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Церковний комітет та парафіяни с. Вовче сердечно вітають
настоятеля храму Св. Димитрія Солунського, декана о. Рома-
на Кавчака з Днем ангела і днем народження, яке відсвятку-
вав 4 грудня та бажають шановному іменин-
нику міцного здоров’я, натхнення та ласк Не-
бесних для продовження Святої справи слу-
жіння Господу і духовному розвитку гро-
мади.

Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм та миром.
Шануєм Вас за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба

милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.

8 грудня святкує чудовий ювілей – 75-річчя від дня народ-
ження – найкраща у світі, любляча, турботлива і дорога дружи-
на, матуся, бабуся і прабабуся, жителька Турки – Світлана Во-

лодимирівна Бабич.
Бажаємо, рідненька, аби Господь дару-

вав Вам свою опіку, добре здоров’я, бага-
то радісних і щасливих днів у житті, мирне
небо над головою, благополуччя, повагу і
любов на многії і благії літа!

Спасибі Вам, люба, за щедре тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро,
За те, що зростили, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаєм Вам здоров’я, щастя, сили

На многії і благії літа!
З любов’ю – чоловік Степан, сини Олександр і Сергій, не-

вістки Світлана і Надія, внуки Михайло і Олег, внучки Анастасія,
Оленка, Тетяна, Марина, правнуки Варвара і Марія.

Дорогого і люблячого, доброго та турботливого чоловіка, бать-
ка, сина, зятя та дідуся – Миколу Омеляновича Тупчака з юві-
лейним днем народження, який святкуватиме 7 грудня, від
щирого серця вітають дружина Анна, сини Олег та  Андрійко,
дочки Леся, Ольга та Іванна з чоловіком Віталієм, онучком
Максом; батьки Омелян та Любов, тесть Семен і бажають йому

міцного здоров’я – з роси і води, багато
щедрих років життя та Божого благословен-
ня.

Вам сьогодні, рідний, п’ятдесят.
Із вдячністю ми хочемо вітати
Вас за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті
Нехай Господь пошле Вам благосло-

вення
Здоров’я й сил дарують всі святі.

Хор «Дзвін» УГКЦ св. апостолів Петра і Павла м. Турка щиро-
сердечно вітає з ювілеєм прекрасну душею, талановиту люди-
ну – Уляну Ярославівну Боберську.

Колеги бажають шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси
і води, святкового настрою, достатку в домі, лю-

бові від рідних, поваги – від людей, Божої лас-
ки і благословення.

Хай ніколи у Ваших очах
Чиста й світла радість не згасає.
Щоб не було горя навіть в снах!
Хай Господь здоров’я посилає.
Того бажаєм, що щастям звуть люди,

Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя Ваше піснею буде,

А тій пісні не буде кінця!

ІВАН СОБКО ОТРИМАВ
ПРЕМІЮ «ЛІДЕР

ПОЗИТИВНИХ ЗМІН»
Наш земляк, депутат Львівської обласної ради, заступник голови

Львівської обласної держадміністрації Іван Собко, який сьогодні разом
із сім’єю мешкає в смт. Брюховичі, отримав престижну премію, по-
сівши четверте місце в рейтингу категорії «Лідер позитивних змін».
До того ж він у рейтингу топ-100 з найвпливовіших людей міста. Цей
престижний рейтинг щорічно, починаючи з 2010 р., публікує інформац-
ійне агентство «МедіаСтар».

Діловий, креативний, енергійний і фаховий, Іван Михайлович належить до
тієї когорти молодих управлінців, які розбудовуватимуть Україну  XXI ст. Вірить-
ся, що його уміння і вже чималий досвід неодмінно будуть потрібні для
розбудови нашого карпатського краю, який, власне, дав йому путівку у жит-
тя.

До слова, перше місце у категорії «Лідер позитивних змін» зайняв голова
Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПОДЯКА ЗА
ДОБРУ РОБОТУ

Нещодавно, проводячи особистий прийом громадян на
Турківщині, прокурор Львівської області Галина Діденко
загалом позитивно оцінила роботу Турківського відділен-
ня Самбірської місцевої прокуратури.

Тому й закономірно, що в день професійного свята її думку
підтвердив перший заступник голови Турківської райдержадм-
іністрації Микола Яворський, вручивши за сумлінне виконання
службових обов’язків та з нагоди професійного свята – Дня
працівників прокуратури заступнику керівника Самбірської
місцевої прокуратури – Роману Малиновському – подяку. При-
нагідно – обмінялися думками щодо подальшої роботи в плані
профілактики та попередження злочинності на Турківщині,
звернувши увагу на ті виклики, які є сьогодні на першому плані,
як в роботі правоохоронців, так і влади.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні  турківчани, депу-
тати міської ради, члени вико-
навчого комітету, ветерани
органів місцевого самовряду-
вання, працівники міської ради!

Щиро вітаю вас з нашим профес-
ійним святом! Це свято тих, хто
працює в органах місцевої влади,
депутатів і усіх громадян, які вбол-
івають за проблеми нашого міста,
дбають про його  розквіт і зростан-
ня.

У цей день хочу наголосити на
важливості активної громадянської
позиції кожного мешканця нашого
міста. Закликаю бути небайдужими!
Нам важливо знати, яким ви хоче-
те бачити своє рідне місто, адже
ви на це заслуговуєте! Місцеве са-
моврядування – це влада кожного
з вас, це можливість будувати
місто, в якому захочуть залиши-
тись жити наші діти та онуки!

Сердечно бажаю усім, хто пра-
цює на благо  міської  громади,
кожній родині, кожному  жителю
міста, колегам з усього району
миру, достатку, любові і здоров’я.
Хай усі життєві негаразди обходять
вас стороною, а непохитна віра у
щасливе майбутнє рідного міста та
спільна праця додають вам  сили і
наснаги!

Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.
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Дорогого і люблячого швагра, хресного батька, жителя с.
В. Висоцьке –Івана Івановича Матляка – щиросердечно віта-
ють  з ювілейним днем народження: Анатолій із сім’єю, Ва-
лерій із сім’єю і похресники Василь та Діана. Усі ми щиро
зичим ювіляру  міцного здоров’я, родинного благополуччя,
злагоди і миру на кожен день. Хай Всемилости-
вий Господь дарує Вам многії і благії літа!

Щоб Ваше здоров’я як кремінь було,
Щоб щастя сімейне  його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш ле-

тить,
І  береже Вас від біди повсюди,
Хай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами  буде.

Дорогого і люблячого брата і вуйка, жителя с. Верхнє Ви-
соцьке – Миколу Васильовича Височанського – із 60-річним
ювілеєм від щирого серця і з великою любов’ю вітають сес-

тра Лідія із своєю сім’єю, брат Іван з сім’єю, сест-
ра Іванна з сім’єю, племінники і бажають йому

міцного, як карпатські буки, здоров’я, вели-
кого людського щастя, світлої радості в

житті, достатку, Божої опіки на многії літа!
Як вода джерельна, щоб Ти був здо-

ровий,
Хай сміються очі, не хмуряться бро-

ви,
Хай живуть у серці почуття високі,

А Господь дарує 100 щасливих років!

Шановні працівники і ветерани
органів місцевого самоврядування,
депутати всіх рівнів, наші славні за-
хисники!

Щиро вітаю Вас із професійним свя-
том – Днем місцевого самоврядуван-
ня в Україні!

Цей день стоїть в ряду дат, пов’яза-
них із здобуттям Україною незалеж-
ності і розбудовою власної державності
та демократії. Він об’єднав людей ак-
тивної життєвої позиції, лідерів терито-
ріальних громад, організаторів втілен-
ня в життя їх волі. Реалії сьогодення
ставлять перед нами завдання –
спільними зусиллями побудувати Ук-
раїнську державу європейського зраз-
ка. Країна, поруч з економічними ре-
формами, потребує і подальшого роз-
витку органів місцевого самоврядуван-
ня. За такими змінами – майбутнє дер-
жави. Тому й надалі залишаються ак-
туальними питання вдосконалення та
розширення повноважень самовряд-
них органів.

З нагоди свята, висловлюю вдячність
усім працівникам органів місцевого са-
моврядування за сумлінну і самовідда-
ну працю, за високий професіоналізм,
компетентність та відповідальність, ак-
тивну громадянську позицію у розбу-
дові нашого району.

Також вітаю наших мужніх воїнів з
Днем Збройних Сил України, всіх, хто
боронить честь і свободу рідної землі.
Бажаю й далі впевнено стояти на сто-
рожі безпеки і мирного спокою держа-
ви, захищати свій народ від гніву і втру-
чання ворогів, ніколи не переставати
виховувати в собі силу волі і мужність,
виявляти в будь-якій справі відвагу і свій
героїзм.

Бажаю від щирого серця  усім  міцно-
го здоров’я, великого щастя, нових здо-
бутків у роботі та службі, родинного за-
тишку та здійснення всіх життєвих мрій
і сподівань. Хай святковий день до-
дасть всім нам натхнення і наполегли-
вості у спільній справі розбудові нашої
держави, зміцнення авторитету в євро-
пейській спільноті і у всьому демокра-
тичному світі!

З повагою – Володимир Лозюк, го-
лова Турківської районної ради.

Шановні працівники і ветерани органів місцевого само-
врядування, наші доблесні воїни!

 Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня місцевого само-
врядування - державного свята, що підкреслює велику зна-
чимість існування цього важливого інституту демократичного
суспільства, адже без місцевого самоврядування неможли-
во уявити собі демократичну, незалежну державу.

 Це свято об’єднує людей з активною життєвою позицією,
лідерів територіальних громад, чудових організаторів, що в
наш нелегкий час, недивлячись на труднощі, переймаються
проблемами людей.

Бажаємо вам миру, міцного здоров’я, щастя, добра, нових
звершень. Хай цей святковий день додасть впевненості у зав-
трашньому дні, надасть натхнення для подальшої праці на
благо громад для розвитку нашого району та задля зміцнен-
ня авторитету нашої держави у всьому демократичному світі.

А ще вітаю усіх з Днем Збройних Сил України!
Низький уклін кожному воїну, який віддано служить Україні,

дає гідну відсіч російському агресору, воїна, який є гордістю
кожного громадянина нашої держави, гордістю всього украї-
нського народу.  Від усієї душі хочу побажати нашим воїнам
міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій,
впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптиміз-
му і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Слава
українським воїнам! Слава Україні!

З повагою – Микола Яворський, перший заступник голо-
ви РДА.

Шановні працівники органів місцевого самоврядування,
дорогі воїни!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого  професійно-
го свята.

Становлення нашої країни як незалежної держави у ве-
ликій мірі пов’язано з розвитком місцевої ініціативи, зрос-
танням ролі громади та відповідальності кожного її члена за
долю свого рідного краю. День місцевого самоврядування —
це свято тих, хто працює в органах місцевої влади, депутатів і
усіх громадян, виборців, які вболівають за проблеми, дбають
про розквіт і зростання міст і селищних громад.

