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У суботу, 7 жовтня, з робочим візитом Турківський район
відвідав голова Львівської обласної державної адміністрації
Олег Синютка. Він спільно з головою Турківської районної державної адміністрації Олександром Лабецьким здійснили об’їзд
району. В ході візиту керівники оглянули хід ремонтних робіт
на дорогах та об’єктах бюджетної сфери, які фінансуються з
бюджетів усіх рівнів. Зранку оглянули відремонтовану ділянку дороги Київ-Чоп на відтинку Мохнате – межа з Закарпатською областю. У Мохнатому разом з головою Мохнатської
сільської ради Олегом Павком оглянули приміщення, в якому
планується, після реконструкції, відкрити лікарську амбулаторію. На даний час фінансування робіт здійснює сільська
рада. Потім оглянули дорогу Бориня-Мохнате, де на даний час
проводиться укріплення узбіч гравієм і щебенем.
Опісля було здійснено поїздку
в село Гусне – на сирзавод «Екогазда». Там керівник області та
керівник району поспілкувалися
з працівниками та жителями
села. Приємно було чути
схвальні відгуки людей про
підприємство.
У селі Либохора побували на
будівельному майданчику, де
ведуться роботи з будівництва
нової школи. Щоправда, темпи
проведення робіт вимагають
покращення. Для цього потрібно посилити контроль за їх
проведенням з боку замовника,
а підряднику – пришвидшити
темпи виконання.
У селі Закичера (Комарницька сільська рада) оглянули міст,
який збудовано до Дня Незалежності, а в Нижньому Турові
відвідали приміщення бібліоте-
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ки, де підрядником проведено
ремонт покрівлі та заміну вікон
на металопластикові. У Нижньояблунському НВК було проведено нараду з підрядником про
подальший хід будівельних
робіт. Будівельні роботи тут продовжуються. Пізніше здійснили
візит в село Вовче, де оглянули
Народний дім та Вовченський
НВК, поспілкувалися з керівниками цих установ. У місті Турка
перевірили
будівництво
спортивного майданчика зі штучним покриттям по вулиці Молодіжна, 68, яке проводиться в
рамках реалізації обласної
цільової програми «Спортивний
майданчик».
«Слід зазначити, що голова
обласної державної адміністрації Олег Синютка під час своїх
кількадесяти поїздок на Турків-

щину відвідав більшість її населених пунктів. Громадськість
району висловлює подяку голові
обласної адміністрації Олегу
Синютці за турботу про наш
гірський край та допомогу у вирішенні соціальних проблем району. Окрім позитивних речей,
також була відверта розмова
про незавершені справи та
деякі упущення в роботі, про
кадрові питання та незадовільний стан виконання підрядниками будівельних робіт, проблеми
та шляхи їх вирішення. В ході
поїздки накреслено завдання,
які ще потрібно доопрацювати в
цьому році й намічено план на
наступний рік. А роботи в нас
багато, як і нових можливостей,
які відкриються після прийняття Львівською обласною радою
Програми розвитку гірських територій,
яку
розробила
Львівська ОДА спільно з адміністраціями гірських районів. Наступного року темпи мають бути
ще вищими! Для цього потрібно
об’єднати максимум зусиль
місцевих громад, голів сільських
рад, депутатів районної, обласної та Верховної рад, Турківської РДА, Львівської ОДА, інвесторів, вихідців з району, громадських організацій і кожного
зокрема! Вірю в нашу спільну
справу – розбудову України та
Турківщини зокрема!»,– каже голова
райдержадміністрації
Олександр Лабецький.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.

Шановні ветерани УПА, захисники України! Шановні турківчани!
Прийміть щирі вітання зі святами – Днем захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці! Це справді національне свято — свято всіх тих, хто боронив
колись і боронить зараз від ворожих посягань рідну Україну, її незалежність та
суверенітет. Тих, хто ціною власного життя захищає наше сьогодення і забезпечує
прийдешнім поколінням шанс на гідне майбутнє.
У цей день ми низько схиляємо голови, із безмежною вдячністю згадуємо всіх
наших Героїв, які поклали свої життя за соборну Україну, за її вільне небо, за
кращу долю для всіх нас. Ми ніколи цього не забудемо. Герої не вмирають!
Хочу побажати усім захисникам незламної волі та мужності, надійного тилу,
міцного здоров’я, миру та злагоди. Ми все здолаємо. Бо країна, у якої є такі
захисники, неодмінно переможе!
Слава Україні! Героям Слава!
З повагою – народний депутат України Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.

