже використано, а до повного
завершення об’єкта тут мають освоїти ще поза 20 мільйонів гривень.
На Перший дзвоник у Нижню Яблуньку, щоб привітати учнів, учителів та батьків, приїхала заступник
голови облдержадміністрації Ірина Гримак, депутат обласної
ради
Михайло
Ільницький, голова
Турківської РДА Олександр Лабецький, голова районної ради
Володимир Лозюк,
депутат
районної
ради Михайло Хорт.
Виступаючі гості не
приховували радості
від того, що нарешті
збулася давнішня
мрія
нижньояблуньців і діти пішли
вчитися в сучасне
приміщення, в якому
обладнано кабінети
інформатики, хімії,
біології та деякі інші. І
хоча до здачі в експлуатацію об’єкта ще
доведеться виконати чимало робіт, все ж, віриться, що найближчим часом владі це вдасться зробити.
Принаймні в цьому запевнили як очільники області, так і району. Уже невдовзі учні матимуть і подарунок від ДП «Боринське лісове господарство» – сучасний тенісний стіл. Про це повідомив на урочистій
лінійці директор Михайло Ільницький.
У своєму вітальному слові директор школи Олександра Стояк розповіла історію будівництва школи
й подякувала найперше голові ОДА Олександру Синютці та голові обласної ради Олександру Ганущину,
керівництву району, депутатам обласної ради – Михайлу Дзюдзю, Ігорю Комарницькому, Михайлу Ільницькому, депутатам районної ради, і особливо Михайлу Хорту, відділу освіти, сільській раді, опікунській
раді, батьківському комітету, громаді села – словом, всім, хто в різні роки долучався до будівництва.
В особливий спосіб вона подякувала депутату Верховної Ради Андрію Лопушанському за те, що допоміг
з опаленням школи, змонтувавши сучасний твердопаливний котел. Також велику вдячність вона висловила Ігорю Пукшину, який напередодні закупив парти, стільці, мультимедійні дошки, вартістю більше
350 тис. грн.
До речі, вітання в цей день приймала й сама Олександра Дмитрівна, яка відзначила свій славний
ювілей. Заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак подарувала їй ікону, яка оберігатиме всю
шкільну громаду й захищатиме від негараздів. А силами учнівського та педагогічного колективу, місцевих культпрацівників з цієї нагоди було організовано цікаву концертну програму. Завдяки чому свято
справді було величним, яке запам’ятається на все життя як педагогам, так і їхнім вихованцям, а
особливо першокласникам, які також по-дитячому раділи, що мають нагоду вчитися у новому приміщенні.
Навчально-виховний комплекс у Нижній Яблуньці – це перший освітній об’єкт, що відчинив свої двері
для своїх вихованців за час незалежності України. Але, віриться, що не останній. Подібного свята уже
давно чекають і в с. Либохора.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Президія районної ради Турківського товариства мисливців і рибалок, Верхньовисоцький та Комарницький первинні мисливські
колективи сердечно вітають з днем народження, яке святкує 13 вересня, жителя с. Комарники, добру, товариську, чуйну людину – Віктора Теодоровича Матківського.
Бажають шановному імениннику доброго здоров’я, життєвих сил і енергії, родинного тепла, мирного неба над головою, рясних Божих благословінь.
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
До років 100 бажаємо прожить.
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Колектив відділу статистики у Старосамбірському районі щиросердечно вітає із ювілеєм колегу по роботі, чуйну, добру і надійну
людину – Ольгу Михайлівну Інденко – і бажає шановній ювілярці
міцного-міцного здоров’я, усіх земних гараздів, родинного тепла, благополуччя, миру,
сповнення усіх планів і мрій, Божої ласки і
благословення на довгі і щасливі роки життя.
Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними й доля не проста.
А Ви завжди лишайтесь молодою,
Живіть у щасті й радості до ста.
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я, любові й добра.
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде людського тепла.

ÍÀÄÀÍÎ ÄÎÇÂ²Ë ÍÀ ÐÎÇÐÎÁÊÓ ÏËÀÍÓ
ÆÈÒËÎÂÎ¯ ÇÀÁÓÄÎÂÈ Ó×ÀÑÍÈÊÀÌ ÀÒÎ
Тридцять восьма сесія 7-го скликання Турківської міської
ради, яка відбулася в останній день літа, прийняла відповідні
рішення відносно першочерговості виділення земельних ділянок учасникам АТО та сім’ям померлих учасників АТО.
Так, було вирішено надати дозвіл на розробку детального плану
території кварталу індивідуальної житлової забудови на земельній
ділянці, орієнтовною площею 0, 4298 га, на вул. Круг Городище.
Також ще одним рішенням надано дозвіл на розробку детального
плану території кварталу індивідуальної житлової забудови на земельній ділянці, орієнтовною площею 3,0 га, в урочищі Осовня в м.
Турка.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÎÑÂ²ÒÀ Ä²ÒÅÉ
Ç ÎÑÎÁËÈÂÈÌÈ ÏÎÒÐÅÁÀÌÈ
На Турківщині, за повідомленням відділу освіти, зареєстровано 352 дітей-інвалідів, віком від 0 до 18 років. І, на превеликий жаль, ця негативна тенденція зростає: кількість дітей з
інвалідністю з кожним роком збільшується.
Районною психолого-медико-педагогічною комісією в ході
двох засідань обстежено 18
дітей. Всі діти з інвалідністю охоплені навчанням – 42 дитини навчаються на індивідуальній
формі навчання і 150 дітей з
інвалідністю (соматичні захворювання) відвідують навчальні
заклади.

На базі Турківської школиінтернату в минулому році на
інклюзивній формі навчання навчався один учень. У цьому навчальному році заплановано
залучити до інклюзивного навчання ще учня з Явори.
Наш кор.

ÄÈÒß×Å ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß – ÍÀ
ÏÅÐØÎÌÓ ÏËÀÍ²
У загальношкільних навчальних закладах району гарячим харчуванням охоплені діти пільгових категорій. Так минулого року безкоштовно харчувалися 82 дитини учасників АТО та 940 дітей з малозабезпечених сімей, в тому числі й 32 дитини-сироти.
Вартість харчування на одного учня поки що залишається незмінною – 12 гривень. І такою, до речі, вона є вже кілька років.
За словами начальника відділу освіти Наталії Гошівської, цього
року вони вперше зіткнулися з проблемою, коли після двох проведених тендерів не виявилося бажаючих харчувати дітей. Загалом,
це мало місце у 15 школах. Тому питанням організації дитячого
харчування відділ освіти займеться невідкладно.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ßÊ²ÑÍÀ ÎÑÂ²ÒÀ –
ÎÁ’ªÊÒÈÂÍÀ ÂÈÌÎÃÀ ×ÀÑÓ
Часи змінюються, і ми змінюємося, а разом з нами змінюється і школа. Проте освіта була і залишається найголовнішим
національним пріоритетом, основою для розвитку особистості. Не порушуючи традиції, напередодні Першовересня у
райцентрі, у приміщенні Турківського НВК, відбулася серпнева конференція вчителів району. Зворушені, усміхнені, ще не
втомлені від педагогічної праці, вони зібралися, аби підсумувати набутки минулого навчального року і намітити першочергові шляхи та плани на майбутнє. За статистикою, в
освітній галузі району впродовж 2016-2017 навчального року
функціонувало 50 навчальних закладів. Зараз їх буде 49, оскільки Кіндратівська ЗОШ І ст., у зв’язку з тим, що в ній на початок цього навчального року мало би навчатися всього… 4
учні, припинила своє функціонування. Навчало дітей горян у
15 ЗОШ І-ІІІ ст., 12 НВК та 31 загальноосвітній школі І-ІІ ст.
(всього 3480 учнів) 1150 педагогічних працівників . Крім того, у
минулому навчальному році на території району було чотири
ЗНЗ І ст. з 90 учнями, три дошкільні навчальні заклади в м.
Турка, де виховувалося 174 вихованці, Будинок дитячої та
юнацької творчості, де працювало 30 гуртків, які відвідувало 618 вихованців, та ДЮСШ «Юність», де розвивають чотири види спорту у 20 гуртках (312 вихованців).
Начальник відділу освіти Турківської РДА Наталія Гошівська,
використовуючи слайди, провела детальну презентацію роботи галузі, яку очолює. Присутні
дізналися, що в минулому навчальному році наших школярів
навчало 119 молодих педагогів,
стаж роботи яких становить до
3 років; ті, що мають від трьох
років стажу і до десяти – 210
педагогів; від 10 до 20 років педагогічного стажу мали 224 педагоги і від 20 і більше років педагогічного стажу – 597 педагогів (52 відсотки).
Отже,
більшість освітян Турківщини
мають поважний педагогічний
стаж. Цікава й інша цифра – вік
учителів. Отож, до 30 років мають 225 осіб, а найбільше (289
осіб) є віком понад 55 років. За
кваліфікаційними категоріями в
минулому навчальному році
розподіл був такий: спеціаліст
– 167 осіб, спеціаліст ІІ категорії
– 157, спеціаліст І категорії –
236, спеціаліст вищої категорії –
422 педагоги.
– Звичайно, що школа покликана насамперед виховувати і
навчати, але школа – це будинок, і жоден будинок неможливий без того, щоб його не обслуговували та не ремонтували, –
наголосила Наталія Михайлівна, коли стала розповідати про
господарську діяльність освітньої галузі. – На даний час в
районі на завершенні будівництво школи в с. Н. Яблунька, яке
розпочалось ще у 2008 році. З
початком навчального року
вводиться в експлуатацію перша черга цієї школи. Також зараз проводиться коригування
проектно-кошторисної документації по об’єкту реконструкції
навчального корпусу Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. з будівництвом тут
котельні. Завершення робіт по
цьому об’єкту заплановано до
кінця 2017 року. І продовжується будівництво загальноосвітної
школи І-ІІІ ст. (на 480 учнівських
місць) в с. Либохора. На це будівництво виділено цього року
поки що 1 млн. гривень з державного бюджету та 6 млн. грн.
– з обласного. Зараз роботи
тривають, їх завершення заплановано на 2018 рік, і будемо
разом просити Бога, аби допоміг нам вкластися в цей
термін.
Стосовно обласного конкурсу
мікропроектів, до якого освітяни вже поступово стали звикати, то у 2017 році відділ освіти
прийняв активну участь у програмі обласного конкурсу