Місцеве самоврядування — це потужний корпус, що об’єднує
в своїх рядах депутатів усіх рівнів. Це справді народна влада
— влада для громади і в інтересах громади.

Від усього серця бажаю всім міцного здоров’я, наснаги, вит-
римки, оптимізму. Хай професійність та досвід, творче став-
лення до виконання своїх професійних обов’язків сприяють
розбудові й розвитку  нашого бойківського краю.

 6 грудня відзначаємо ще одне свято – День Збройних Сил
України.  У цей день ми складаємо глибоку шану всім, хто
боронив і боронить честь і свободу рідної землі, хто нині за-
хищає кордони країни, мир і спокій українського народу. З
почуттям глибокої шани і вдячності щиро вітаю військових.
Бажаю їм  і їхнім  сім’ям здоров’я, миру, успіхів і добробуту!

З повагою – Андрій Лопушанський, депутат Верховної
Ради України.

ВАКЦИНАЦІЯ ВБЕРЕЖЕ І ЗАХИСТИТЬ
Дякувати Богу, що останнім часом люди все більше розуміють, що вчасно проведена вакци-

нація  – це  серйозний захист організму від інфекційних захворювань. І так крок за кроком,
завдяки старанням медиків, вдається відбілювати, кимось цю знівельовану тему, повертаю-
чи процес вакцинації у щоденне звичне русло.

Треба віддати належне – велику роз’яснюваль-
ну роботу в питаннях популяризації вакцинації
проводять працівники Турківського районного
центру первинної медико-санітарної допомоги.
Про це свідчать і цифри. Медична сестра маніпу-
ляційного кабінету щеплень Галина Нестер каже,
що за 11 місяців поточного року вони про- вакци-
нували 1985 осіб із 2079 запланованих. Це 95,5
%. А за листопад щеплення від дифтерії і правця
зробили 711 осіб. Прогрес – очевидний. Що сто-
сується дітей, старше 7-ми років, то, при плані
635 осіб, за 11 місяців провакциновано 569 осіб,
а за той же листопад – 208 осіб.

Зараз медики мають намір провести аналіз по
школах і визначити, де найменше учнів провак-
циновано і, якщо буде необхідність, виправити
ситуацію. Є надія, що завдяки щоденній роз’яс-
нювальній  роботі, широкий загал населення таки
зрозуміє необхідність вакцинації, яка у всьому
світі є звичною і вкрай необхідною.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ТУРКІВСЬКА КЦРЛ –
РЕФОРМИ НЕМИНУЧІ

Наприкінці листопада відбулася позачергова сесія Турківсь-
кої районної ради, яка розглянула близько 20 питань. Найбільш
актуальними і злободенними були ті, що стосувалися рефор-
мування Турківської центральної районної лікарні. Так уже з
нового, 2020 року, цей заклад називатиметься комунальне не-
комерційне підприємство «Турківська ЦРЛ». Відповідно, щоб
вчасно зареєструвати медичну установу, депутати затвер-
дили передавальний акт, що визначає майно, права та зобов’-
язання, що перейдуть  від досі існуючого до новоствореного
підприємства. Також депутати схвалили статут некомерц-
ійного підприємства та прийняли рішення про проведення кон-
курсу на зайняття посади генерального директора новоство-
реного некомерційного підприємства. До конкурсної комісії, яка
розпочне процедуру,   ввійдуть дев’ять осіб. По три представ-
ники від Турківської районної ради, трудового колективу та
громадської ради при Турківській РДА. До речі, керівником
підприємства може бути людина без медичної освіти.

Жваву дискусію серед депутатського корпусу викликало питання
«Про надання відділу освіти Турківської РДА окремих повноважень
Турківської районної ради як засновника закладів освіти». Отже
відтепер начальник відділу освіти призначатиме та звільнятиме з
посад керівників закладів освіти з дотриманням вимог чинного за-
конодавства; затверджуватиме кошториси та фінансові  звіти зак-
ладів освіти у випадках та порядку, затверджених законодавством;
здійснюватиме контроль за фінансово-господарською діяльністю
закладів освіти; здійснюватиме контроль за дотриманням установ-
чих документів закладів освіти; забезпечуватиме створення у зак-
ладах освіти інклюзивного освітнього середовища; здійснюватиме
контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації)
за ознаками раси, кольору, політичних, релігійних та інших переко-
нань, статі, віку, інвалідності, етнічного походження, сімейного та
майнового, за мовними, або іншими ознаками; вестиме облік дітей
дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом
Міністрів України; організовуватиме підвезення учнів і педагогічних
працівників до закладів початкової та базової освіти і у зворотному
напрямку (у разі потреби –  транспортними засобами, пристосова-
ними  для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах коліс-
них; організовуватиме оприлюднення офіційної звітності про всі от-
римані та використані кошти, а також переліку та вартості товарів,
робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного з закладів освіти та
інші видатки у сфері освіти.

Також депутати затвердили типову форму контракту з директо-
ром закладу середньої освіти та розглянули цілий ряд господарсь-
ко-фінансових питань.

А на завершення прийняли звернення до керівництва  Львівської
залізниці щодо недопущення закриття квиткової каси на залізничній
станції м. Турка. У зверненні зазначено, що за 10 місяців поточного
року продаж квитків по станції Турка становить:

- 9693 квитки – на суму 1622117 грн. у прямому сполученні;
- 12560 квитків – на суму 412914 грн.  у приміському сполученні;
- 6784 безкоштовні пільгові квитки – на суму 307223 грн.
Загальна сума по квитковій касі – 2507819 гривень. Це свідчить

про те, що робота із продажу квитків не є збитковою.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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–Володимире Омеляновичу,
так співпало, що наша розмо-
ва відбувається не лише у пе-
реддень професійного свята
працівників органів місцевого
самоврядування, а й в часі за-
вершення 2019 року. Хочу по-
цікавитися, яким цей рік був
для Вас?

– Дякувати Господу Богу, що він
не приніс нам серйозних ка-
таклізмів, район розвивався у
звичному ритмі, багато вдалося
зробити, хоч, як завжди, не все.
Успішно ми завершили роботи
зі всіх 23  мікропроектів, які ста-
ли переможцями. Йде до завер-
шення ремонт Народного дому
в м. Турка, перекрито дах
лікарської амбулаторії в с.
Верхнє Висоцьке,  дякуючи де-
путату Львівської обласної ради
Ігорю Комарницькому, який по-
сприяв у будівництві; капітально
відремонтовано частину дороги
Турка-Ільник та Турка-Лопушан-
ка. Надіємося, що в наступному
році ці роботи буде продовже-
но. Як і в попередні роки, сьо-
годні маємо заборгованість по
заробітній платі, але є запевнен-
ня, що до 10 грудня її таки буде
погашено і будемо, як годиться,
святкувати новорічні та різдвяні
свята.

– Перш, ніж святкувати,
очевидно, треба пережити
бюджетний процес, який уже
розпочався. І, як завжди, він,
очевидно, не простий.

– Безперечно, є чимало
проблем, коштів з державного
бюджету обіцяють дати менше.
Зокрема це пов’язано з рефор-
мою вторинної ланки медицини,
зрештою, як і освіти.

У бюджеті традиційно ми про-
понуємо підтримку усім держав-
ним установам, що знаходяться
на території району. Досвід по-
казує, що з нашою підтримкою
їм значно легше працювати.
Взяти для прикладу, підтримку
філій районних шляхових орган-
ізацій (це допомога у придбанні
пального, шин і т. ін.).

На відміну від попередніх
років, бюджет медицини буде
досить-таки малим, адже ми
фінансуватимемо цю галузь
лише в першому кварталі, а даль-
ше це робитиме Національна
служба здоров’я за схемою
«Гроші  ходять за пацієнтом».
Медики будуть змушені заробля-
ти гроші. У районі вже, в прин-
ципі, створено комунальне не-
комерційне підприємство «Тур-
ківська районна лікарня». І від
того, наскільки ефективно воно
працюватиме, залежатиме
фінансове благополуччя ме-
диків. Думаю, що бюджет ми зат-
вердимо безпроблемно і, в міру
наявного фінансового ресурсу,
допомагатимемо й малозабез-

НОВИЙ ФОРМАТ –
НОВІ ЗАВДАННЯ

Уже в наступному, 2020-му році, місцеве самоврядування
працюватиме з новими повноваженнями

Напевне цьогоріч органи місцевого самоврядування в Україні
відзначатимуть своє професійне свято в такому форматі,
як сьогодні, уже востаннє. У наступному році, у зв’язку з про-
веденням адміністративно-територіальної реформи, їх струк-
тура зміниться. Відповідно новостворені громади отримають
нові повноваження, а відтак ще більшу відповідальність перед
виборцями.

Сьогодні, у переддень Дня місцевого самоврядування, ми зу-
стрілися з головою Турківської районної ради Володимиром
Лозюком, щоб обговорити широкий спектр питання, що так
чи інакше входять в компетенцію представницьких органів.

печеним сім’ям, учасникам АТО,
словом, усім тим, хто щось хоче
робити.

– Володимире Омеляновичу,
сьогодні вже можна зробити
проміжний аналіз реформу-
вання первинної ланки меди-
цини. На Вашу думку, воно
пройшло успішно, а чи пробле-
матично?

– Думаю, реформа первинки
на правильному шляху, хоча по-
чаткова стадія мала різні нюан-
си, але процес запущено, укла-
дено відповідну кількість декла-
рацій, держава забезпечує ам-
булаторії транспортом, крок за
кроком рухаємося вперед. З по-
чатку року ми вже отримали 5
нових позашляховиків, найближ-
чим часом буде ще 6. Тішить, що
в нас збільшилася кількість
сімейних лікарів, яких на почат-
ку реформи катастрофічно не ви-
стачало. Сьогодні важлива про-
блема – це невелика заробітна
плата середнього та молодшо-
го медичного персоналу, але ми
працюємо над її вирішенням, і
віриться, що щось вдасться зро-
бити. Наше завдання – довести
до ладу лікарські амбулаторії,
щоб пацієнтам, які приходять
сюди , було затишно, тепло і зруч-
но. Визнаю, що не вдалося за-
вершити реконструкцію лікарсь-
кої амбулаторії в с. Лімна, але я
переконаний, в наступному році
й цю важливу проблему ми вир-
ішимо.

Нас чекають дещо більші про-
блеми в недалекій перспективі.
Коли запрацює вторинка, пер-
винна ланка медицини перей-
де на електронний документо-
обіг. Це електронні скерування,
рецепти, і, власне, медичний
персонал має бути до цього го-
товий. Працювати доведеться
злагоджено, щоб хворі, яких ске-
ровує сімейний лікар, не їхали
до Львова чи Самбора (вони на
це мають право), а отримували
кваліфіковану допомогу безпо-
середньо в Турці. Від цього за-
лежатиме й заробітна плата
працівників вторинки, зрештою,
й існування відділів.