Сьогодні відзначає своє 65-річчя хороша, талановита та творча людина, наш
колега – колишній відповідальний секретар редакції газети «Бойківщина» –

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÏÅÒÐÎÂÈ× ÁÀÁÈ×.
Щиро вітаючи Вас, Володимире Петровичу, з цим святом, бажаємо добра, щасливої долі, міцного здоров’я на довгі роки.
Нехай по життєвому шляху Вас завжди
супроводжує святковий настрій, а кожен
день Вашого життя буде світлим і сонячним, дарує радість, приємні несподіванки
і душевний комфорт. Нехай Вас оточують
турботливі друзі, зігрівають своєю любов’ю
близькі та рідні.
З повагою –
колектив редакції газети «Бойківщина».

Дорогу дружину, люблячу матусю, жительку с. Ропавське – Надію
Станіславівну Крупчак – з 55-річчям від дня народження, яке вона
святкуватиме 14 жовтня, на Покрову Пресвятої
Богородиці, щиросердечно вітають чоловік Йосиф, син Михайло, невістка Леся, сват Микола,
сваха Ірина.
Бажаємо Вам, щоб Пресвята Богородиця завжди тримала Вас під Своїм Покровом.
Бажаємо здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід вберігає молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина,
На многії, щасливі й щедрі літа.

Церковний комітет та парафіяни с. Ропавське щиросердечно вітають з ювілейним днем
народження настоятеля храму Св. Мучеників
Маккавеїв – о. Романа Роля – і бажають йому
ще плідної і довгої праці на Ниві Христовій,
міцного здоров’я, щастя, радості, добра, довголіття.
За Ваше ніжне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім.
За мудрі поради, невтомну роботу,
Вам, наш рідненький, низький уклін.
Хай Бог милосердний з високого неба,
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

КОМПАНІЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ У ЗАКАРПАТТІ
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ПОСАДУ:

ОПЕРАТОР НА
ВИРОБНИЦТВО
Заробітна плата від

8700 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. Минай, в. Туряниці, 7
Телефонуйте: 0-800-500-736; (0312) 42-90-41; 095 9 428 428

Педагогічний колектив і техпрацівники Комарницького НВК щиросердечно вітають із ювілеєм – 60-річчям від дня народження –
добропорядну і щиру людину, кочегара школи – Василя Васильовича Федечка – і бажають шановному ювіляру доброго здоров’я, життєвих сил і енергії, сімейного благополуччя, добра, мирного неба
над головою, рясних Божих благословінь.
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 лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.
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Шановні жителі Турківщини!
Приміть щирі вітання зі святами – Днем захисника України та
Покрови Пресвятої Богородиці! Ці знаменні дати нерозривно пов’язані між собою, символізують зв’язок поколінь, давню історичну
традицію, а тому особливо шануються українцями.
Пресвята Богородиця вважалася покровителькою і заступницею
славного війська козацького та всього українського люду. І сьогодні
ми звертаємось до Матері Божої з проханням про мир, добро благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу. Аби на людей зійшла благодать, а душі наповнилися любов’ю, щирістю і всепрощенням.
Сердечно бажаємо вам щастя, радості, добра та наснаги на
успішні починання на користь Вітчизні. Нехай єднає нас незгасне
світло віри і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці.
Володимир ЛОЗЮК, голова Турківської районної ради,
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ, голова Турківської райдержадміністрації.