мікропроектів місцевого розвитку. Переможцями стали дев’ять проектів, на суму майже два
з половиною мільйона гривень,
в тому числі і з коштів районного
бюджету є своя частка внеску.
– У даний час роботи завершено по семи школах району –
замінено вікна, двері, покрівлю,

утеплено фасади, проведено
ремонт системи опалення, –
проінформувала виступаюча. –
На 2017 рік заплановано кошти
на придбання обладнання та
апаратури для ЗНЗ Турківщини,
на суму 710 тисяч гривень, та на
капітальний ремонт 19 шкіл, в
сумі 1 млн. 370 тис. грн. Всього
із субвенції , яка нещодавно поступила на наш рахунок з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток окремих
територій заплановано використати коштів для освіти на загальну суму 2 млн. 080 тис. гривень. Передбачено роботи із
заміни вікон та дверей, встановлення твердопаливних котлів,
ремонту системи водопостачання, а також облаштування
спортивних майданчиків. Відділу
освіти, згідно обласної програми «Спортивний майданчик»,
на 2017 -21 рр. виділено кошти
в сумі 500 тис. грн. для влаштування спортмайданчика зі штучним покриттям на території Турківського НВК. Роботи тут уже
розпочато, співфінансування з
міського бюджету на цей об’єкт
становить 150 тис. грн. Є надія,
що у жовтні майданчик уже буде
готовий до експлуатації. За кошти обласного бюджету розвитку
(в сумі більше мільйона гривень) до кінця 2017 року заплановано провести реконструкцію
навчального
корпусу
Лімнянського НВК ім. Романа

Мотичака. Хочу зазначити, що у
всіх навчальних закладах району проведено поточний ремонт
шкільних приміщень, тому щиро
дякую директорам, педагогічним працівникам, технічному
персоналу, батькам, громадськості за допомогу у ремонті.
Адже кошти, виділені цього року
на ремонт, були мінімальні,
тому ми прекрасно розуміємо,
що це ваші кошти, руки батьків
ваших дітей зробили школи готовими до прийому діток на новий навчальний рік.
Окрім усього, начальник
відділу освіти Наталія Гошівська зупинилася під час презентації на такому важливому і болючому питанні як оптимізація
шкіл:
– За рекомендацією Департаменту освіти та науки Львівської
ОДА, постійної депутатської
комісії з гуманітарних питань,
питань молоді, засобів масової
інформації та соціального захисту Турківської районної ради
було винесено питання про оптимізацію окремих навчальних
закладів. Це зокрема пониження ступеня Радицької ЗОШ

І-ІІ ст. у перший (дане питання
було відхилено) і закриття
Кіндратівської ЗОШ І ст. (по цьому питанню прийнято рішення).
Найбільші витрати на одного
учня на даний час становлять 62
тис. 442 грн. (це якраз було в
Кіндратівській ЗОШ), а найменші – 11 тис. 858 грн. У ці витрати входить не тільки матеріально-технічне забезпечення, а
ще й заробітна плата вчителів,
які навчають учнів. Отож, якщо
учнів мало, вчителів багато, а
техпрацівникам, Богу дякувати,
уже підвищили зарплату, і ще
обіцяють підвищення в розмірі
25 відсотків, і можливо навіть
цього року, це автоматично
збільшує витрати на одного учня.
Тому ми мусимо досягати моменту, щоби була оптимальна
кількість дітей відносно до
кількості вчителів у школі.
За словами виступаючої, цього року в освітян, як ніколи, виникла проблема із фінансуванням із місцевого бюджету. Це
пов’язано з тим, що відповідно
до певних змін у сучасному
фінансовому законодавстві,
фінансування непедагогічних
працівників лягло на плечі
місцевого бюджету, а він, як відомо, не є дуже великим. Нестача фонду заробітної плати до
кінця 2017 року з місцевого бюджету становить 4 млн. грн., а з
додаткових дотацій технічному

персоналу та на енергоносії не
вистачає майже 11 млн. грн.
Фонд заробітної плати з освітньої субвенції, тобто педагогічним працівникам, забезпечений в повному обсязі. Наталія
Михайлівна навіть пообіцяла
винагороду до Дня вчителя в
розмірі 100 відсотків, за що отримала шквал оплесків від присутніх у залі. Заодно, через великий дефіцит коштів, освітяни
змушені вводити заходи з їх економії. Так економія на зменшення виплати надбавки бібліотекарям на 30 відсотків склала на
даний час 156 тис. 354 грн., економія по виплаті заробітної плати – за рахунок відпусток без
збереження заробітної плати –
склала 363, 5 тис. грн., економія
по зарплаті за рахунок уточнення вільних залишків, що склалися в місцевому бюджеті, –
сума майже два з половиною
мільйони. На жаль, відділ освіти вимушено пішов на заходи зі
скорочення штатів техпрацівників (скорочено 41,5 штатних
одиниць), що також дало економію більше 300 тис. грн. Загальна сума економії коштів станом
на кінець серпня поточного
року, як наголосила виступаюча, складає майже 5 млн. гривень. Разом з тим, Наталія Михайлівна попросила вибачення,
що багато сімей матеріально й
фінансового постраждало внаслідок таких дій, але іншого шляху утримання техперсоналу в
навчальних закладах немає.
Далі Наталія Гошівська зупинилася на всіх інших, не менш
важливих аспектах діяльності
освітянської галузі – позашкільному і дошкільному вихованні,
зовнішньому незалежному оцінюванні, харчуванні учнів, забезпеченні їх шкільними підручниками… А закінчивши презентацію, запросила до вітального
слова голову Турківської РДА
Олександра Лабецького. Він
коротко проінформував присутніх про те, що робиться в районі, запевнивши при цьому, що
й далі будуть вкладатися кошти
в розвиток освітньої галузі Турківщини.
– Я безмежно радий бачити
вас усіх живими й здоровими,
сповненими сил, енергії та бажання працювати з дітьми.
Щиро вітаю вас усіх з Першовереснем! Цінуйте і дякуйте за те,
що маєте, – наголосив він. –
Дуже непростий час зараз, але
я вірю, що мудрість переможе,
що перемога буде за нами.
Наша доля тільки в наших руках. Я щиро дякую вам усім за
нелегку працю і бажаю на увесь
навчальний рік – творчого заряду, енергії, нових задумів, вдячних і слухняних учнів. Нехай Матінка Божа охороняє вас і ваші
сім’ї,
Виступила на конференції,
побажавши успіхів і плідної праці
вчителям, п. Мирослава Калинич:
– Несіть тепло і любов своїм
учням, але не забувайте й про
частину тепла для родини, для
своїх близьких. Я як волонтер,
як депутат районної ради та як
голова благодійної організації
«Милосердя», закликаю вас
підняти волонтерську роботу,
яка зараз пригасла, і допомогти
нашим бійцям на передовій.
До речі, в залі стояла скринька для збору благодійних внесків,
де кожен бажаючий міг внести
свою невелику пожертву нашим
захисникам.
Після виступів гостей почалося активне обговорення доповіді
начальника відділу освіти, до
якої долучилися педагоги шкіл
району.
Ольга ТАРАСЕНКО.

3 стор.