Але я – оптиміст: думаю, за
перший квартал вторинка
відшліфує свою роботу. Районна
рада завжди готова підставити
своє плече не лише медикам.

– Гаразд. Бачу Ваш оп-
тимізм у плані медичної ре-
форми, а чи є він в питаннях
реформи освіти, яка також
буде неминучою?

– Думаю, що без оптимізму
складно жити. Але логічне пози-
тивне  продовження в контексті
освіти він може мати лише тоді,
коли знайдемо порозуміння в
середовищі педагогів та з грома-
дами. Досі ми все робили для
того, щоб в кожному селі була

школа, функціонувала вона без-
перебійно, педагоги отримували
непогану зарплату. Але в перс-
пективі все зміниться.

Я вже декілька разів наголо-
шував – для того, щоб із впро-
вадженням реформи мінімізува-
ти болючий процес скорочення
педагогічних працівників, ми
маємо  розпочати серйозно
працювати над рефор-
мами. Створити опорні
школи в межах осві-
тянських округів, де
функціонуватимуть й
філії. Опорні навчальні
заклади держава за-
безпечить необхідним
устаткуванням, техні-
кою, словом, це буде
школа, де надавати-
муть якісну освіту. Але
сьогодні в багатьох се-
лах педагоги не хочуть
щось змінювати, більше
того – часто налаштову-
ють людей на негатив.
Мовляв, влада хоче зак-
рити школи. Насправді
ж,  в філії просто
зміниться функція ди-
ректора. Він не зможе
призначати вчителів, а
буде просто керівни-
ком. Чимала кількість
сьогоднішніх дирек-
торів принципово з цим
не хочуть погодитися. Я
переконаний, що, втілюючи про-
граму «Шкільний автобус», ми
сьогодні можемо доставляти до
опорних шкіл учнів старших
класів, і в цьому мають бути зац-
ікавлені, в першу чергу, батьки,
адже там буде якісна освіта.
Наразі ми плануємо створити 5
опорних закладів. І це буде зроб-
лено, не дивлячись на супротив
педагогів і місцевих громад.
Держава не буде вкладати кош-
ти в неперспективні малокомп-
лектні школи, а кошти (щось под-
ібне, як в медицині) ходитимуть
за учнем. І від того, скільки є
учнів у школі, заклад отримає
кошти. Сьогодні ми маємо вели-
чезний розрив у вартості навчан-
ня. Якщо в Турці чи Нижній Яб-
луньці – це 9 тис. грн. (на одного
учня), то у віддаленому селі, де
навчається 30 чи 40 учнів, – 60 і
більше тис. грн. Сьогодні
замість того, щоб на перше місце
поставити якість освіти, ми про-
сто безглуздо вкладаємо кошти
в приміщення шкіл.

Освітяни мають розуміти, що
вони фінансуються з державно-
го бюджету, в залежності від
кількості учнів, а доплачувати їм
з місцевого ми просто не маємо
можливості.

Я аж ніяк не хочу образити пе-
дагогів, але сьогодні якість осві-
ти в районі (і це засвідчує ЗНО) є
низька. Наша найкраща школа
сьогодні  на дуже віддаленому
місці в обласному рейтингу. І тут
є над чим задуматися. Вступить
в дію реформа – тоді буде зовсім
інший підхід і вимоги до педа-
гогів. Жити по-старому просто
ніхто не дозволить.

– Володимире Омеляновичу,
вкотре хочеться почути
Вашу думку щодо перспекти-
ви адміністративно-терито-
ріальної реформи.

– Вона неминуча. Але важли-
во в цьому плані те, щоб ство-
рені територіальні громади були
справді спроможними і самодо-
статніми, функціонували ефек-
тивно, з користю для людей, Я
вже неодноразово висловлював
свою позицію, яка стосується
того, що в нашому районі має
бути одна територіальна грома-
да. Хоча в минулому ми вже ма-
лювали спершу 12, 8, а потім
зійшлися на чотирьох. Відповід-
не рішення прийняла й сесія
районної ради. Львівська ОДА
бачить на теренах Турківщини 2
громади. Маємо ще 2 місяці, які
дав нам Кабінет Міністрів для
добровільного об’єднання. Я
готовий залучати фахівців, голів
сільських рад, як кажуть, з олів-
цем в руках рахувати – як і за які
кошти житимемо. Я собі не уяв-

ляю, за які кошти місцеві грома-
ди утримуватимуть пожежні ко-
манди, техпрацівників у школах,
забезпечуватимуть опалення
ФАПів та амбулаторій і т. ін. Му-
симо розуміти, що ми надто мало
заробляємо. Відповідно, не мо-
жемо здійснювати в достатній
кількості видатки. В районі
немає великих підприємств,
платників податків; цьогоріч і
лісгоспи переживають скруту,
зменшилися надходження в
бюджет і від них. Думаю, що ми
ще маємо шанс прийняти пра-
вильне рішення і створити в рай-
оні одну ОТГ. Я пропонував це
зробити ще на позаминулій сесії,
але чомусь, на жаль, до цього
ніхто не прислухався. Депутати
районної ради, сільські голови
мають розуміти, що від того, як
ми вирішимо питання адмініст-
ративно-територіальної рефор-
ми, залежатиме наше майбутнє.
Іншими словами, нас згадувати-
муть добрими словами, а чи на-
впаки.

– Тривалий час ми ведемо
розмови про створення на
Турківщині привабливої рекре-
аційної території. Чи є тут
перспективи?

– Я вважаю, що великий тури-
стичний бізнес до нас не прий-
де. Найперше через те, що інве-
стор хоче, перед тим як вклада-
ти гроші, бачити перспективу.
Сьогодні в нас жодна сільська
рада не може через нестачу
коштів забезпечити  інвестору
ділянку з підведеними комуніка-
ціями. А тому наша перспектива
– в сільському зеленому ту-
ризмі. Це гостинні малі оселі з
автентичною бойківською кух-
нею, гарною піснею, добрим
словом господарів і пристойни-
ми умовами для проживання.
На мою думку, такий відпочинок

сьогодні в значній мірі цікавить
туриста. Але ж, дивіться. В цьо-
му році ми передбачали кошти
на підтримку такого виду туриз-
му, але ж ніхто ними не скорис-
тався. Тому стоїть питання: чи
варто робити програму на 2020
рік?

– Декілька слів про митні
переходи на Турківщині, які
вже всім нам набили оскому.
Яка в них перспектива?

– Важко говорити про перс-
пективу, адже на їх облаштуван-
ня потрібні величезні кошти.
Наразі працюємо в плані підго-
товки до їх майбутнього відкрит-
тя. За кошти обласної ради в
минулому році було виготовле-
но проектно-кошторисну доку-
ментацію на дорогу  від Борині
аж до кордону в Боберці. А на
останній сесії ми виділили для
співфінансування незначну суму
грошей на таку ж документацію
по дорозі Турка-Лопушанка. Іншу
необхідну суму обіцяє вишукати
депутат Верховної Ради України
Андрій Лопушанський. У черго-
вий раз ми наголосили на темі
відкриття митного переходу,
організувавши Дні добросусід-
ства на базі Західного спортив-
но-реабілітаційного центру. Та й
в Лопушанці були організовані
подібні зустрічі. Я вірю, що
спільними зусиллями нам таки
вдасться відкрити пункт пропус-
ку. І незалежно, де це буде – в
Боберці чи Лопушанці, важливо,
щоб він був. Це дасть важливий
поштовх для розвитку Турківщи-
ни.

– І ще одне питання: чи й на-
далі працюватиме район в
плані реалізації мікропроектів
Львівської обласної ради?

– Так. Як і в минулому році, ми
подали на конкурс 44 проекти. І
чекаємо, скільки з них отримає
схвалення. Хочу наголосити, що
це добра перспектива для роз-
витку територій, адже люди,
вкладаючи свою дольову участь,
мають пряму зацікавленість в
тому, щоб той чи інший проект
був успішний. Мені подобається,
як в цьому плані працює Вов-
ченська сільська рада, і зокре-
ма депутат районної ради Мико-
ла Лило та депутат обласної
ради Михайло Дзюдзь. Щороку
вони втілюють по два, і навіть три
проекти. І результат чудовий:
освітлено майже все село, зроб-
лено капітальний ремонт
лікарської амбулаторії, Народ-
ного дому. Добре працюють в
цьому плані й в селах Сянки,
Ільник, Матків, Ластівка, Явора.
Але, на жаль, є села, де до
мікропроектів відносяться абсо-
лютно байдуже – як сільські го-
лови, так і депутати районної
ради. Щоб усі зрозуміли важ-
ливість мікропроектів, наведу
цифри: в 2019 році районний
бюджет виділив на їх реалізацію
5 мільйонів гривень, а обласний
– 12 млн. грн.. Сума, як бачимо,
чимала.

 – І  на завершення, Володи-
мире Омеляновичу, Ваші поба-
жання своїм колегам, всім
працівникам органів місцево-
го самоврядування.

– Найперше, щоб всі були здо-
рові, щоб нарешті в нас закінчи-
лася війна і до своїх родин по-
вернулися всі ті, хто захищає Ук-
раїну. Щоб ми зажили мирно і
багато в квітучій Україні. Віри і
оптимізму всім нам, натхнення
й наполегливості, адже в перс-
пективі ми ще матимемо багато
суспільних викликів, які можна
здолати лише у взаєморозумінні
та злагоді. Нехай береже всіх нас
Господь.

Розмовляв
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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За словами сільського голови
Михайла Шугала, в Розлучі про-
живає приблизно 1200 осіб. У
той же час, в цьому селі, яке є
візитівкою Турківщини, значно
відстають від потреби медичне і
культурне обслуговування насе-
лення. Діє фельдшерсько-аку-
шерський пункт, розташований
в одній кімнаті адміністративної
будівлі сільської ради. Народ-
ний дім побудований ще в 1950
році, в якому також знаходить-
ся і сільська бібліотека. Будівля
Народного дому – сільського

осередку культури –  майже в
аварійному стані і не відповідає
сучасним вимогам. Все тут ста-
ре, в приміщенні холодно, не-
комфортно.

Саме тому, для покращення
якості надання культурних і ме-
дичних послуг жителям села,
Розлуцькою сільською радою, за
керівництва голови  Віктора
Яворського, було вирішено роз-
почати будувати в Розлучі куль-
турно-медичний центр (будів-
ництво тоді фінансувалося за
кошти Розлуцької сільської
ради).

 Але судилося культурно-ме-
дичному центру стати довгобу-
дом. Бо у зв’язку зі зменшенням
власних надходжень, Розлуцька
сільська рада ніяк не могла за-
вершити будівництво, у резуль-
таті чого воно розтягнулося на
багато років. А населення й на-
далі змушене проводити своє
дозвілля в незатишному при-
міщенні старого будинку культу-
ри, а медичні послуги отримува-
ти в маленькому ФАПі, площею
20 м кв. Власне тому найважли-
вішим завданням громади  ста-
ло завершення будівництва
культурно-медичного центру.