Шановні жителі Турківщини!
Турківська РО ПП ВО «Батьківщина» щиро вітає Вас із Днем
захисника Вітчизни і святом Покрови Пресвятої Богородиці!
Оберегом кожної нації є її
культура та духовні цінності, що
передалися нам від пращурів. Як
відомо, це свято знайшло своє
продовження і в часи Запорізької Січі. Наші козаки вважали
Пресвяту Богородицю своєю заступницею. Звертаючись до неї,
вони казали: «Покрий нас чесним своїм Покровом та захисти
нас від усякого зла!».
Тож вітаємо всіх захисників
рідної землі, всіх військовослужбовців із цим радісним святом і
бажаємо їм та їхнім родинам
міцного здоров’я, миру, щастя,
наснаги у відродженні найкращих національних традицій,
плідної праці на благо народу,
задля слави нашої рідної України.
З повагою – голова РО ПП ВО
«Батьківщина» Мирослава
ПАВЛИК.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з Днем захисника України медиків-учасників АТО і всіх мужчин медичної галузі.
Це свято увібрало в себе багаті і славні козацькі традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців та
визволителів рідної землі впродовж всієї багатовікової української історії.
У це світле свято бажаємо Вам родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров’я, невичерпної енергії і миру.
Нехай чесний Покров Матері Божої захистить Вас від усякого зла.

ÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ÍÏÏ «ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ»
У районному часописі «Бойківщина» кілька разів було надруковано інформацію про створення на території нашого району національного природного парку «Бойківщина».
Робота над даним проектом
ведеться з 2008 року.
Львівською обласною радою
02.12.2008 р. було прийнято
рішення №765 «Про затвердження регіональної програми
розвитку заповідної справи у
Львівській області до 2020 року».
У 2014 році облрадою було внесено зміни до даного рішення,
фінансування даного проекту
здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, розпорядженням голови Турківської РДА
від 02.10.2013 р. №253 зі змінами від 23.10.2014 р. №244 «Про
робочу групу зі створення національного природного парку
«Бойківщина» на території району.
Інститутом екології Карпат
НАН України, в рамках виконання договору з Департаментом
екології та природних ресурсів
Львівської ОДА від 18.10.2017 р.
№ 01-10/14, було розроблено
«Проект створення національного природного парку «Бойківщина».
Ці рішення приймались відповідно до статей 51-53 Закону
України «Про природно-заповідний фонд України» на виконання Указу Президента України від
02.12.2008 р. №1129/2008.
Проектом передбачено створення національного парку
«Бойківщина» на території 16
сільських рад: Головськ а –
940,1746 га; Риківська –
590,6200 га; Комарницька –
363,9938 га; Верхньовисоцька –
786,2400 га; Верхньогусненська
– 1092,5900 га; Кривківська –
258,9978 га; Либохорська –
1243,3500 га; Бітлянська –
454,5670 га; Карпатська –
549,2111 га; Верхненськ а –
170,6485 га; Сянківська –
346,7765 га; Нижньотурівська –

922,3090 га; Нижньояблунська
– 230,1677 га; Верхньояблунська – 628,3955 га; Шандровецька – 657,4466 га; Боберківська
– 891,8630 га – з вилученням
земельних ділянок основних
землекористувачів-лісогосподарських підприємств району.
Наведені дані стосуються земель Держлісфонду, крім цього,
туди мають увійти землі Турківського ДП «Галсільліс», що розміщені на території вищевказаних
сільських рад.
Питання про надання згоди
на вилучення земель сільських
рад під НПП «Бойківщина» розглядалося на сесіях сільських
рад, сході громадян. Слід відзначити, що в окремих сільських
радах, зокрема Комарниках,
В.Висоцьку, В.Гусному, Либохорі,
депутати глибоко вивчили ситуацію зі створення даної структури і не надали згоди на вилучення їхніх земель під НПП «Бойківщина».
По окремих сільських радах
депутати таку згоду надали, бо,
з їхніх слів, їм надоїло дивитись,
як безсистемно вирубуються
ліси.
Думаю, що вони своїм рішенням створили значні проблеми
для себе.
Я розумію, що незаконним
рубкам потрібно покласти край,
але жоден загарбник, який на
окремий період володів даною
територією (Австрія, Польща,
Росія), не винищили так ліси, як
за роки Незалежності України.
На різних зібраннях говоримо
про мораторій на рубки лісів, а в
той час лісовози, трактори, диґи,
фіри їдуть, завантажені лісом.
При створенні НПП, з даної
території не можна буде взяти
навіть дров, випасати худобу,
збирати гриби і ягоди. За будьяке порушення режиму ПЗФ