5 вересня відсвяткувала
свій ювілей Марія Іванівна Романович з с. Явора.
Дорогу,
люблячу,
турботливу дружину, матусю, бабусю, сваху
с е р д еч но
вітають з
ювілеєм чоловік Михайло, свекра
Марія, дочки Оксана та
Леся, зять Микола, онучка Камілла, Валентина та Іван, свати
Кузьмаки та вся родина і бажають дорогій ювілярці настрою
гарного, здоров’я міцного, достатку, любові, добра, родинного
тепла і Божої опіки на многії
літа.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітає щиро вся родина
У день, коли Вам – 50.
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе
і біда,
Хай же будуть щастя і
міцне здоров’я,
Радість і повага на многії
літа.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде
пора,
Хай буде щедрим ювілейне
свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Нехай цей день Вам зморшок не прибавить,
Старі нехай розгладить і
зітре,
Здоров’я зміцнить, від незгод позбавить,
Добро і щастя в дім Вам принесе.
Нехай душа у Вас ніколи не
старіє,
На білій скатертині будуть
хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди
сонце гріє
Й слова подяки линуть
звідусіль.

Педколектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно вітає з
ювілейним днем народження –
30-річчям – добру, чуйну
колегу по роботі, вчителя
ан г л ій с ь к о ї
мови – Ольгу
Іванівну Лях
– і бажають
ш ано в ній
юв іляр ці
міцногоміцного здоров’я,
успіхів у роботі, натхнення,
благополуччя, Божої ласки і опіки на довгі і щасливі роки життя.
Творчого вогнику Вам, віри
й наснаги,
Щедрості серця, людської
поваги.
На довгих стежинах Вашої
ниви
Будьте завжди Ви здорові й
щасливі.

На роботу в охорону потрібні
чоловіки та жінки (вахтовий метод).
Телефони:
0976064072,
0676874185.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
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ÊÍßÃÈÍß ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÈ –
ÓÐÎÄÆÅÍÊÀ ÕÅÐÑÎÍÙÈÍÈ
Вже стали історією Шості Всесвітні бойківські фестини, але до редакції нашої газети все
ще продовжують надходити дописи від учасників святкового дійства, гостей, організаторів різних конкурсів. Ми залюбки друкуємо їх, адже розповісти, направду, є про що. Та й
хочеться, щоби наші читачі почерпнули більше матеріалу про цьогорічне бойківське свято.
Серед усіх заходів, які проводилися в ході фестин, надзвичайно багато глядачів зібрав конкурс «Княгиня Бойківщини». Меценатом його був представник від акціонерів фірми Ніка-Захід-Екогазда «АгроСмарт», виходець з нашого району, Василь Телішевський, за що йому велике спасибі від організаторів
дійства. У конкурсі взяли участь Павлина Чудак – студентка Самбірського педагогічного коледжу ім.
І. Филипчака, жителька с. Мельничне; 17-річна Софія Когут з м. Київ, студентка Київського університету
національної культури і мистецтв; Вікторія Славич – студентка інституту гінекології та акушерства ім. А.
Крупинського, жителька с. Боберка; Наталія Шепіда з с. Бітля, вчиться в Самбірському коледжі
культури та мистецтв на бібліотечному факультеті; Наталія Комарницька – також студентка Самбірського коледжу культури та мистецтв, із с. Либохора; Дар’я Лесів – з Ужгорода, учениця місцевої ЗОШ №6
та Ужгородської музичної школи №1 ім. П. Чайковського.
До складу журі увійшли Христина Дувіряк (м. Івано-Франківськ), Іванна Дудинець (екс-«Княгиня
Бойківщини», учасниця П’ятих Ювілейних бойківських фестин), Маріанна Яра (уповноважений представник Республіки Польща на фестинах), Олександр Лабецький (голова Турківської райдержадміністрації), Юрій Лило (заступник голови Турківської РДА), Віталій Рац (завідувач відділу міжнародних
зв’язків у галузі культурно-освітньої діяльності і народної творчості Ужгородського обласного організаційно-методичного центру культури) та уже згадуваний вище Василь Телішевський (він же був головою
журі).
У ході конкурсу для його учасниць було визначено ряд завдань. Зокрема вони повинні були розповісти про свій родовід. Софія Когут, наприклад, докладно розповіла про свій родовід у віршованій
формі. Кожній із учасниць потрібно було представити старовинний бойківський костюм, та ще й розповісти про нього. Слід сказати, що представниці Турківщини мали дуже гарне бойківське вбрання. Мали
дівчата й домашнє завдання – приготувати старовинну бойківську страву і принести скуштувати членам
журі, гостям (було багато страв з тертої картоплі, вишукані види сиру). Також кожна з учасниць мала
продемонструвати й свої артистичні здібності. Бурхливими аплодисментами подякували глядачі за
дуже старовинну пісню Наталії Комарницькій з Либохори. Згодом усі цікавилися у дівчини, де ж вона
взяла таку гарну пісню.
У підсумку, за оцінками компетентного журі, було присуджено призові місця. Першого місця і титулу
«Княгиня Бойківщини» удостоїлася Софія Когут. Наталії Комарницькій присуджено друге місце і титул
«Міс глядацьких симпатій». Почесного третього місця удостоїлася Вікторія Славич із Боберки.
Отож, Софія Когут, яка народилася на Херсонщині, у смт. Рубанівка, стала «Княгинею Бойківщини»
на Шостих Всесвітніх бойківських фестинах. Дівчина надзвичайно талановита, захоплюється вокальною грою на фортепіано, поезією; вивчає іноземні мови, цікавить її журналістика.
Ольга ТАРАСЕНКО.

6 вересня відсвяткувала свій день народження Надія Євстахівна
Тяжкун – жителька селища Бориня. Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу матусю і бабусю з іменинами сердечно вітають дочка Ірина,
зять Микола, син Юрій, невістка Анна, онуки Юрій і Маринка.
Бажаємо Вам, рідненька, міцного здоров’я – з роси і води, світлої
радості в житті, Божого благословення.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

Продаються вівці романівської породи і кози.
Тел.: 0500718663.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілейним днем народження лікаря-стоматолога лікарської амбулаторії с. Ільник
– Сергія Олександровича Бичковського – і бажають
шановному ювіляру міцного здоров’я, достатку, добра, довголіття.
Хай Вас щастя, як дощ, омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога
Любові – від рідних, а ласки – від Бога.

у м. Турка (вище відділення
поліції) продається будинок
(три поверхи). Біля будинку – земельна ділянка, площею 0,10 га.
Ціна – договірна (досить помірна).
Тел.:
0954911400,
0507502555.
Втрачений диплом про присвоєння кваліфікації «машиніст
бурильно-кранових самохідних
машин», виданий дирекцією
Турківського
професійного
ліцею Петру Миколайовичу Магдичу про те, що він дійсно навчався в Турківському СПТУ-51 з
1.09.1988 р. по 30.06.1991 р.
(наказ № 40-к від 1.09.88р., наказ № 2-к від 30.06.1991 р.), вважати недійсним.
Втрачений атестат про середню освіту, виданий Турківською
СШ в 1978 р. на ім’я Алли Олексіївни Тисовської, вважати недійсним.
Легальна праця в Польщі!
Компанія «Вектор» набирає
робітників для субпідрядних
робіт у виробництві фасадної
плитки з цементу і гіпсу.
Співробітникам нашої компанії ми пропонуємо:
– легальна праця на території
Польщі:
– соціальний пакет (медичне
страхування);
– можливість продовження
робочої візи;
– можливість отримання картки на проживання;
– проживання поблизу робочого місця;
– робочий одяг.
Вимоги до співробітників:
– дисципліна;
– порядність;
– бажання працювати.
Тел.:
+48660752759,
0972977171.

Порошенко сам купує
зброю й передає її армії
Президент Петро Порошенко витрачає власні кошти на
придбання зброї, яку передає Збройним силам України.
Про це повідомляють ресурс Ukrainian military pages та народний депутат Володимир Ар’єв.
Так, ukrmilitary.com пише, що з початку російської агресії проти
України Петро Порошенко витратив понад 500 млн. гривень власних коштів
на допомогу ЗСУ, в
тому числі декілька
десятків мільйонів
для 3-го окремого
полку спеціального
призначення Сил
спеціальних операцій (до 2016 року
оперативного ком а н д у в а н н я
«Південь» Сухопутних військ).
«Серед переданої допомоги автомобілі, бронежилети, спорядження, форма, теплі речі, а також 100 снайперських комплексів, у
складі: 82-х 7-62-мм карабінів Z-10 (308 Winchester) та 18 гвинтівок
Savage під набій 338 Lapua Magnum, оптика, далекоміри та десятки тисяч набоїв», – уточнює видання.
21 серпня, під час візиту президента до 3-го окремого полку спецпризначення, який дислокується у Кропивницькому, командир полку
передав Порошенку символічний подарунок із гільзами від набоїв,
випущених з цих гвинтівок, з прізвищами загиблих побратимів, зазначає ресурс.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з
громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (ДБ №057829),
видане управлінням соціального захисту населення Турківської РДА
на ім’я Ігоря Ігоровича Матківського, вважати недійсним.
Продається 3-кімнатна квартира в м. Турка, вул. Молодіжна (тихий район) з ремонтом, з меблями, 72 м2, ІІ поверх, з гаражем.
Ціна – договірна. Тел.: 0503717870.
Втрачене посвідчення дитини
з багатодітної сім’ї (ДБ
№287004), видане управлінням
соціального захисту населення
Турківської РДА на ім’я Ростислава Миколайовича Себія, вважати недійсним.