– Ще в 2005 році, в період го-
ловування в селі Віктора
Яворського, а в районній раді –

В ОЧІКУВАННІ
СВЯТКОВОЇ ПОДІЇ

Розлуч - відоме туристичне село на Львівщині. Ще в 1997
році Постановою Кабінету Міністрів України ( №1391), Розлуч
був віднесений до курортних населених пунктів України. Для
відпочинку, а також з лікувальною метою – цілющим кліма-
том і джерелами з мінеральними водами типу «Нафтуся» і
«Содова» – с. Розлуч та його околиці використовувалися ще
більш 100 років тому. Популярний Розлуч серед відпочиваль-
ників і зараз. Щорічно, і особливо в зимовий період та у свят-
кові дні, в село приїздить багато туристів, і часто їх кількість
перевищує чисельність місцевого населення. Тому основна ча-
стина  роботи  працівників Розлуцької сільської ради спрямо-
вана на те, аби зробити село комфортним.

Василя Дребота,  розпочато бу-
дівництво культурно-медичного
центру. Саме завдячуючи цим
турботливим людям, нашим
землякам, справа, так би мови-
ти, зрушила з місця, – розпові-
дає нинішній сільський голова
Михайло Шугало. – Спершу ви-
готовили проектно-кошторисну
документацію, затим звели стіни
й накрили будівлю. Далі будів-
ництво продовжував наступний
сільський голова – Роман Сав-
чак. Вартість робіт до 2013 року
обійшлася сільській раді в 1

мільйон 200 тис. гривень. Затим
в Україні почався ріст цін на буд-
івельні матеріали, інші еко-
номічні негаразди, і грошей на
продовження будівництва куль-
турно-медичного центру не вис-
тачило. У 2013 році за рахунок
коштів субвенції з державного
бюджету на соціально-економі-
чний розвиток територій роботи
продовжили – встановили ре-
зервуари для води, ємкістю 100
м куб.,  та компресорну, побуду-
вали котельню, провели зовні-
шню мережу водопроводу, кана-
лізацію, вставили вікна, зроби-
ли фасад, встановили очисні
споруди «Біотал-2» – на що було
затрачено 1 млн. 316 тис. гри-
вень. Далі знову через нестачу
коштів будівництво центру при-
пинили. І лишень три останні
роки, за активного сприяння
Турківської райдержадмініст-
рації, справа знову зрушила з
місця. Було підготовлено та по-
дано проект на конкурс проектів,
що фінансуються за рахунок
коштів ДФРР. Довелося змінюва-
ти кошторис, проходити додат-
кову експертизу. І якщо станом
на листопад 2018 року сума ви-
користаних коштів на будівницт-
во культурно-медичного центру
складала 2 млн. 504 тис. гри-
вень, то станом на грудень 2018

року була зроблена кошторисна
документація і проведена екс-
пертиза – на суму 4 млн. 589 тис.
грн. – для завершення будівниц-
тва. У 2019 році виділена  повна
сума коштів, з урахуванням 10-
відсоткового внеску районного
бюджету. Підрядником визначе-
но ФОП О. М. Здебського, який
переміг у тендерній процедурі.
На даний час уже освоєно 629,
6 тис. грн. Авансовий внесок ста-
новив 1 мільйон гривень – ці
гроші використали на закупівлю
матеріалів. Надзвичайно вели-
ку увагу  у завершенні будівницт-
ва Розлуцького культурно-ме-
дичного центру приділяли і при-
діляють  Турківська районна
рада та районна державна ад-
міністрація, зокрема відділ еко-
номічного розвитку РДА. Корис-
туючись нагодою, хочу вислови-
ти щиру подяку керівникам цих
державних органів влади, а та-
кож своїм односельцям, які та-
кож не стоять осторонь будів-
ництва. Вони, проявивши ентуз-
іазм,  вирубали кущі, чагарники,

які засмічували подвір’я, упо-
рядкували територію, власними
силами повивозили  зрубане
гілля. І зараз тут будівельники
вимощують  доріжки.

 – 2019-й рік добігає кінця. І
зараз потрібно добре, як мо-
виться,  Розлуцькій сільській
раді засукати рукави, щоби при-
швидшити роботи й освоїти вид-
ілені на об’єкт кошти. Бо така
нагода, яка зараз є в розлучан,
навряд чи ще колись їм випаде.
Із завершенням будівництва
культурно-медичного центру в
Розлучі буде введено в експлуа-
тацію лікарську амбулаторію
загальної практики сімейної
медицини. Крім цього, можна
буде тут зробити ще й гарний
масажний кабінет. Заодно відчи-
нять свої двері Народний дім на
80 місць, і бібліотека. І це свято
–  свято відкриття культурно-ме-
дичного центру в Розлучі  люди
чекають з нетерпінням ось уже
15 років. Тому щиро сподіває-
мось, що, можливо й до кінця
поточного року, якщо не виник-
нуть якісь непередбачені обста-
вини, даний об’єкт буде здано в
експлуатацію, – каже перший
заступник голови Турківської
РДА Микола Яворський.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Цими грудневими днями святкуватимуть свій 55-річний
ювілей подружнього життя Ярослав Степанович і Лідія Ва-
силівна Миньо з м. Турка – прості, задушевні, приємні, добрі,
щирі, відверті душею, дорогі наші батьки, дідусь і бабуся.

Ми дуже раді цьому вашому життєвому ювілею. Ви про-
несли через роки теплу, щиру любов, міцну дружбу та взає-
мну повагу, які не згасли і сьогодні. Ви прожили разом 55
літ – легких, важких, сумних та щасливих, але не дивлячись
ні на що, зберегли сім’ю для себе, для своїх дітей і онуків.
Доброго Вам здоров’я, любові, радості, миру, добра,
рідненькі, – на многая і благая літ!

Ваш спільний шлях не встелено
квітками,

Не раз доводилося тернями іти,
Та ви завжди опікувались нами,
За що ми вдячні будемо завжди.
За добре серце і невтомні руки,
Нехай Господь воздасть належ-

не вам,
Хай вашу щедрість переймають

правнуки і внуки,
А ласка служить оберегом нам!
З любов’ю – сини Едуард і Анатолій, невістки Ліля і Окса-

на, онуки Реґіна з чоловіком Орестом, Павлик, Ангелінка і
Даринка, люблячий правнучок Ернестик.

УСПІХИ ТУРКІВСЬКИХ
ЛІЦЕЇСТІВ

Направду приємно, коли наші земляки, де б вони не були, чим
би вони не займалися, демонструють успіхи – в роботі чи на-
вчанні, в громадській чи політичній діяльності, а чи засвідчу-
ють правильну життєву позицію. В таких випадках у свідо-
мості утверджується думка, що не все так погано в нашому
домі. І коли  треба, ми можемо показати, що в бойківському
краї живуть талановиті люди.

Такі позитивні думки на-
віюють успіхи учнів та їхніх
наставників з Турківського
професійного ліцею. Так
нещодавно вони взяли
участь у конкурсах профес-
ійної майстерності і пока-
зали непогані результати.
Учень групи № 31 Василь
Костишак здобув почесне
третє місце в першому
етапі Всеукраїнського кон-
курсу «WordSkills Ukraine”,
що проходив на базі Бо-
риславського професійно-
го ліцею, а його наставник,
майстер  виробничого на-
вчання Віктор Кузьмин, за
виконання своєї практич-
ної роботи, удостоєний
другого місця. Обидва пе-
реможці були нагороджені
дипломами та цінними по-
дарунками.

З дипломами другого
ступеня повернулися до
рідного ліцею з конкурсу в
м. Стрий  учень групи № 33
Павло Занкович та май-
стер виробничого навчан-
ня Віталій Кропивницький.
Нагороди та подарунки
вони отримали за перемо-
гу в компетенції «зварю-
вальні роботи».

Залікове п’яте місце при-
суджено на конкурсі у Львові
майстру виробничого на-
вчання Тетяні Дем’ян, та
третє призове місце – уче-
ниці групи № 34 Аліні Пит-
чак – в компетенції «перу-
карське мистецтво».

Варто нагадати, що мину-
лого року перше місце на
обласному конкурсі компе-
тенції «ремонту та обслуго-
вування електроустаткуван-
ня» здобув вихованець
ліцею Назар Комарниць-
кий, а на Всеукраїнському
конкурсі,  в м. Кременчук
Полтавської області, він ввійшов у десятку найкращих. Тож чому б не
порадіти успіхам наших земляків!

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ЗВІТ ДЕПУТАТА
Львівської обласної ради VІІ скликання

МИХАЙЛА СЕМЕНОВИЧА ДЗЮДЗЯ,
за роботу з жовтня 2018 року по грудень 2019 року,

безпартійного, обраного за виборчим списком
ПП «БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» по Турківському виборчому округу.

Однією з найважливіших діля-
нок роботи депутатів на вибор-
чому окрузі є особистий прийом
громадян. Всі звернення, які
надходять до мене, в основно-
му, вирішую особисто та через
голів територіальних громад
Турківського району. З кожним
сільським головою співпрацюю
та підтримую зв’язок. На питан-
ня, складні для вирішення, готую
депутатські звернення відповід-
но до компетенції.

Депутатський річний фонд
матеріальних допомог, який ста-
новив у 2019 році 170 тисяч гри-
вень, я скерував для надання
матеріальної допомоги на ліку-
вання та придбання ліків мало-
забезпеченим категоріям насе-
лення, особам з інвалідністю,
громадянам, які  потерпіли
внаслідок  стихійних  лих  та  по-
жеж. Допомогу отримали 293
особи. Провів понад 220 зустрі-
чей з мешканцями округу.

Працюю в постійній комісії з
питань законності, правоохо-
ронної діяльності, дотримання
прав людини та військових про-
блем.

За звітний період проведено
27 засідань постійної комісії, в
яких брав активну участь, де роз-
глядались питання дотримання
прав учасників АТО, виділення
земельних ділянок, забезпечен-
ня житлом військовослужбовців
та мешканців Львівщини, роз-
робки програм та забезпечен-
ня додаткового фінансування
військових формувань, які  не-
суть  службу  на  лінії  зіткнення
та   в  зоні   ООС та  на території
області, контроль за раціональ-
ним розподілом коштів тощо.

Особливу увагу приділяю
здійсненню контролю за вико-
нанням програм соціально-еко-
номічного розвитку області у всіх
сферах життя, бюджету.

Як депутат обласної ради та
член  Президії беру активну
участь у роботі сесій Львівської

У своїй депутатській діяльності керуюся Конституцією Ук-
раїни, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»,
регламентом Львівської обласної ради та іншими норматив-
ними актами, що визначають порядок діяльності депутатів
обласної ради. Постійно підтримую зв’язок з виборцями, тру-
довими колективами, державними установами, громадськи-
ми організаціями, керівництвом району, сільськими радами.