наступає адміністративна чи
кримінальна відповідальність.
Виникає питання, а як бути
жителям сіл, де буде створено
НПП?
Крім цього, територія району
становить 119340 га. Під природно-заповідний фонд відведено біля 25 тис. га земель, що
становить приблизно 21% від
всієї території.
Установам, які планують створення НПП «Бойківщина», слід
повернутись до рішень влади в
50-60 роках минулого століття:
виселити з району людей, а територію заліснити і розводити
ведмедів. На жаль, тодішній
владі це не вдалось зробити,
можливо теперішня – зможе
виконати дане рішення.
Нам потрібно посилити охорону лісів, а не створювати природно-заповідний фонд, від якого для жителів району лише проблеми. У районі уже маємо ландшафтний парк «Надсянський»,
де проводиться вирубка лісів
держлісгоспом, а на людей за
зрубану лату передають у правоохоронні органи.
Я детально зупинився над
ідеєю створення НПП «Бойківщина» в часі, з якого почалась
дана робота.
Наші люди привикли сидіти,
поки не припече, лише коли питання про створення НПП увійшло в стадію завершення, в райцентрі та в навколишніх селах
знайшлись «ясновидці», які поширюють інформацію, що голова Турківського ТМіРу Б.О.Михайлик продав територію, де планують створити НПП «Бойківщина», депутатам Дубневичам. Турківське ТМіР не є основним землекористувачем, тому від нас
ніякого погодження не вимагали, бо вони нікому не потрібні, а
Дубневичів я бачив лише з екрана телевізора та їхніх фотографій у пресі.
Богдан МИХАЙЛИК.

Шукаю роботу няньки (догляд за дитиною до 6 років). Є досвід роботи.
Тел.: 0661159526. Ольга.
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Колектив Завадівської сільської ради сердечно вітає із ювілейним днем народження колишнього заступника голови ради, неодноразового депутата сільради – Володимира Петровича Бабича
– і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я, життєвих сил та
Божої благодаті.
Щастя, злагоди вдома, в родині
Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться довга дорога,
Хай Вам буде здоров’я від Бога.
Хай гараздів Вам в хату прибуде,
Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щедрим, як осінь –
Хай квітнуть літа й плодоносять.
Дорогого брата та братову, стрика та стриянку – Миколу та Оксану
Яніновичів – із 50-ти і 45-річними ювілейними днями народження, які святкуватимуть 17 і 15 жовтня, щиросердечно вітають брат
Онуфрій, братова Надія, племінник Михайло з сім’єю, похресник та
племінник Микола з сім’єю і племінниця Анна з сім’єю та бажають
люблячим ювілярам міцного здоров’я, благополуччя,
злагоди, миру і довголіття.
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг.
Бо пройдено життя лише частину –
Попереду багато ще доріг.
Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню літ,
Щоб внуків встигли одружити
Й благословити правнуків у світ.
14 жовтня святкує свій ювілей жителька м. Турка – Катерина Миколаївна Яворська. Бажаю дорогій ювілярці міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, родинного тепла і Божого
благословення.
Хай же літа пропливають водою,
Щастям вихлюпують із берегів.
Та залишайся завжди молодою,
Черпай радість із сонячних джерел.
Хай поважають Тебе добрі люди,
Світлим буде майбуття.
Нехай Тобі не бракує здоров’я,
Благодаті – на щедрі і довгі літа.
З повагою – Петрунеля Кузьмич.
Шановну Ольгу Луківну Гацько, церковного касира, з 55-річчям,
яке святкувала 11 жовтня, вітають хористи і парафіяни Церкви Преображення Господнього с. Н.Яблунька і бажають їй міцного здоров’я – з роси і води, життєвої енергії, достатку, добра, Божої
ласки на многії літа.
Хай береже Вас Божа Мати
Від злих людей і різних бід.
В здоров’ї, радості прожити
Бажаєм много-много літ.
Хай сміхом і веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата.
Хай люди шанують, повагу дарують,
Злагода й мир у житті хай панують!
Із рубіновим весіллям – Івана і Ганну Савчаків із с. Н.Висоцьке –
щиросердечно вітають дочка Іванна, сини Ігор,
Андрій і Микола – з сім’ями і бажають дорогим і
люблячим батькам доброго здоров’я, безмежного людського щастя, любові, родинного тепла, сімейного затишку, достатку, Господнього
благословення.
Хай стеляться щастям сімейні літа,
Хай щедро світять любов й теплота.
Нехай благодать у домі витає,
Здоров’ям, добром хай Бог помагає
На радість Вам і нам ще на многії літа.