В смт. Бориня продається
трактор Т-16 (самоскид). У доброму стані, гума на колесах –
нова.
Ціна – договірна.
Тел.:
0954911400,
0680569265.

Куплю цеглу-блок – білу, силікатну. Тел.: 0963385727, 0666758100.

Дорогого, люблячого синочка, онучка, правнука, племінника і
похресника – Андрійка Змійовського, що проживає в с. Гусне, якому 5 вересня виповнився рочок, сердечно вітають мама Наталя,
тато Василь, бабуся Марія, дідусь Петро, хресна мама Оксана, вуйко Іван і прабабуся Романія.
Рости, рідненький, здоровеньким, розумним і щасливим – на потіху батькам і радість усій нашій родині! Щасливої Тобі долі і хай береже Тебе Бог!
Ніжне, миле й дороге
Сонечко-малятко,
З Першим рочком Тебе,
Маленьке янголятко!
Дорогий Андрійчику! Дороге дитя!
Ми бажаєм Тобі щастя на усе життя.
Ми бажаєм Тобі щастя, здоров’я й добра,
Щоб Господня Мати Божа Тебе берегла.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілеєм акушера лікарської амбулаторії с. Бітля
– Світлану Михайлівну Тюрдьо – і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, родинного тепла, Божого
благословення.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

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

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА
ПОПЕРЕДНЯ
19.06.2017року

Від
26.07.2017року

Бички вищ. вгод., понад 400 кг

28,10

29,50

Бички вищ. вгод., від 345 до 400кг

27,10
25,60
27,10
25,60
23,50
21,60
14,80
26,10
25,10
23,10
21,30
15,00
19,70
17,90
22,00
21,00

29,10
27,60
28,60
27,60
24,90
22,50
15,60
27,50
26,60
24,40
22,10
15,70
20,20
18,40
22,00
21,00

Бички, до 345 кг
Молодняк, вищ. вгод. від 345кг
Молодняк вища вгод. до 345кг
Молодняк середньої вгод.
Молодняк н/ сер. вгод.
Молодняк худа
Доросла вищої вгод. від 350кг
Доросла вищої вгод. до 350кг
Доросла, середньої вгод.
Доросла, н/середньої вгод.
Доросла худа
Коні I категорії
Коні II категорії
Свині
Свиноматки

Іван СТРУЦЬ,
начальник відділу агропромислового розвитку Турківської РДА.
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À ÆÈÒÒß – ÍÅ ÏÎËÅ
Доле моя, доле,
А життя – не поле.
Бо життя прожить –
Не поле перейти.
(Із пісні «Синові в дорогу»).
Життя кожного починається з дитинства. І часто наша життєва стежина формується саме в
дитячі роки. Коли родина благонадійна і дитині прищеплюють любов до праці і відповідальність, то
дитина скоріш за все виросте хорошою людиною. Так і було в сім’ї Матківських – простих селян з
Комарників, де усім своїм дітям батьки показали приклад найвищих християнських чеснот – милосердя,
добра, любові, людяності, працелюбства. Тому й виростав маленький Віктор напрочуд кмітливим, роботящим хлопцем, з почуттям глибокого і бережливого ставлення до природи, з серцем, наповненим
великої любові до землі-годувальниці, поваги до своїх односельців та своєї родини.
Народившись у важкі передвоєнні 30-і роки, Віктору,
як і його одноліткам, довелося пройти нелегке життя –
не завжди вистачало на харчі, не було добротного теплого одягу, взуття, належного шкільного приладдя. До
школи хлопчині довелося долати чималий шлях, було
важко – особливо взимку, коли 30-градусні морози обпікали обличчя, руки і пальці ніг, коли снігові заметілі
засипали стежки-доріжки і доводилося сунути по пояс
в снігу з дому до навчального закладу або ж навпаки.
Уже тоді у маленького хлоп’яти гартувався характер до
витривалості, безбоязні та наполегливості. А далі на
плечі звалилася війна, яку він, як й інші діти Другої світової, пережив, чекаючи мирного неба над головою, кращих часів і світліших днів. І вони невдовзі прийшли.
Віктор Матківський успішно закінчує школу й подумує
над обранням собі професії. Вибір зупиняє на зооветеринарії. Одержавши на руки диплом випускника зооветеринарного інституту, він іде працювати ветеринарним лікарем спершу у Бітлю, а потім у Карпатське та
Либохору.
– Саме в Бітлі, де я проживав, вперше й зустрівся та
дізнався про цю людину. Будучи ще надто молодим, п.
Віктор своїм працелюбством, увагою, бажанням допомогти, вмінням вислухати кожного, заслужив у бітлян
повагу й авторитет, – пригадує сьогодні його добрий колега, голова Турківського районного ТМіР Богдан Ми-

хайлик. – Де ж я тоді міг уявити, що доля зведе мене з
Віктором Теодоровичем та що стане він членом нашого
мисливського колективу, палким шанувальником
рідного Бойківського краю, просто нашим хорошим
порадником і надійним, безкорисливим другом.
Трудові будні Віктора Матківського пролягали різними шляхами, а коли очолив Комарницький ветпункт, то
трудився в ньому аж до виходу на пенсію – до 1990 року.
До речі, в родині Матківських присвятили себе ветеринарії й два Вікторових брати – Олександр і Леон. Таким
чином в Комарниках народилася династія ветеринарів
Матківських – кваліфікованих фахівців, мудрих, вірних
обраній професії чоловіків.
36 літ віддав ветеринарній справі Віктор Матківський.
І навіть сьогодні його порада стає у пригоді кожному,
хто звернеться за допомогою до ветерана ветмедицини. Дасть добру консультацію, повчальну настанову,
словом, допоможе, чим може.
Крім усього, Віктор Теодорович ще й широко відомий
в нашому районі, та за його межами, пасічник. Бджолярством почав займатися відразу ж після війни – з
1946 року, довгий час був заступником голови районного Товариства бджолярів. Для пасічників-початківців він
видав цінні брошури – так звані довідники пасічників,
де можна знайти відповідь на будь-яке запитання, яке
виникає у практичній роботі ще не надто досвідченого

ÎÑÍÎÂÍ² ÇÌ²ÍÈ, ßÊ² ÍÀÉÁ²ËÜØÅ
ÂÏËÈÂÀÞÒÜ ÍÀ ÏÅÍÑ²ÉÍÓ ÂÈÏËÀÒÓ
Законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення пенсій” (від 22.06.2017 № 6614) пропонує
зміни до 32 законодавчих актів.
1. Перерахунок раніше призначених пенсій з 1 жовтня
2017 року, із використанням:
– середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016) у
розмірі 3764,40 грн.;
– вартості одного року стажу,
що застосовується для обчислення пенсії, знижено з 1,35%
до 1 %;
– стажу 30 років для жінок та
35 років для чоловіків для обчислення:
пенсії в мінімальному розмірі
(для пенсій, призначених до
01.10.2011, – при стажі 20 років
у жінок і 25 років – у чоловіків);
– доплати за понаднормовий
стаж (стаж понад 30/35 років, а
для пенсій, призначених до
01.10.2011 - за стаж відповідно
20/25 років);
– показника прожиткового
мінімуму для непрацездатних
громадян, встановленого на
01.12.2017 (1373 грн.), замість
такого показника станом на
01.10.2017 (1312 грн.).
2. Різні правила призначення пенсії за віком на перехідний період 2017-2019 роки:
у 2017 році:
із застосуванням середньої
зарплати за 2014-2016 роки, у
розмірі 3764,4 грн., та вартості
одного року стажу - 1,35%;
у 2018 році:
із застосуванням середньої
зарплати за 2016 і 2017 роки та
вартості одного року стажу – 1%;
починаючи з 2019 року:
із застосуванням середньої
зарплати за останні три роки та
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вартості одного року стажу – 1%.
3. Мінімальний розмір пенсії
за віком встановлюється:
на рівні прожиткового
мінімуму для непрацездатних
громадян, при стажі 30/35 років
(для пенсій, призначених до
01.10.2011, – за наявності стажу відповідно 20/25 років);
з 1 січня 2018 року – на рівні
40% від мінімальної заробітної
плати, але не менше ніж розмір
прожиткового мінімуму, при
стажі 30/35 років після досягнення 65 років;
у разі відсутності повного стажу, виплачується пропорційно
менший розмір пенсії;
для шахтарів: у розмірі 80%
зарплати для обчислення
пенсії, але не менше як три розміри прожиткового мінімуму –
для непрацездатних громадян.
4. Запровадження гнучкого
“коридору” пенсійного віку (6063-65 років) для призначення
пенсії за віком:
за наявності стажу на
01.01.2018 – 25 років – призначати пенсію у 60 років. Діапазон
необхідного стажу щороку
збільшувати на 12 місяців – до
досягнення 35 років у 2028 році;
за наявності стажу на
01.01.2018 від 15 до 25 років – у
63 роки. Діапазон необхідного
стажу щороку збільшувати на 12
місяців до досягнення діапазону від 25 років до 35 років – у
2028 році;
за наявності стажу на
01.01.2019 15 років, але менше
ніж 16 років, що давали б право