обласної ради, сесій Турківської
районної ради. Працюю над ви-
рішенням актуальних питань
життєдіяльності Турківського
району.

Зробив усе необхідне для того,
щоб проекти громад Турківщини,
що брали участь у конкурсі
мікропроектів місцевого розвит-
ку Львівської обласної ради,
були професійно підготовлені та
написані, сприяв фінансуванню
з обласного бюджету, а саме:

1.Капітальний ремонт даху
школи с. Ластівка Турківського
району Львівської області.

2.Капітальний ремонт вулич-
ного освітлення (з використан-
ням енергозберігаючих ламп)
по вул. Центральна с. Вовче Тур-
ківського району Львівської об-
ласті.

3.Капітальний ремонт
лікарської амбулаторії в с. Вов-
че Турківського району
Львівської області.

4.Реконструкція Народного
дому села Кіндратів Турківсько-
го району Львівської області.

5.Капітальний ремонт
покрівлі Радицької ОШ I-II ст. в с.
Радич Турківського району
Львівської області.

6.Капітальний ремонт вулич-
ного освітлення (з використан-
ням енергозберігаючих ламп)
по вул.. Горішня с. Шум’яч Туркі-
вського району Львівської об-
ласті.

7.Капітальний ремонт Народ-
ного дому с. Ільник Турківського
району Львівської області.

8.Реконструкція контори під
Народний дім в с. Присліп Турк-
івського району Львівської об-
ласті.

9.Капітальний ремонт систе-
ми опалення Вовченського НВК
Турківського району Львівської
області.

10.Капітальний ремонт Туркі-
вської дитячої музичної школи
Турківського району Львівської
області.

11.Капітальний ремонт при-
міщень Ясеницького навчально-
виховного комплексу «Загаль-
ноосвітній навчальний заклад І-
ІІІ ступенів дошкільний навчаль-
ний заклад» Турківської район-
ної ради Львівської області.

12.Капітальний ремонт із за-
міни електропроводки  При-
сліпського НВК Турківського
району Львівської області.

13.Капітальний ремонт
покрівлі Будинку дитячої та
юнацької творчості у м.Турка Тур-
ківської районної ради Турківсь-
кого району Львівської області.

У 2019 році Львівською облас-
ною радою розпочато фінансу-
вання – в сумі 1701 078,40 грн. –
на реалізацію проекту “Будів-
ництво підвідного розподільчо-
го газопроводу середнього тис-
ку від м. Турка до с. Вовче Туркі-
вського р-ну Львівської обл.
(перша та друга черги) І-ша чер-
га”. В рамках реалізації проекту,
у 2018 році було розпочато буд-
івництво підводу із села Шум’яч.
У 2019 році продовжено будів-
ництво підвідного газопроводу
до с. Вовче, з подальшим про-
довженням до села Лімна.

 Роботи із газифікації с.
Присліп наближаються до за-
вершення.

 Станом на 27 вересня вста-
новлено всім бажаючим цоко-
ли.  Також потрібно підключити
140 будинків до проведеної га-
зової труби, завершити роботу з
надземними переходами.

Урочисте запалення природ-

ного газу в селі Присліп відбуло-
ся 27 вересня 2019 року.

Нагадаємо: газифікація При-
слопа триває вже 5 років.

Нам вдалося вишукати кошти
для завершення будівництва
Лосинецької ЗОШ. Відбулось
офіційне відкриття вказаного
об’єкта за участі голови
Львівської ОДА, в якому я осо-
бисто взяв участь.

 У 2019 році  вдалося залучи-
ти кошти – в сумі 2 млн. грн. – з
Державного дорожнього  фонду
на ремонт дороги у с. Завадівка.
На дорогу «Турка – Лопушанка»
виділено 1 млн.700 тис. грн. За
ці  кошти було зроблено  частину
дороги у  Горішній  Турці. По-
трібно  відмітити, що  у  Горішній
Турці підрядник  виконав  цю
роботу  на  відмінно.

 У 2019 році продовжили кап-

італьний ремонт дороги «Турка
– Східниця», освоєно 47 млн.
грн.. У 2020 році передбачено
продовження фінансування та
завершення робіт.

 17  червня 2019 року у с. За-
вадівка Турківського району взяв
участь в урочистому відкритті
футбольного майданчика зі
штучним покриттям на базі За-
вадівського НВК. Львівська  об-
ласна рада  виділила  600 тис.
грн.  на  його  будівництво.

 На засіданні дорожної комісії
Львівської обласної ради 21 чер-
вня визначили комунальні доро-
ги, які будуть ремонтувати кош-
том обласного бюджету.

Зокрема за  моєю  ініціативою,
затверджено перелік комуналь-
них доріг для фінансування . У
моєму  виборчому  окрузі кошти
отримали: Ільницька сільська
рада – 150 тис. грн. (с. Ліктів, вул.
Центральна), Турківська міська
рада – 180 тис. грн.,  Явірська
сільська рада – 100 тис. грн.
(Стоділка), Шум’яцька сільська
рада – 100 тис. грн. (вул. Спади-
ста), Хащівська сільська рада –
100 тис. грн.(вул.Горбок) у с.Ло-

пушанка, Присліпська сільська
рада – 170 тис. грн. (вул.Миру),
Вовченська сільська рада –150
тис. грн. (ремонт вулиці  Стара
дорога), Розлуцька сільська
рада – 150 тис. грн. (вул.Серіч-
ка), Лімнянська сільська рада –
100 тис. грн. (вул.Кривуля), Ласт-
івківська сільська рада – 180
тис. грн., Ісаївська сільська рада
– 100 тис. грн. (вул. Пасічна, вул.
Шкільна), Завадівська сільська
рада – 100 тис. грн. вул. Перший
Верх у с.Мельничне) 

За співфінансування Явірсь-
кої сільської ради села Явора
зроблено капітальний  ремонт
частини дороги у  с.  Явора та  с.
Мала  Волосянка – за  кошти
ДДФ.

Усвідомлюючи важливість
проблеми для жителів села Роз-
луч, провівши аналіз ситуації та
реальний стан ресурсів, виділе-
но кошти на завершення будів-
ництва культурно-медичного
центру у с. Розлуч у 2019 році.
Загальна вартість завершальної
стадії проекту  становила 2 млн.
500 тис. грн., в т.ч. кошти ДФРР –
2250,0 тис. грн., кошти місцево-
го бюджету – 250,0 тис. грн.

В  обласному бюджеті перед-
бачено  кошти на  реставрацію
церкви у  селі  Ісаї та,  на  жаль,
підрядник у  2019  році  роботи
не виконував.

Мешканці Турківщини знають,
що я завжди готовий допомогти
і підтримати кожного, надати
спонсорську допомогу. Стараю-
ся до свята Миколая вручити
школярам подарунки, солодощі.
У 2018 році надано 350 пода-
рунків для дітей сиріт. Під час
Великодніх свят надаю продук-
тові набори для малозабезпе-
чених громадян району. Беру
участь у святкуванні «Дня воїнів-
афганців», «Дня місцевого само-
врядування», «Дня Дністра» і т.п.
Постійно підтримую футбольні
турніри та різні спортивні захо-
ди. Цього  року  брав  участь у
«Днях  Добросусідства» у с.
Яворів  Турківського  району.

24 жовтня  2019 року,  під  час
засідання  бюджетного  коміте-
ту  обласної    ради,  за  моїм
клопотанням було розглянуто
та   виділено  200 тис.  грн.  на
«Реконструкцію  вуличного  осв-
ітлення  у  с. Вовче».

Запевняю, що і надалі буду
приділяти максимум уваги для
вирішення найскладніших про-
блем виборців свого Турківсько-
го округу.

Я завжди наголошував і повто-
рюю, що готовий до прямого діа-
логу з кожним мешканцем Турк-
івщини.

ПЕРШЕ  ЗНО  ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
31 жовтня пройшло перше зовнішнє незалежне оцінювання

для вчителів. За інформацією Міністерства освіти і науки
України, на нього зареєструвалися 857 вчителів початкової
школи й успішно пройшли тестування 705 осіб.

– Таке тестування є свого роду сертифікацією вчителів, – каже
методист відділу освіти Турківської РДА Лілія Вишинська. –  Крім
того, успішно складене ЗНО зараховується педпрацівнику як атес-
тація. Для успішного складання сертифікації вчитель мав набрати
за етап вивчення практичного досвіду роботи учасників – 725 балів,
за етап незалежного тестування – 50 балів. З Львівщини у першому
ЗНО взяли участь 62 педагоги. Відрадно, що в їх числі й троє пред-
ставників з нашого району. Це вчителі початкової школи Оксана
Ринчак та Галина Михайлик – із Сигловатського НВК та Людмила
Спурза – із Розлуцького НВК. А ще приємно, що всі вони підтверди-
ли свої знання і успішно пройшли тестування. З чим ми їх і вітаємо!

Ольга ТАРАСЕНКО.

НЕПОПРАВНА ВТРАТА
У ДТП ЗАГИНУВ 21-РІЧНИЙ ТУРКІВЧАНИН

Часто спостерігаючи за тим, як носяться на автомобілях по вулицях міста та автошляхах
району ще зовсім юні водії, так і хочеться кричати: «Діточки, подумайте про своїх батьків!
Про ті страждання, які ви можете їм принести своєю надшвидкісною зухвалістю».

На жаль, лихацтво на автомобілях, часто придбаних для своїх
чад батьками, нерідко закінчується трагічно. І випадок, що тра-
пився нещодавно в с. Штуківець, де загинув молодий турківчанин,
є, як не прикро, не поодиноким. Вина в цьому, зрозуміло, в першу
чергу винуватця дорожньо-транспортної пригоди, втім – і кожного
і з нас. Працівників поліції в тому, що не завжди звертають увагу на
зухвалих водіїв, а нас – пересічних громадян – в тому, що бачимо
неподобства на дорогах і мовчимо, ніби це нас не стосується.
Для прикладу, в Німеччині, якщо водій сів за кермо напідпитку,
або ж перевищив швидкість, проігнорував знак, то інша людина,
що побачила це, повідомить в поліцію і в такий спосіб попере-
дить можливу трагедію. Чомусь у нас це вважається вчинком з розряду негативних. А жаль...

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Жителі Турківщини, як і усієї
України, в скорботі згадали тра-
гічну сторінку нашої історії. Прах
семи з половиною мільйонів сту-
кає в наші серця… Вшановуючи
пам’ять жертв Голодомору
1932-33 років, стоячи у молитві
біля статуї Святої Богородиці,
кожен із присутніх переосмис-
лив нашу історію, трагічні її сто-
рінки, які примушують стискати-
ся людські серця. У світовій
історії не зафіксовано голоду,
подібного до того, що випав тоді
на долю України – однієї з най-

родючіших країн світу. Без болю
не згадати страшні муки і пере-
живання українського народу в
1932-33 роках. Ще довго-довго,
з покоління в покоління, будуть
передавати батьки синам і доч-
кам, а ті своїм дітям, спогади про
тих, що залишили життя земне у
пекельних муках.