виходу на пенсію в 63 роки, –
призначати пенсію у 65 років.
Діапазон необхідного стажу щорічно збільшувати на 1 рік. Тобто, з 2028 року призначати пенсії
у 65 років особам, які матимуть
15-25 років стажу.
5. Особам, які не матимуть
15 років стажу, призначати державну соціальну допомогу при
досягненні ними 65 років. Призначати (у період з 01.01.2018
по 31.12.2020) тимчасову державну соціальну допомогу особам, які досягли встановленого
пенсійного віку, мають страховий стаж не менше 15 років, але
не набули права на пенсійну
виплату – на період до придбання права на пенсію за віком, у
порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
6. Щорічна (опосередкована) індексація пенсій.
З 2021 року відбуватиметься
шляхом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з якої
обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за
3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за
попередній рік. У 2019-2020 роках індексацію пенсій здійснювати за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.
ІНШІ ЗАПРОПОНОВАНІ
ЗМІНИ:
7. Надати можливість “купити” до 24 місяців стажу (при
“купівлі” стажу до 12 місяців
мінімальний страховий внесок
збільшувати на коефіцієнт 2, а
при “купівлі” від 13 до 24 місяців

бджоляра; про те, яку користь приносять бджола і продукти бджільництва для здоров’я людини, а також, як ці
роботящі маленькі комахи вміють передбачити погоду.
Мало того, що герой моєї розповіді – талановитий бджоляр, він ще й у свій час очолював Комарницьке, Верхньовисоцьке і Либохорське первинні мисливські низові
товариства. 20 років був головою товариського суду, народним засідателем. Будучи чоловіком веселим, дотепним, товариським, з умінням гарно і мелодійно співати, він десятки разів ставав хрещеним батьком та старостою на бойківських весіллях.
Проживши з дружиною – Вікторією Йосипівною (на
жаль, вона уже відійшла у Вічність) щасливе, у злагоді,
подружнє життя, вивели у світ двох синів-соколів – Анатолія і Віталія, які подарували їм четверо онуків, а від
них уже й правнучка є, яка тішить прадідуся Віктора
своїм радісним та милим дитячим поглядом.
Цьогорічний вересень принесе на своїх осінніх крилах Віктору Теодоровичу 87 літ. Це вік уже похилий, але
Віктор Теодорович й далі у вирі буденності, сповнений
життєвої енергії та оптимізму.
– Цього року, у палицях (бо уже підводить здоров’я),
сам викопав дві грядки картоплі. І то якої картоплі! Гарна, сортова, вродила крохмалиста на славу! – каже його
недалекий сусід Валерій Височанський. – Це дуже хороша людина, добрий господар, природолюб. Активно
бореться з борщівником, У нас його біля річки насіялося багатенько, то Віктор Теодорович не сидить склавши руки, обкопує його, винищує. Видно, що поважають
його і ветеринарні працівники, колишні колеги по роботі, друзі, бо часто приходять за порадою, а нещодавно, у переддень професійного свята – Дня ветеринарного працівника – сердечно вітали ветерана.
Можливо іноді Віктор Матківський і замислюється над
своїм життям, як, напевно, й кожен з нас: а, може, треба було щось зробити по-іншому, піти не тим шляхом?
Але воно є таким, яким собі й сам обрав.
Хоча деякі люди обирають у житті легші шляхи. Але
чи завжди вони є кращими? Навряд, чи. Коли ховаєшся
від труднощів, уникаєш справжнього, повноцінного життя. Чому? Бо якщо воно повне – то і радістю, і горем.
Дай Боже Вам, Вікторе Теодоровичу, спокійної і щедрої осені – у радості, добрі, теплі, та ще й при доброму
здоров’ї!
Ольга ТАРАСЕНКО.

страхового стажу – на 1,5). Тривалість “купленого” стажу враховувати лише для визначення
права на пенсію (для підвищення розміру пенсії не враховувати).
8. Відм інити призначення
пенсій за вислугу років.
(за певними винятками, зокрема для осіб, які мають необхідну вислугу років станом на 1
жовтня 2017 року); виплату призначених пенсій здійснювати за
рахунок коштів державного бюджету.
9. Зберегти право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або
інвалідів з дитинства (у 50 років);
військових – учасників бойових
дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45
років); чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).
10. Зупинити зменшення розміру пенсії жінкам, що скористались виходом на пенсію в 55
років, з моменту досягнення
ними пенсійного віку, визначеного законом для відповідної вікової категорії.
11. Спеціальні пенсії автоматично переводити на пенсії, обчислені на загальних підставах, якщо розмір такої пенсії
буде вищим. На перехідний період зберігати право на спеціальні пенсії для осіб, які набули
необхідного стажу станом на
01.05.2016р.
12. Відновити з 1 жовтня 2017
року виплату пенсій працюючим пенсіонерам у повному
розмірі.
13. Механізм відшкодування
роботодавцями виплаченої суми
пільгових пенсій для окремих
категорій осіб замінити на сплату підвищеної ставки єдиного
соціального внеску в розмірі
37% та 29% (замість 22%).
14. Максимальну величину
бази нарахування єдиного соціального внеску встановити на
рівні 15 розмірів мінімальної
заробітної плати (48 000 грн.) на

заміну нинішніх 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (42 100 грн.).
15. Встановити для роботодавців квоту для працевлаштування осіб, яким до настання
пенсійного віку залишилось 10 і
менше років (не менш як 1 особу в середньообліковій чисельності штатних працівників).
16. Доручено Кабінету
Міністрів України: до 01.10.2017
р.
Підготувати окремий законопроект про осучаснення пенсій
військовим та протягом 6 місяців
з дати прийняття закону підготувати законопроект про запровадження професійної пенсійної системи (для окремих категорій професій, які нині мають
пільгові статуси).
Законопроект “Про внесення
змін до статті 588 Митного кодексу України з питань пенсійного забезпечення” (від
22.06.2017 № 6615) пов’язаний
із законопроектом № 6614 та
пропонує призначати пенсії для
посадових осіб та працівників
органів доходів і зборів на загальних підставах.
Законопроект “Про внесення
змін до Податкового кодексу
України з питань пенсійного забезпечення” (від 22.06.2017 №
6616) пов’язаний із законопроектом № 6614 та уточнює базу
оподаткування доходу (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги тощо).
Законопроект “Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій”
(від 22.06.2017 (№ 6617) пов’язаний із законопроектом №
6614 та передбачає виплату
державної соціальної допомоги
(в тому числі тимчасової для осіб,
що досягли пенсійного віку, але
не набули права на пенсійну
виплату) і доплат до рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, – за рахунок
коштів державного бюджету.

6 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÞÍÀÖÜÊÈÉ ×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ ÐÀÉÎÍÓ:
ÃÐÓÏÎÂÈÉ
ÅÒÀÏ ÇÀÂÅÐØÅÍÎ
вовчани жодного очка не втратили,
а розлуцькі спортсмени – жодного не здобули
Підсумкова турнірна таблиця після останнього туру виглядає так:
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4
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ГРУПА “А” (ЮНАКИ)
ФК "Нижнє Висоцьке"
ФК "Фаворит" (Н.Яблунька)
ФК "Торпедо" (В.Яблунька)
ФК "Прикордонник" (Сянки)
ФК "Красне"
ФК "Верхній Турів"
ФК "Легіон" (Верхнє)
ФК "Нижній Турів"

ФК
ФК
ФК
ФК
ФК
ФК
ФК
ФК

ГРУПА “Б” (ЮНАКИ)
"Дністер" (Вовче)
"Літмир" (Присліп)
"Явора"
"Завадівка"
"Ільник"
"Бориня"
"Галичина" (Жукотин)
“Розлуч

І
14
14
14
14
14
14
14
14

В
12
11
9
7
6
4
2
2

Н
1
2
0
1
0
0
1
1

П
1
1
5
6
8
10
11
11

О
37
35
27
22
17
12
6
3

І
14
14
14
14
14
14
14
14

В
14
9
9
6
6
5
2
0

Н
0
2
0
4
0
3
1
0

П
0
3
5
4
8
6
11
14

О
42
29
27
22
18
18
6
-4

Чвертьфінальні поєдинки пройдуть у неділю, 10 вересня, на
турківському міському стадіоні “Карпати”. Між собою боротимуться Нижнє Висоцьке із Завадівкою, Нижня Яблунька з Яворою, Присліп з Верхньою Яблунькою та Вовче з Сянками. Початок матчів – о 12.00 год.
Окрім юнацького чемпіонату, на Турківщині ще триває груповий турнір
основного. Тут у групі “А” впевнено лідирує команда з Верхньої Яблуньки, а у групі “Б” – ФК “Бориня”. Окрім них, у прохідній четвірці наразі є
Нижня Яблунька, Либохора та Боберка – у групі “А” та Явора, Присліп
та Завадівка – у групі “Б”.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

НАШІ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ
– ТРЕТІ В ОБЛАСТІ
Минулих вихідних у Львові відбулися фінальні змагання спартакіади Львівщини-2017 серед команд державних службовців.

На урочистій церемонії відкриття учасників змагань вітали заступник начальника управління фізичної культури та спорту ЛОДА
Оксана Вацеба, голова Львівської обласної організації ФСТ «Спартак» Віктор Первачук та головний суддя змагань – Ігор Власенко.
У фінальних змаганнях взяли участь 13 команд, які боролися у
таких видах спорту: футзал, волейбол, настільний теніс, шахи, шашки.
Кращими у загальнокомандному комплексному заліку виявилися збірні команди державних службовців Жовківського району – 1
місце, Миколаївського району – 2 місце й Турківського району – 3
місце.
За результатами змагань сформують збірну команду Львівщини,
яка візьме участь у ХІХ Всеукраїнській спартакіаді серед збірних
команд державних службовців, що відбудеться 26-30 вересня в обласному центрі Закарпаття.
Наш кор.
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ÍÀÉÊÐÀÙ² ÞÍ² ÔÓÒÁÎË²ÑÒÈ
– Â ÏÐÈÑËÎÏ²,
À ÔÓÒÁÎË²ÑÒÊÈ – Â ÒÓÐÖ²
Минулого тижня – 28-29 серпня – на міському стадіоні «Карпати» відбулися змагання Відкритої першості ДЮСШ «Бескид» з міні –футболу серед юнаків та дівчат 2003 -2004 років
народження , з нагоди Дня незалежності України, присвячені
пам’яті тренера-викладача Турківської ДЮСШ «Бескид» Миколи Ходаня, за підтримки першого заступника голови Турківської райдержадміністрації Миколи Яворського.
У змаганнях взяли участь юнаки з Прислопа (тренер Іван Кудрич), Нижнього Висоцького (тренер Віталій Михайлечко), Вовчого
(тренер Віталій Мориконь) та Турки (тренер Михайло Федько).
Серед дівчат змагались команди села Боберка (тренер Василь
Сенів) та міста Турка.
Турнір відкрив директор ДЮСШ«Бескид» Олег Мельник. Він привітав юних спортсменів з початком змагань та представив почесних
гостей турніру, серед яких були перший заступник голови Турківської райдержадміністрації Микола
Яворський
та
найпочесніші
гості турніру – родина колишнього
тренера ДЮСШ
«Бескид» Миколи
Ходаня.
Зі словами привітання виступив
Микола Яворський. Він також
привітав юних
спортсменів
з
26-ю річницею незалежності України та побажав
успіхів юним футболістам в досягненні спортивних
вершин.
Хвилиною мовчання всі присутні
вшанували пам’ять як колишніх спортсменів, які передчасно покинули цей світ, так
і наших воїнів АТО, які боронили нашу рідну землю.
Під звучання Гімну України капітанами команд було піднято Державний прапор України, а змагання – оголошено відкритими.
Перед початком поєдинків вихованці ДЮСШ «Бескид» поклали
кошик з квітами до могили Миколи Ходаня.
Турнір пройшов у дуже напруженій боротьбі, тому остаточний
розподіл призових місць виявився досить не передбаченим.
Перше місце здобула команда с.Присліп, яка у фіналі, з рахунком 1:0, перемогла команду з Н.Висоцького. За третє місце боролися команди села Вовче (на фото) та м.Турка. Перші виявили
більше завзятості для досягнення призового місця та перемогли з
рахунком 5:4 в серії післяматчевих пенальті.
За команду переможців виступали : Василь Боцко, Петро Бурич,
Василь Костишак, Микола Костишак, Василь Кудрич, Володимир
Ткачишин та Мар’ян Музика.
Всі команди- призери були нагороджені кубками. За перше місце
– медалями, дипломами та грамотами. Кожній команді було вручено по футбольному м’ячу, для покращення спортивної майстерності.
Грамотою та цінною статуеткою був нагороджений кращий воротар турніру – гравець команди м. Турка Юрій Роздольський.
Кращим гравцем турніру став юний футболіст із села Вовче Андрій
Вовчанський, який також отримав грамоту та цінну статуетку.
Нагородження провели перший заступник голови Турківської райдержадміністрації Микола Яворський, директор ДЮСШ«Бескид»
Олег Мельник та родина покійного Миколи Ходаня.
Зі словами вдячності організаторам турніру виступила сестра
Миколи Ходаня. Під звуки Гімну України турнір було завершено.
Турківська ДЮСШ «Бескид» вдячна першому заступнику голови
Турківської РДА Миколі Яворському – за постійну підтримку в проведенні дитячих турнірів різних рівнів, та всім, хто долучився до цього
спортивного дійства.
Не менш інтригуючим було протистояння дівчат села Боберка та
міста Турка. Протягом двох таймів рахунок лишався незмінним.
Лише під завісу зустрічі, завдяки налагодженим діям футболісток з
Турки, вдалось забити два сухі голи.
Отож команда з райцентру посіла почесне перше місце турніру.
Слід відзначити команду села Боберка – як дуже організовану та
підготовлену до участі в таких змаганнях.
Команди також були нагороджені кубками та грамотами за перше та друге місця. Грамотою, медаллю та чудовою м’якою іграшкою
було нагороджено кращого воротаря турніру. Ним заслужено стала
Марія Бенкеч з команди м.Турка, яка не пропустила жодного м’яча
в свої ворота. Таких же нагород удостоїлась кращий гравець турніру
–Галина Пагулич з Боберки. Кожна учасниця змагань отримала в
подарунок від благодійного фонду “Милосердя” (керівник Мирослава Калинич) м’яку іграшку.
Дмитро ПИСАНЧИН.

РІШЕННЯ
38-ї сесії ТУРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
7 скликання
від 31.08.2017 №1032
Про затвердження тарифів на
послуги з вивезення твердих
побутових відходів для
комунальних будинків
Відповідно до вимог Закону
України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від
01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій» (зі
змінами), розглянувши клопотання КП «Турківське житловокомунальне управління» від
10.05.2017 р. № 278, керуючись
ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», спираючись на висновок
постійної депутатської комісії з
питань економіки, бюджету та
регуляторної політики та протоколу №8 від 19.07.2017 року громадських слухань, сесія міської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів від населення (комунальні будинки):
- вулиця Молодіжна, будинок
№2; вулиця В.Стуса будинок
№33; вулиця Січових Стрільців,
будинок №33; вулиця Міцкевича,
будинки №№23, 45; вулиця А.
Шептицького, будинки №№7, 10;
вулиця Б.Хмельницького, будинки №№13, 18; майдан Т.Шевченка, будинки №№21, 35; вулиця
Поляна, будинки №№22, 44; вулиця І.Богуна, будинки №№10,
18; вулиця Пушкіна, будинок №3
– в сумі 0,48 грн. за один м.кв.
загальної площі;
- вулиця Молодіжна, будинки
№№18, 20, 34, 36, 38, 40, 42, 44,
46, 56, 58, 62, 64, 66; вулиця
В.Стуса, будинок №31; вулиця
Січових Стрільців, будинок №5
– в сумі 0,67 грн. за один м.кв.
загальної площі;
- вулиця Молодіжна, будинки
№№9, 13, 15, 19; вулиця В.Стуса, будинки №№2, 3, 7, 11, 15,
23, 37; вулиця Січових Стрільців
будинки №№3, 7,13, 15, 17, 17а,
21, 42, 70, 90, 106; вулиця Міцкевича, будинки №№9, 10, 12, 18,
47; пл.Ринок, будинки №№2, 3,
4, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 22;
вулиця А. Шептицького, будинки
№№3, 3а, 5, 9, 11; вулиця
Б.Хмельницького,
будинки
№№15, 16, 26, 64; майдан Т.Шевченка, будинки №№18, 20, 22,
32; вулиця Поляна, будинок
№50; вулиця І.Богуна, будинок
№3 – в сумі 0,54 грн. за один
м.кв. загальної площі;
2. Дане рішення вступає в дію
з наступного дня після публікації
в районній газеті «Бойківщина».
3. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на заступника міського голови із виконавчих питань Набокова Р.В.
Міський голова
Геннадій КОГУТ.
Шукаємо водія на вантажний
автомобіль ІВЕКО – для перевезення тирси на переробку в с.
Шум’яч.
Постійна робота. Офіційне
працевлаштування.
Тел.: 0666160294.
Прохання повернути загублений у четвер, 31 серпня, 2122 год., (територія ЛосинецьВійськове містечко, лікарня с.
Завадівка), автомобільний номерний знак – ВС6928СХ.
Тел.: 0950724023.
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На військову службу за контрактом до рядового, сержантського і старшинського складу приймаються: громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню
освіту і не проходили строкової військової служби; а також військовозобов’язані та жінки, які не мають
військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою.
Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом становить від 18 до 40 років (граничний вік прийняття в особливий період збільшується до 60 років для чоловіків, для жінок – до 50 років).
Основні вимоги під час відбору
На військову службу за контрактом приймають, якщо:
1. За станом здоров’я кандидат на військову службу
придатний за медичними показниками та показниками профвідбору.
2. У претендента на проходження військової служби
відмінна фізична підготовленість та психологічна
стійкість.
3. Є загальноосвітній рівень.
4. Присутня мотивація до військової служби.
5. Сформований рівень ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.
6. Немає судимостей та скоєння тяжких злочинів.
Терміни військової служби за контрактом
Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, терміни військової служби наступні:
– військовослужбовці, прийняті на посади рядового
складу – строк на 3 роки;
– військовослужбовці, прийняті на посади сержантського і старшинського складу – строк від 3 до 5 років, залежно від згоди сторін;
– особи, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до
часу введення воєнного стану (настання воєнного часу)
або оголошення рішення про демобілізацію – строком
на 6 місяців.
Особливості контрактної військової служби для
жінок
Вік: від 18 до 40 років (граничний вік призову для жінок
збільшується до 50 років на час особливого періоду).
Посади та спеціальності: жінки-військовослужбовці
призначаються на такі основні посади: зв’язку—»телефоніст», «телеграфіст» та інші; тилу—»кухар», «кравець»
та інші; медичні—»фельдшер», «медична сестра» та
інші; штабу—»діловод», «відповідальний виконавець»,
«бухгалтер» тощо.
5 кроків до контрактника
Крок 1: Прийти до свого районного військового комісаріату та більш детально дізнатися про військову службу у Збройних Силах України. Відвідати військову частину, яка зацікавила, та дізнатися про майбутню службу та
обрану спеціальність.
Крок 2: Подати усі необхідні документи.
Крок 3: Пройти медичне обстеження, професійний та
психологічний відбір.
Крок 4: Підписати контракт, пройти курс навчання за
обраною спеціальністю в військових навчальних центрах.
Крок 5: Прийти до обраного місця служби та пройти
військову службу за отриманою спеціальністю.
Пільги для військовослужбовців-контрактників
1. Грошове забезпечення
Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфі-