Настоятелі храмів м. Турка –
отці Тарас, Миколай і Михаїл –
відправили за жертвами Голо-
домору панахиду.

Пам’яті мільйонів українських
селян, які загинули мучениць-
кою смертю від голоду, пам’яті
українських сіл і хуторів, які щез-
ли з лиця землі після найбіль-
шої трагедії ХХ століття, була ого-
лошена хвилина скорботи.

 Страшні скорботні сторінки
достовірної народної пам’яті пе-
регорнули присутнім на вечорі-
молитві ведучі: провідний бібліо-
текар методичного відділу ЦРБ
Оксана Роздольська і провідний
бібліотекар читального залу

«КОТИЛАСЬ УКРАЇНОЮ
СКРИВАВЛЕНА ЗОРЯ…»

Достигали жита. І тремтіли дитячі коліна –
Косоокої смерті чорнів продірявлений плащ…

Вимирало село – потопала в сльозах Україна…
І розгублене небо ковтало задушений плач.

23 листопада, за участі громадськості міста, Турківської
районної державної адміністрації, зокрема заступника голови
РДА Юрія Лила та начальника відділу культури РДА Лілії
Яворської, представників районної і міської влади, духовенства,
активістів, біля статуї Божої Матері в м. Турка відбувся
вечір-молитва, присвячений роковинам Голодомору 1932-1933
років.

ЦРБ Любов Гурин.
Ось спогад Семена Гайдая:

«У 1932 році попав з братом до
дитячого будинку в Кривий Ріг, а
потім у селище Широке. Дитбу-
динок продуктами харчування
не забезпечували, діти помира-
ли групами. Щоб хоч якось
підтримати вкрай змарнілих і
схудлих дітей, їх випускали на
подвір’я «пастись на зелених
калачиках». Діти виїдали їх так,
що залишалась на тому місці
тільки гола земля. Діти паслись,
неначе худоба».

Зі свідчень Василя Григорови-
ча Дорошенка (Полтавська об-
ласть): «Виснажені, знесилені
люди помирали на ходу. От бре-
де зарослою бур’янами дорогою
чоловік. Ноги в нього заплітають-
ся від немощі, він падає на ходу.
Це Іван Трохимович Головченко.
У нього в хаті, що тулиться до
хати мого дядька Ігоря, помер-
ла жінка Марія, трирічна дочка
Соня, син Сергій, одноліток моєї
сестри Зіни. Сергій помирав
найважче. Протягом кількох діб
він вив, як молоде вовченя, по-
трібно було затикати вуха. Від
болів, конвульсій він совав бо-
сими, висохлими ногами по гли-
няній сухій долівці, підповзав  до
померлої сухої, мов кістяк, висох-
лої матері, у груди якої уткнулась
трирічна кучерява висохла сест-
ричка Соня, що вже померла».

Ярослав Мицик (Черкащина),
свідок, звинувачує: « Сусідка
Олександра порізала і з’їла своїх
дітей Лушку і Петрика,  таке ж

учинила зі своїми дітьми Настя,
родичка моя: вона варила
людське м’ясо, робила котлети
і носила продавати на базар.
Галка, батькова сестра, призна-
лась, що з’їла хлопчика. А кістки
закопала під підлогою».

 Анастасія Бородай з Черкась-
кої області ще й досі бачить пе-
ред очима, як сусіда просила
кого-небудь допомогти стягнути
з печі восьмеро дітей-трупів,
щоб не розточили черви: «Гос-
поди, люди, допоможіть похова-
ти. Я їх не боюсь, вони ж мої,
рідненькі, допоможіть зволокти
з печі, сама не маю сили. Допо-
можіть!» Благала, кричала, не-
притомніла».

«Худорлява дівчинка не смія-
лась, не гралась, не говорила.
Лише сиділа на кріселку… Сама.
Порожня хата. Розбиті глеки. І то
було Різдво. Різдво без батька і
без матері. Їх не було, їх вивезли
кудись на фірі. Почорнівши, очі
хотіли закрити свої повіки, але
вона трималась, дивлячись у
вікно. Холодна хата, вибиті вікна.
Сльози виснажують і без того
кістляве тіло. Жах. Туга. Біль. Три
слова, які описують все. Дівчин-
ка не витримала, і повільно вий-
шла з хати. Пішла до сусідів.
Вона ледь відкрила скрипучі
двері, знесилено впала на зем-
лю, промовивши останні у своє-
му житті слова: «Хліба! Дайте
хліба…» Але її вже ніхто не по-
чув, окрім порожньої хатини».

…Ніде нехай такого більш
не буде!

Хай день новий життя несе
нове.

Вклонімось низько сонцю й
хлібу, люди!

В достатку Україна хай
живе! – таким віршованим зак-
ликом закінчили годину молит-
ви ведучі.

Після цього до всіх присутніх
звернувся заступник голови Тур-
ківської РДА Юрій Лило й запро-
сив громаду о 16.00 годині кож-
ному запалити у вікні своєї оселі
свічку пам’яті.

Працівники центральної рай-
онної бібліотеки в знак пам’яті
про жертв тих трагічних для Ук-
раїни років запалили лампадки,
виставивши їх у формі хреста.

До речі, того дня у вікнах бага-
тьох жителів міста можна було
спостерігати сяйво палаючої
свічки – наша пам’ять про
мільйони загублених життів.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогого і люблячого чоловіка, батька, дідуся і зятя – Івана
Івановича Матляка, жителя с. В. Висоцьке, з ювілеєм сер-
дечно вітають дружина Іванна, сини Микола, Руслан, невістки
Оксана, Юля, внучок Ілля, теща Емілія і бажають ювіляру
неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я міцного, щас-
тя рясного та усіх земних благ.

З ювілеєм Вас вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

У ВОГНІ ЗАГИНУВ 41-РІЧНИЙ ЧОЛОВІК
Сумно і трагічно, але впродовж останніх

років ми все частіше констатуємо факти
виникнення пожеж в приватних
господарствах жителів нашого району. Та
більше того, нерідко у вогні гинуть люди, і
не старшого віку – немічні, а молоді й
працездатні.

У перший день зими трагічний випадок
трапився в с. Либохора. Тут вночі загорівся
житловий будинок, а коли рятувальники
приїхали за викликом й локалізували пожежу,
виявили, що у вогні загинув 41-річний місцевий
житель. Наразі важко однозначно
стверджувати про причину загорання, але

односельці кажуть, що небіжчик зловживав алкоголем і, напевно, напідпитку палив у ліжку. Власне це
могло стати причиною трагедії.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогого і люблячого чоловіка, батька і дідуся Володими-
ра Івановича Андрущакевича, жителя с. Ісаї, з 60-річчям,
яке відзначив 4 грудня, сердечно вітають дружина Іванна,
дочка Оксана, зять Микола, дочка Марія, зять Андрій, дочка
Катерина, зять Сергій, дочка Таня, зять Михайло, дочка Ва-
силина, зять Дмитро, дочка Іванна, зять Іван, син Іван, не-
вістка Галина, син Володимир, невістка Марія; онуки Василь,
Ганна, Андрій, Тимофій, Валерія і Антон, Дарина, Максим,
Андрій, Анастасія, Артем, Марина, Маркіян, Вероніка, Вла-
дислав, Олег, Олександр, Вікторія, Аліна, Павло і Кароліна і
бажають ювіляру міцного здоров’я – з роси і води, життєвої

енергії і сил, благополуччя і миру, рясних Божих благо-
словінь.

У цей святковий, світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,

Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,

Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога

Щасливо стелиться в житті!

Педагогічний колектив Нижньовисоцького НВК шле най-
щиріші вітання з нагоди золотого ювілею, який святкувала
5 грудня, вчителю іноземної мови Степанії Іванівні Білинській
і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, гараздів, ра-
дості, достатку, Божого благословення на многії літа!

Отож прийміть найкращі побажан-
ня

Здоров’я, щастя, та багато літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили
На многії і благії літа!

ЧИ МАТИМЕМО АЛЬТЕРНАТИВУ
Міжнародною угодою «Женева-2006» та зобов’язаннями Ук-

раїни передбачено перехід аналогового телевізійного мовлен-
ня в Україні на цифрове. Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 13.06.2018р. №509 «Про внесення змін до
Плану використання радіочастотного ресурсу України», з ве-
ресня 2018 року на всій території країни припинилась транс-
ляція аналогового телевізійного мовлення. Згідно з рішенням
Національної ради України з питань телебачення та радіомов-
лення від 08.12.2010 №1723, провайдером програмної послуги
визначено ТОВ «ЗЕОНБУД». На сьогодні у Львівській області
ТОВ «ЗЕОНБУД» експлуатуються чотири станції цифрового
ефірного телебачення, які забезпечуватимуть охоплення
цифровим сигналом лише 60% населення області. У свою чер-
гу, без належного покриття залишається 12 районів області,
серед яких і Турківський район.

У 2020 році медіагрупи планують закодувати свій сигнал та пере-
дати права на супутникову ретрансляцію до провайдерів програм-
ної послуги ТОВ «Віжн ТВ» (VIASAT) та ТОВ «Екстра-ТВ» (XТRA TV).
Для перегляду близько 20 супутникових програм чотирьох провідних
медіагруп України, необхідно буде вносити абонентську плату вка-
заним вище провайдерам програмної послуги.

З огляду на складний рельєф території району, прийом мобіль-
ного сигналу, Інтернету та телеканалів завжди був ускладнений, а
зараз, коли заплановано кодування супутникового телебачення на
початку 2020 року, район фактично залишається без альтернативи.

З метою недопущення інформаційного вакууму  та величезної соц-
іальної напруги серед населення, райдержадміністрація зверну-
лася листом в департамент дорожного господарства, транспорту
та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації, який, в свою
чергу, скерував звернення  до Прем’єр-міністра України О. Гончару-
ка щодо сприяння у розбудові державної мережі цифрового теле-
мовлення та забезпечення жителів регіону цифровим зв’язком.

Олег СПОДАРИК,
начальник відділу житлово-комунального господарства та

інфраструктури Турківської РДА.
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Так перерахують доплату за понаднор-
мативний стаж (за кожний повний рік
понад 25 (35) років для чоловіків та по-
над 20 (30) років для жінок), яка визна-
чається у відсотках від мінімального роз-
міру пенсії, у разі, коли основний розмір
пенсії є більшим за мінімальний.

Також перерахунку підлягають розмі-
ри надбавок та підвищень до пенсій, які
визначають від розміру прожиткового
мінімуму, а саме:

– підвищення ветеранам війни;
– підвищення жертвам нацистських

переслідувань;
– надбавка на утриманців, відповідно

до військового Закону;
– статусні підвищення особам, яким

виповнилося 100 років;
– пенсії за особливі заслуги перед Ук-

раїною;
– державна соціальна допомога на

догляд інвалідам війни;
– пенсії за особливі заслуги перед Ук-

раїною, які нараховують понад
мінімальні пенсійні виплати.