кації, терміну проходження військової служби. Наразі
грошове забезпечення осіб рядового складу становить
від 7000 гривень, сержантського складу – від 8300 гривень і вище.
Раз на рік надається: матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань – у розмірі місячного грошового окладу (якщо є для цього відповідні
підтверджуючі документи). Крім того, надається грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної
відпустки, у розмірі місячного грошового забезпечення.
Разом з тим, при переїзді до нового місця військової
служби в інший населений пункт, виплачується грошова
допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї.
2. Отримання житла за рахунок держави
Особи, які проходять військову службу за контрактом
і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися в спеціально пристосованих казармах у військовій частині, а
сімейні – у сімейних гуртожитках. Військовослужбовці,
які мають вислугу в 20 років і більше, мають право на
отримання постійного житла.
3. Інші привілеї
Одноразова виплата при підписанні контракту, в
розмірі 2000 грн., за рахунок місцевого бюджету.
Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні (або, за бажанням
грошовою компенсацією, у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду).
Безоплатна медична допомога у військово-медичних
закладах охорони здоров’я .
Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на
туристських базах Міністерства оборони України (один
раз на рік).
Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).
Право на пенсійне забезпечення, незалежно від віку
в тому разі, якщо на день звільнення зі служби вислуга
становить 25 років і більше, або за наявності трудового
стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.
4. Перелік пільг для учасників АТО
Основні пільги учасникам АТО, які надаються відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Податкового кодексу
України зібрані в списку нижче:
- безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
- першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
від 06 вересня 2017 року № 41

Про скликання XVI сесії Турківської районної ради VІI скликання
Відповідно до статей 46 і 55 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні»:
І.Скликати XVІ сесію Турківської районної ради VІІ скликання у вівторок, 19 вересня 2017 року, о 10.00 год., в залі засідань районної ради з таким порядком
денним:
1. Про причини відсутності депутатів
районної ради на ХV, позачерговій, сесії
Турківської районної ради VІІ скликання.
2. Про результати розгляду депутатських запитів, поданих на ХІV сесії Турківської районної ради VІІ скликання.
3. Звіт про виконання районного бюджету Турківського району за перше
півріччя 2017 року.
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4. Про внесення змін до районного
бюджету Турківського району на 2017 рік.
5. Про затвердження нормативних документів про порядок призначення на
посаду та звільнення з займаної посади
керівників підприємств, установ та організацій, засновником яких є Турківська
районна рада.
6. Про внесення змін до цільової Програми виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам,
учасникам антитерористичної операції
та їх сім’ям у 2017 році».
7. Про внесення змін до рішення ХІІ
сесії Турківської районної ради VІІ скликання №217 від 14.03.2017 року «Програми розвитку установ і організацій Тур-

- безкоштовне забезпечення санаторно-курортним
лікуванням, або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
- 100% знижка для інвалідів війни та 75% знижка учасникам бойових дій плати за користування житлом (квартплата) та комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами);
- безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування – в сільській місцевості, а також
залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів,
незалежно від відстані та місця проживання;
- щорічне медичне обстеження і диспансеризація із
залученням необхідних спеціалістів;
- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
- виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності
в розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно
від стажу роботи;
- використання чергової щорічної відпустки у зручний
час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів
на рік;
- переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників у зв’язку із
змінами в організації виробництва і праці, та на працевлаштування – в разі ліквідації підприємства, установи, організації;
- першочергове забезпечення жилою площею осіб,
які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва,
першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб
та забезпечення їх паливом;
одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних
будівель,
- по сплаті податків, зборів, мита та інших платежів до
бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
- позачергове влаштування до закладів соціального
захисту населення, а також обслуговування службами
соціального захисту населення вдома.
- учасникам бойових дій надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів та на курси для отримання відповідних
професій;
- пенсії, або щомісячне довічне грошове утримання
чи державна соціальна допомога, що виплачується
замість пенсії, підвищуються в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога в розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України;
- пільга зі сплати земельного податку;
- не обкладаються військовим збором на період участі
в АТО;
- безкоштовне оздоровлення для дітей учасників АТО,
підручники, проживання в гуртожитку, соціальні стипендії, повне або часткове навчання за рахунок бюджету, довгострокові кредити на освіту на пільгових умовах,
соціальні стипендії;
час проходження військовослужбовцями військової
служби в особливий період зараховується в їх вислугу
років, стаж роботи.
Бажаючим укласти контракт та проходити військову
службу у Збройних Силах України звертатися для співбесіди і подальшого оформлення документів у Турківський районний військовий комісаріат за адресою: м. Турка , вул С. Стрільців 9, тел. 0678334511, 0505444330
Руслан КОСМАН,
військовий комісар Турківського РВК.

ківського району на 2017 рік».
8. Про виділення коштів Розлуцькій
сільській раді.
9. Звіт голови Турківської РДА про використання коштів з резервного фонду районного бюджету за І півріччя 2017 року.
10. Звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Турківського району за перше
півріччя 2017 року.
11. Про роботу Центру з надання адміністративних послуг Турківської РДА.
12. Про збільшення штатної чисельності працівників Турківської комунальної центральної районної лікарні.
13. Про припинення дії договорів оренди майна районної комунальної власності, укладених відділом культури і туризму Турківської РДА.
14. Про припинення дії договору оренди майна районної комунальної власності.
15. Про передачу в оренду майна районної комунальної власності.

16. Про зміну балансоутримувача майна районної комунальної власності – нежитлової будівлі (колишньої початкової
школи), яка розташована за адресою:
Турківський р-н, с. Н.Яблунька, вул. Заребро, 350.
17. Про надання згоди на списання
об’єкта нерухомого майна районної комунальної власності – будівлі колишньої
шкільної майстерні Розлуцького НВК.
18. Про встановлення розміру плати за
навчання у Турківській та Боринській дитячих музичних школах.
19. Про Програму розвитку освіти Турківщини на 2017-2020 роки.
20. Про заборону вирубки ялиці білої
на новорічні ялинки.
21. Різне.
ІІ.Запросити на сесію депутатів Турківської районної ради, депутатів
Львівської обласної ради, обраних від
виборчих округів Турківського району,
голів місцевих рад, керівників установ,
організацій, управлінь та відділів райдержадміністрації.

8 стор.
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Термін подання
заяв закінчився

Турківської районної ради

Термін подання заяв на монетизацію частини невикористаних субсидій закінчився
31 серпня.
Громадяни мали можливість
на підставі заяви отримати компенсацію за зекономлені енергоресурси у визначених межах:
електричне опалення: еквівалент вартості 150 кВт год. електроенергії та індивідуальне газове опалення – еквівалент вартості 100 кубічних метрів природного газу. Цим правом, станом на сьогодні, в Турківському
районі уже скористалися 696
домогосподарств.
Наш кор.