Мінімальний розмір пенсії непрацюю-
чих осіб, на яких поширюється дія Закону
України «Про підвищення престижності
шахтарської праці», з 1 грудня становить
4914 грн (1638 грн. х 3).

Це ті працівники, які відпрацювали на
підземних роботах не менше 15 років
(для чоловіків), та 7,5 року (для жінок),
розмір пенсії яких встановлюється згідно
із Законом не нижче трьох розмірів про-
житкового мінімуму, встановленого для
осіб, що втратили працездатність.

Також перераховують пенсії у зв’язку із
втратою годувальника, призначені відпо-
відно до Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страху-
вання». Так з 1 грудня мінімальний
розмір пенсії на одного утриманця не
може бути меншим ніж 1638 грн.; на двох
утриманців – 1965,60 грн.
(1638 грн. х 120 %); на трьох і більше ут-

риманців – 2457 грн. (1638 грн. х 150%).
Перераховують мінімальні пенсії у

зв’язку із втратою годувальника особам,
які отримують пенсії за військовим Зако-
ном (мінімальний розмір пенсії, у зв’яз-
ку із втратою годувальника, за військо-
вим Законом з 1 грудня не може бути
меншим ніж 3276 грн. (1638 грн. х 2) на
одного утриманця).

Розмір надбавки до пенсії, згідно зі
статтею 13 Закону України «Про донор-
ство крові та її компонентів», встановле-
но у розмірі 10% від затвердженого про-
житкового мінімуму на одну особу в роз-
рахунку на місяць, з 1 липня зросте з 193,6
грн. до 202,7 грн.

Особам – з інвалідністю внаслідок
війни – пенсійна виплата з 01.12.2019 не
може бути меншою за:

– у осіб з І групою інвалідності та осіб ІІ
та ІІІ групи інвалідності, учасників бойо-
вих дій Другої світової війни, які досягли
85-річного віку, розмір пенсії не може
бути меншим за 650 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працез-
датність, тобто розмір пенсії не може
бути нижчим за 10647 грн.;

– у осіб з ІІ групою інвалідності – 525%,
мінімальний розмір – 8599,5 грн.;

– у осіб з ІІІ групою інвалідності – 360%,
мінімальний розмір – 5896,8 грн.

Звернім увагу, що мінімальний розмір
пенсійних виплат для учасників бойових
дій з 01.12.2019 складає 2702,70 грн.

Пенсію за особливі заслуги перед Ук-
раїною виплачують понад встановлений
мінімальний розмір пенсійної виплати.

З огляду на вищезазначене, суми, на
які зростуть пенсійні виплати, у кожної
особи будуть індивідуальні, оскільки за-
лежать від наявності складових пенсій-
ної виплати, які напряму розраховують
від величини прожиткового мінімуму.

Перерахунок не потребує додатко-
вого звернення пенсіонерів до органів
Пенсійного фонду України (крім випадків

повідомлення про працевлаштування
чи звільнення з роботи).

Не підлягають перерахунку деякі над-
бавки і підвищення. Їх виплачують у фіксо-
ваному розмірі, як це передбачено по-
становами Кабінету Міністрів України від
28.12.2011 № 1381 та від 25.03.2014 №
112. А саме:

– підвищення членам сімей осіб, заз-
начених у пункті 1 статті 10 Закону «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту», а також дружинам (чолов-
ікам) померлих інвалідів Великої Вітчиз-
няної війни, які не одружилися вдруге, –
398,58 грн;

– підвищення дітям війни – у розмірі
66,43 грн.

Також не переглядатимуть додаткові
пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та
компенсаційні виплати за втрату году-
вальника, відповідно до Закону «Про ста-
тус та соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи».

Працюючим пенсіонерам перераху-
нок, у зв’язку зі зміною прожиткового
мінімуму, не проводитимуть. Пенсіоне-
рам, які працюють, проводять діяльність
з отриманням доходу, такий перерахунок
здійснюється після звільнення з роботи
або припинення такої діяльності, з ура-
хуванням прожиткового мінімуму, який
встановлено на дату звільнення або при-
пинення такої діяльності.

Але! Прикінцевими положеннями За-
кону № 2148–VIII від 03.10.2017 «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення пенсій» вста-
новлено, що пенсії, перераховані з
01.10.2017, а також ті, що будуть призна-
чатися після цієї дати, встановлюють у
розмірі не меншому за розмір прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, у разі його зростання,
зростає і мінімальна пенсійна виплата.

Тож мінімальна пенсійна виплата з 1
грудня не може бути нижчою ніж
1638 грн., а для осіб, що мають страхо-
вий стаж не менше 30 років (жінки),
35 років (чоловіки), – 2000 грн.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної

діяльності, комунікацій з громадськістю
та молодіжної політики апарату РДА.

ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ
З 1 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2019 рік», з 1 грудня
підвищується розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 1638
гривень. У зв’язку з цим, органи Пенсійного фонду перераховують мінімальні
пенсійні виплати та надбавки і підвищення до пенсій, розмір яких залежить від
прожиткового мінімуму. Будуть перераховані мінімальні пенсії за віком, по інва-
лідності, у зв’язку із втратою годувальника, відповідно до Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД
Йдеться про постанову Кабінету Міністрів України від

28.12.2016 №1024, відповідно до якої було внесено
зміни до Правил користування приміщеннями житло-
вих будинків і гуртожитків. Зокрема передбачається, що
власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових бу-
динків і гуртожитків мають право на переобладнання і
перепланування свого помешкання на підставі ст.ст.100
і 152 Житлового кодексу УРСР.

Відповідно до згаданих статтей, виконання наймачем
та власниками робіт з переобладнання та переплану-
вання житлового будинку, житлового приміщення та
житлового приміщення приватного житлового фонду, які
не передбачають втручання в несучі конструкції або інже-
нерні системи загального користування, не потребує
отримання документів, що надають право на їх прове-
дення. Після завершення зазначених робіт введення
об’єкта в експлуатацію не потрібне.

Більше того, вказаною постановою була скасована
необхідність отримання дозволів на перепланування
та переобладнання житлових будинків і гуртожитків,

проте залишилися певні обмеження.
Так  до перепланувань, які все ще підлягають «узако-

ненню», можна віднести: об’єднання квартир на одно-
му або різних поверхах, облаштування дверних прорізів
у несучих стінах, а також здійснення інших робіт, пов’я-
заних з порушенням капітальних конструкцій. Для реа-
лізації таких змін у житловому приміщенні потрібно от-
римати дозвільні документи на будівельні роботи та
ввести перепланований об’єкт в експлуатацію.

ПІД КОНТРОЛЕМ
Правилами також передбачено, що власники, най-

мачі (орендарі) приміщень житлових будинків і гурто-
житків несуть відповідальність згідно із законом.

Така відповідальність установлена ст.150 Кодексу про
адміністративні правопорушення, згідно з якою пору-
шення правил користування житловими приміщення-
ми, санітарного утримання місць загального користу-
вання, сходових кліток, ліфтів, під’їздів, прибудинкових
територій, невиконання правил експлуатації житлових
будинків, житлових приміщень та інженерного облад-

нання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне
переобладнання та перепланування житлових будинків
і житлових приміщень, використання їх не за призна-
ченням, псування тягнуть за собою для громадян попе-
редження або накладення штрафу, і навіть криміналь-
ну відповідальність.

Протоколи про адміністративне правопорушення
складають посадові особи (майстри, інженери) балан-
соутримувача будинку. Розглядає справу адміністратив-
на комісія при виконавчому комітеті.

Стаття 2701 Кримінального кодексу України перед-
бачає кримінальну відповідальність за умисне знищен-
ня або пошкодження об’єктів житлово-комунального
господарства (якщо незаконне перепланування призве-
ло, або могло призвести до неможливості експлуатації,
порушення нормального функціонування таких об’єктів,
що спричинило небезпеку для життя чи здоров’я людей
або майнову шкоду у великому розмірі).

Власник, наймач (орендар) житлового будинку, жит-
лового і нежитлового приміщення в житловому будинку,
який допустив самовільне переобладнання чи перепла-
нування, що призвело до порушення конструктивних
елементів або засобів протипожежного захисту,   зобо-
в’язаний за свій кошт повернути це приміщення до по-
переднього стану.

Якщо самовільне перепланування або переобладнан-
ня призвело до погіршення технічного стану всього бу-
динку і порушення прав інших споживачів, ці роботи
здійснюються виконавцем послуг, а питання щодо
відшкодування вартості цих робіт власником чи оренда-
рем вирішується в судовому порядку.

Петро ЮДИЦЬКИЙ,
начальник відділу містобудування та архітектури

Турківської РДА, головний архітектор району.

ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ТА
ПЕРЕПЛАНУВАННЯ ЖИТЛА

що треба знати тим, хто надумав це робити
Урядова постанова суттєво спростила правила переобладнання та перепланування житла. Разом з

тим, окремі архітектурні зміни все ще заборонені. А за результатами такого втручання, власника, або
орендаря нерухомості можуть зобов’язати повернути все до попереднього стану.

ІГРИ З МВФ: ФІНАЛ
Вдалий маневр Зе - команди призвів

до провалу місії МВФ. Що ж стало при-
чиною, та чи причетний до цього пан
Коломойський?

Тиск на досвідчених політиків привернув
увагу не лише простих громадян, а й Євро-
пейського Союзу. Зокрема неочікуваним ста-
ло вручення підозр. Вони викликали чималий
резонанс у ЗМІ. І допоки журналісти намага-
лися наввипередки донести останні новини
з гучними заголовками, прості громадяни
втратили пильність. То що ж відбулось, і від
чого відвертали увагу українців?

Напередодні візиту місії МВФ Ігор Коло-
мойський, як повідомляє New Your Times, зап-
ропонував замінити допомогу МВФ кредита-
ми від Російської Федерації. “Ми візьмемо 100
мільярдів доларів у росіян. Я думаю, що вони
з радістю нам їх дадуть”, – повідомив Коло-
мойський. Більше того, мільярдер звинува-
тив Америку у відсутності фінансування:
«Люди хочуть миру, доброго життя, вони не
хочуть воювати. А ви, – Америка, – змушує-
те нас воювати, і навіть не даєте нам грошей
за це”, – резюмував Коломойський.