про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єкта
нерухомого майна районної комунальної власності:
- нежитлової одноповерхової окремо розташованої будівлі, загальною
площею 2345,9 мІ, розташованої за адресою: Львівська обл., Турківський
район, с. Завадівка, вул. Військове містечко, будинок 8 б.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта нерухомого майна з метою продажу через конкурс.
Балансоутримувач: Турківська комунальна центральна районна лікарня.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
- відповідної кваліфікації, що має підтверджуватися відповідними документами, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 №796 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за №937/23469;
- досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема, подібного майна;
- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у
проведенні оцінки подібного майна;
Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції на проведення незалежної оцінки (з запропонованою вартістю послуг та терміном виконання робіт) та підтвердних
документів. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
До підтвердних документів належать:
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та подання звіту про
оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (при потребі);
- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
Фондом державного майна України (при потребі);
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсну документацію слід подавати до конкурсної комісії за два робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 82500,
Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул. С.Стрільців, 62, Турківська
районна рада.
Конкурс відбудеться о 10:00 год 25 вересня 2017 року в кабінеті
заступника голови Турківської районної ради. Телефон для довідок:
3-13-00.

«Експрес-кафе» гостинно запрошує всіх мешканців та гостей Турківського району на частування. У нас Ви зможете
насолодитись холодним квасом та лимонадом, спробувати
справжні молочні коктейлі, скуштувати смачний шашлик,
рибу, печену на грилі, та замовити апетитну курочку-гриль,
а також насолодитись іншими напоями як для дітей, так і для
дорослих.
Смачна кухня, комфортний великий світлий зал, уважне обслуговування - це те, що ми можемо запропонувати своїм гостям вже
сьогодні.
Крім того, заклад розпочав прийом замовлень великого бенкетного залу, який стане відмінним варіантом для Ваших обідів, незабутніх сімейних вечорів, різноманітних урочистих подій, починаючи
гучним дитячим святом і закінчуючи весіллям, ювілеєм або корпоративною вечіркою.
Ми маємо можливість прийняти одночасно до 80 гостей.
Кафе знаходиться у м.Турка, на території автостанції.
Всі замовлення приймаємо за телефоном: 0951465968.
Гостинно запрошуємо до нашого закладу.

Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.

Тираж 2498 Індекс 68486
т.в.о. редактора Ольга ТАРАСЕНКО.

Цегла (повноцінна) від виробника. Високої якості, марки
100-125.
Можлива доставка. Ціна – договірна. Тел.: 0689613424.
Терміново продаються трактори Т-40, Т-25, Т-16 та мотоблок. Телефони: 0676751134;
0954288920. Олег.

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ!

«БОЙКІВЩИНА»

СТАРТУЄ ПРИЙОМ ЗАЯВОК
НА КОНКУРС В РАМКАХ
БЮДЖЕТУ УЧАСТІ
1 вересня 2017 року стартував прийом проектів від
активних громадян на громадський бюджет м. Турка.
Його розмір становитиме орієнтовно 160 тис. грн. Реалізовуватимуть проекти за
кошти бюджету розвитку
наступного, 2018 року.
Ознайомитися з Положенням
про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Турка та скачати бланк-заявку пропозицію
(проекту) для заповнення можна на офіційному сайті Турківської міської ради (http://turkamrada.gov.ua/) у спеціальному
розділі
«Жителю
міста»
(підрозділ «Громадський бюджет»).
Ми чекаємо на Ваші пропозиції до 30 жовтня 2017 року!

В центрі міста, навпроти старого готелю, продається двохрівнева квартира – 76 кв. м. Є
газ, індивідуальна вода, діючий
камін, кондиціонер, каналізація,
бойлер, душова кімната, гардеробна, великі дві кімнати, два
підсобні приміщення, балкон,
сухі і теплі кімнати, пластикові
вікна, з повним ремонтом, можна з меблями.
Ціна – 28 тис. дол. Тел.:
0502058213;
0968285949.
Світлана.
Продаються: автомобілі ЗіЛ130 – на газовій установці; МАЗ,
а також рама до автомобіля ГАЗ53.
Тел.: 0664345655.
ЗНИЖКИ на роботу + матеріали. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під
ключ. Мансардні дахи. М’яка покрівля, металева, бітумна, полімерна, керамічна черепиця.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків, квартир. Сайдінг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелі. Доставка матеріалів (068)
1455866, (095) 5523950.
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ЗНИЖКИ на роботу + матеріали до 20%. РЕМОНТИ будинків,
квартир, балконів під ключ. Перепланування, підвісні стелі,
гіпсокартон. Опалення, тепла
підлога, водопровід, каналізація. БУДІВНИЦТВО – будинки,
прибудови, павільйони, гаражі,
навіси, альтанки, бані, басейни,
ворота, паркани
будь-якої
складності. Доставка матеріалів
(068) 1455866, (095) 5523950.
Продається автом обіль
«Нива» -2121.
Тел.: 0664345655.

Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:
– польська робоча віза, за
ціною 2000 грн.;
– воєводська віза (річна) –
370 дол.;
- чеська сезонна віза (90
днів) – 350 дол.;
– страхування (Польща –
30000, Чехія – 60000);
– заповнення анкет;
– безкоштовні вакансії в
Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан
Шевченка, 32 (навпроти кінотеатру). Тел.: 0965501604,
0991317345.

Продається дерев’яний житловий будинок в м. Турка по вул.
Івана Франка. Ціна – договірна. Тел.: 0665567585.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ КОМАРНИЦЬКОГО ПЕТРА ЙОСИПОВИЧА
Життя Учителя не зміряти роками,
Які Господь людині відведе.
Життя Учителя вимірюють ділами,
Які Він творить, доки ще живе.
На 87 році життя перестало битися серце
одного із найвідоміших директорів шкіл Турківщини, керівника-будівельника Комарницького Петра Йосиповича.
Нелегким, але повним звершень був життєвий шлях Петра Йосиповича.
Дитинство і юність припали на важкі до та
післявоєнні роки. Можливо тому Петро Йосипович змалечку навчився покладатися на
власні сили та досягати поставлених цілей.
Надійним супутником по життєвих дорогах
стала його дружина (до речі, прекрасний педагог та чудова людина)
Олександра Володимирівна Третяк. З нею вони виховали двох ніжних
і люблячих дітей – Йосипа та Ірину, дочекалися народження 3 онуків
та 3 правнуків.
Щодо трудової біографії, то вона теж була насиченою та цікавою.
Педагогічній ниві Петро Йосипович віддав 56 років життя, із них 26
років пропрацював у нашій школі. Як уже згадувалося в одній із
статей «Бойківщини», саме дякуючи керівним здібностям Петра Йосиповича (а директорував він понад 35 років), ми теж маємо прекрасну школу, а до цього він добудував школу в с. Комарники, побудував школу в с. Гусне та СПТУ в смт. Бориня. Недаремно за ним
закріпилася назва керівника-будівельника.
Працюючи в нашій школі, Петро Йосипович виховав не одне покоління теперішніх вчителів, навчаючи нас дисциплінованості і шанобливого ставлення по відношенню як до старших за віком людей,
так і своїх учнів, відповідальності і самовідданості у щоденній
клопіткій праці.
У ньому одночасно поєднувалися вимогливість до вчителів і вміння
захистити їх же від несправедливої критики перевіряючих та непорозумінь із батьками.
Назавжди запам’ятаємо ми і незабутню «… А молодість не вернеться» у чудовому виконанні Петра Йосиповича.
Подібно до вод стрімкої річки, оспіваної у пісні на вірші Б.Глібова,
збігли і роки іще однієї відомої людини, проте пам’ять про Петра
Йосиповича ще довго житиме у наших спогадах.
Вічна Вам пам’ять, шановний Петре Йосиповичу!
Педагогічний колектив та дирекція Нижньовисоцького НВК.
31 серпня 2017 року, на 64 році життя, після важкої хвороби, померла начальник Турківського відділення ПАТ «НАСК Оранта» Ганна Іванівна Яворська, яка 29 років пропрацювала у страховій компанії «Оранта». Це непоправний біль втрати близької людини.
Висловлюємо щире співчуття родині і близьким покійної. Нехай
милосердний Бог упокоїть її душу, де немає ні болю, ні печалі, ні
страждань, а життя вічне.
Пам’ять про неї ще довго буде жити у наших серцях.
Колектив відділення ПАТ «НАСК Оранта».
Колектив Турківського відділення Самбірської ОДПІ висловлює
щире співчуття колишньому працівникові Миколі Петровичу Яворському з приводу великого горя – передчасної смерті матері – Ганни
Іванівни Яворської.
Працівники Боберківського НВК висловлюють щире співчуття вчителю німецької мови Наталії Михайлівні Вовчанській з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальна за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
– матеріали рекламного характеру.