Місія МВФ прибула до Києва 14 листопада і
пробула у столиці до 22 листопада, уважно
спостерігаючи за останніми подіями в Україні.
Зокрема не можна було не звернути уваги
на недолугу земельну реформу, що може при-
звести до скуповування землі далеко не іно-
земними громадянами, що уже не надто схо-
же на ринок. Не менш цікавить МВФ і питання
Коломойського у контексті незалежності НБУ
(Національний банк України). Як повідомляє
«SYLA News», посилаючись на власні дже-
рела: «будь-який компроміс з колишніми влас-
никами ПриватБанку не прийнятний». «Так,
будь-який компроміс не прийнятний, оскіль-
ки він підтвердить вплив Коломойського. А
якщо він великий, то високий ризик дефолту
і відкату реформ. А якщо так, то навіщо такій
країні давати гроші, якщо вони з високою ймо-
вірністю не повернуть? Логічно?» - коментує
ситуацію джерело. НБУ ж заявляє, що олі-
гарх і ексвласник «Приватбанку» Ігор Коло-
мойський чинить на нього тиск. Про це йдеться
у заяві правління банку, поширеній у середу,
27 листопада. У повідомленні зокрема йдеть-
ся про кількатижневу фокусну атаку у формі
змовних спекуляцій та наклепу у медіа, про-
плачених мітингів під стінами НБУ, і навіть
спробі насильницького вторгнення у НБУ
«тітушками». Яка ж мета у цієї атаки? Тут
усе просто. Правління банку переконане, що
Коломойский прагне створити так званий
«інформаційний хаос», щоб дискредитувати
НБУ та перейти на ручне управління устано-
вою. Зокрема згадується про 5,5 мільярда
доларів США, які Коломойський повинен по-
вернути державі, ну але це уже зовсім інша,
не менш цікава, історія.

Ірина ГІРМАН.
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

СПІВЧУВАЄМО

ШАШКІСТИ ДЮСШ «ЮНІСТЬ» УСПІШНО
ВИСТУПИЛИ В ОБЛАСНИХ ЗМАГАННЯХ
У Львові 30 листопада та 1 грудня 2019 року відбулись зма-

гання відкритого Кубка Львівської області з шашок-64. Свою
майстерність демонстрували  39 кращих шашкістів області,
серед яких –  4 майстри спорту.

У підсумку, у швидкій грі (рапід - 10 хв. + 5 сек. кожному до кінця
партії) володарем Кубка області став майстер спорту зі Львова Во-
лодимир Возничка, набравши 12 очок з 16 можливих. Друге місце
посів кандидат у майстри спорту з Тернопільської області Тарас
Турчин, третє – першорозрядник із Радехівщини Василь Гарнага, в
активі яких також по 12 очок.

Кращий результат серед жінок – 11 очок у майстра спорту Зоряни
Анісімової з міста Новий Розділ.

Успішно виступили в змаганнях вихованці Турківської ДЮСШ
«Юність» (директор Василь Ціко, тренери-викладачі Богдан Мос-
каль та Володимир Комарницький).

Так серед юнаків і дівчат до 18 років кращий результат показала
Мар’яна Біян з міста Турка, до 13 років - Ірина Малетич з міста
Турка, до 10 років - Іван Щегольський із Яворівського району.

Цікаво пройшов і бліц-турнір (3 хв. + 2 сек. кожному до кінця партії).
Чотири учасники: майстер спорту із Жовкви Іван Бутляр, майстер

спорту зі Львова Володимир Возничка, майстер спорту, чемпіон
світу серед шашкістів з вадами зору Іван Фідик з Дрогобича та кан-
дидат у майстри спорту з Тернопільської області Тарас Турчин –
набрали по 13 очок з 18 можливих. За результатами додаткових
матчів, перше місце посів Іван Бутляр, друге - Іван Фідик, третє –
Володимир Возничка.

Кращий результат серед жінок і дівчат  у бліц-турнірі показала
турківчанка Христина Зубрицька, яка одержала в нагороду кубок в
жіночій номінації.

Серед юнаків і дівчат до 18 років кращий результат показала
Мар’яна Біян, до 13 років - Ірина Малетич, до 10 років – Андрій
Комарницький. Всі – з міста Турка.

Також призерами в своїх номінаціях стали юні турківчани Андрій
Кузьо, Софія Марусяк, Діана Ференц та Ігор Кузьо.

Василь ПОТОЧНИЙ,
завідувач сектору молоді та спорту Турківської РДА.

Фото Віктора Костовського.

Загублений військовий квиток –
ГЗ № 134748, виданий на ім’я Во-
лодимира Омеляновича Шум-
лянського, вважати недійсним.

Колектив ПП «Тур-Авто» глибоко  сумує з приводу передчасної
смерті механіка Олександра Івановича Захаревича і висловлює
щире співчуття сину Дмитру Олександровичу і дружині Валентині
Анатоліївні та всій родині покійного.

Колектив ДНЗ №2 м. Турка висловлює щире співчуття бухгалтеру
міської ради Ользі Іванівні Матківській з приводу великого горя –
трагічної смерті сина – Миколи.

Колектив ДНЗ №3 м. Турка висловлює щире співчуття бухгалтеру
міської ради Ользі Іванівні Матківській з приводу великого горя –
трагічної смерті сина – Миколи.

Колектив Турківської міської ради висловлює щире співчуття бух-
галтеру міської ради Ользі Іванівні Матківській з приводу тяжкої
втрати – трагічної смерті сина – Миколи. Вічна йому пам’ять.

В м. Турка терміново про-
дається земельна ділянка,
площею 0, 1 га, з усіма потрібни-
ми документами.

Хороший заїзд, на території –
стара хата, стайня, пивниця.

Ціна – 9 тис.у. о.
Тел.: 0663439557.

ШКОЛЯРІ
ЗМАГАЛИСЬ У
НАСТІЛЬНИЙ

ТЕНІС
Нещодавно у Турці пройшла

районна спартакіада з на-
стільного тенвсу серед шко-
лярів. Участь у ній взяли 8 ко-
манд.

У нелегкій боротьбі третє
місце здобула команда Бобер-
ківської ЗОШ, другими стали ви-
хованці Турківського НВК, а чем-
піонами – учні Турківської ЗОШ
І-ІІІ ст. №1. Команду-переможни-
цю на змаганнях представляв
учитель фізичного виховання Во-
лодимир Комарницький, а тре-
нував юних спортсменів знаний
на Турківщині та далеко за її ме-
жами тенісист Василь Гуй.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ХОБІ  І ПРОФЕСІЮ
ВМІЛО ПОЄДНУЄ ВІДОМИЙ

НА ТУРКІВЩИНІ ТРЕНЕР – ВАСИЛЬ ГУЙ
З-посеред тренерсько-викладацького складу ДЮСШ «Юність»  Василь Гуй завжди виріз-

няється своєю пунктуальністю, принциповістю, фаховістю  та винятковим умінням найти
підхід до дітей, а відтак навчити їх гри в теніс. Хоча він сам це заперечує, мовляв, у нас у
спортшколі всі тренери кваліфіковані, з чималим досвідом. В принципі, із цим треба погодити-
ся.

Свою тренерську роботу Василь Іванович розпочав майже 30 років тому, пробуючи себе в різних
видах спорту – плавання, лижі, футбол, хоча теніс став для нього найулюбленішим. І свою любов, як
кажуть, до ракетки і м’ячика, він уміло передає молоді. Сьогодні вже важко підрахувати, скількох
вихованців він навчив професійно і грамот-
но  володіти тенісною ракеткою. Та більше
того, до нього на тренування  ходять і до-
рослі спортсмени, особливо перед тим, як
беруть участь в галузевих спартакіадах чи
чемпіонатах.

Приємна подія в житті Василя Івановича
відбулася днями – так співпало, що в день
його народження вперше на Турківщині він
відкрив на своєму подвір’ї приватний спорт-
зал. Чудово оформлений, освітлений, затиш-
ний і теплий. Діти тут тренуються на профес-
ійному столі, а натхнення їм додають наго-
роди тренера – більше 50 медалей та 20
кубків. Виставлені тут  і світлини його тре-
нерсько-спортивної кар’єри – 10-річної та 20-
річної давності, та й навіть давнішні. Звичай-
но, є на фото і теперішні вихованці. Розпові-
дає про них Василь Іванович з гордістю.  В
цей день тут відбувся тенісний турнір, відкри-
та першість ДЮСШ «Юність». Юні спортсмени змагалися в двох категоріях – наймолодші, але перс-
пективні – учні 3-го класу, та старша вікова категорія – учні 9-го класу.

Після емоційних поєдинків, у молодшій віковій категорії місця розподілилися наступним чином:
першу сходинку п’єдесталу посів Денис Сіданич, другу – Денис Бончук, а бронзову нагороду отримав
Роман Добош.

Серед старших призові місця вибороли:  перше – Володимир Яворський, друге – Іван Яворський,
третє – Михайло Бойко. До речі, всі вони – чемпіони району серед школярів.

Отримуючи заслужені грошові премії та грамоти, вихованці дякували своєму тренеру за вмілу науку, а
також вітали з днем народження. Таким чином турнір був святковим і багато в чому не схожим на всі
попередні. А відчуваючи велику зацікавленість дітей у проведенні подібних змагань, Василь Іванович
вирішив і озвучив, що такий турнір буде традиційним і завжди проходитиме в останній день осені – 30
листопада.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

УРОКИ НА БАЗІ БУДИНКУ ТВОРЧОСТІ
Щоби заохотити дітей відвідувати  Будинок дитячої та

юнацької творчості, там  започаткували спеціальні уроки  для
школярів, які  проводять  наставники на базі того чи іншого
гуртка. Так минулого понеділка БДЮТ разом  зі своїми  вчите-
лями-класоводами відвідали два других класи Турківської ЗОШ
І-ІІІ ст. №1.

Другокласники побували на гуртку образотворчого мистецтва та
гуртку  «Умілі ручки». Вони не тільки уважно слухали те, що їм розпо-
відали керівники гуртків – Богдан Ілинич та Наталія Гав’як – та  із
захопленням переглядали роботи  цих гуртків, а й самі на  якийсь
час стали гуртківцями. Адже дітей посадили за столики, дали їм
знаряддя для праці  і  вчили малювати та виготовляти різні речі  із
паперу, тканини, ниток. Деякі зі школярів, після такого  уроку-екс-
курсії,  виявили бажання відвідувати Будинок творчості.

Ольга ТАРАСЕНКО.

НЕ БАЙДУЖІ
ДО ПРОБЛЕМ ШКОЛИ

Працівники Радицької ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють найтепліші
слова подяки депутату Львівської обласної ради Михайлу
Дзюдзю – за сприяння у капітальному ремонті покрівлі школи,
а також директору ПП «Чертур» Василю Чернянському – за
виготовлення проектно-кошторисної документації та
сільському голові Роману Ільницькому – за підтримку і спри-
яння у виконанні робіт.

Приємно знати, що є добрі люди, які мають бажання і час допо-
могти, які не байдужі до проблем сільських шкіл. Прийміть нашу
вдячність – за увагу, турботу. Нехай на вашому шляху, шановні доб-
родії, зустрічаються люди гідні й достойні, такі ж щирі і надійні, як
ви.

З повагою – колектив Радицької ЗОШ І-ІІ ст.