ÍÅ ÇÀÁÓÂÀÞÒÜ ÏÐÎ Ñ²Ì’¯
Ó×ÀÑÍÈÊ²Â ÀÒÎ
Значну роботу з демобілізованими учасниками АТО та сім’ями тих, хто постраждав внаслідок військових дій на Сході
України, проводять працівники районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді. Зокрема працівниками цієї
служби було надано 57 психологічних послуг, 54 – юридичні 37и демобілізованим учасникам АТО – гуманітарну допомогу.
Сім’ї тих, хто брав участь в антитерористичній операції, одержали
безкоштовні квитки на концертну програму з нагоди святкування
25-річної діяльності знаного в Україні та її межами артиста Зеновія
Гучка. Для дітей з таких сімей було організовано захід на тему: «Якою
я хочу бачити свою країну» та благодійний захід «Зігріті добром»,
проведено поїздку до Львова – в Академію сухопутних військ , в
дельфінарій «Оскар» та багато-багато іншого.
Крім того, працівниками РЦ СССДМ надаються всілякі інформаційні послуги – щодо лікування, оздоровлення та отримання всіх
необхідних пільг та соціальних послуг для демобілізованих учасників АТО.
Наш кор.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Ò², ÄËß ßÊÈÕ
ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÀ
Á²ËÜØÀ ÇÀ ÆÈÒÒß
Сьогоднішня моя розповідь про Сянківського сільського голову, активного, безстрашного, відповідального і добродушного 39-річного Степана Бабунича, який виховався у великій багатодітній сім’ї ( з 10 осіб), та його хоробрих
і надійних товаришів-односельців. Саме на їхнє прохання він вирішив балотуватися на посаду сільського голови., хоча не надто був впевнений, що виберуть. А коли дізнався, що пройшов, і то з великим відривом від конкурентів,
трохи стало й страшнувато – чи подужає цю відповідальну ношу? Але уже з
перших його кроків стало видно, що подужає. Тим більше, що велику допомогу, як сам зізнається, надають йому голова райдержадміністрації Олександр
Лабецький, районна рада, також земляк, виходець з Беньової Іван Собко і,
звичайно ж, односельці. Хоча жителів на території сільради не так уже й
багато –всього 570 осіб, але хочеться Степану, щоби і в цьому невеликому,
рідному серцю, селі були добротними дороги, гарними Народний дім і місцева школа, щоби було вуличне освітлення,
щоби краще жилося людям, щоби створювалися нові сім’ї і будувалися хати. А для цього потрібні не тільки бажання й
ініціатива, а й кошти. Тому Сянківська рада стала брати участь в обласних мікропроектах місцевого розвитку. Вже
й в школі багато чого доброго зроблено і в сільському клубі, є велика надія, що невдовзі запрацює в Сянках вуличне
освітлення. Проте роботи ще – непочатий край, але з Божою поміччю, при сприянні добрих людей, та й при умові, що в
нашій державі запанує стабільність, мир і спокій, усе зробиться.
Степан Миколайович це розуміє, як
ніхто інший, бо на свій, ще молодий вік
уже добре знає, що таке війна. А це нещадні «Смерчі» та «Гради», свист куль і
втрата побратимів, життя в промерзлих
окопах, і коли шматок хліба з домашнім
варенням смачніший за «Київський»
торт.
…30 травня 2014 р. було створено 3-ій
батальйон територіальної оборони
«Воля». Серед його бійців були представники різних верств населення,
різних професій. При формуванні
особовий склад батальйону одержав легку стрілецьку зброю: автомати та ручні кулемети. Під час
другої хвилі мобілізації потрапив
служити сюди й Степан – кулеметником. А разом із ним і його односельці – Іван Горбей, який був кухарем при штабі, та Василь Іжик,
який служив зв’язковим. Уже
влітку батальйон виконував важливі завдання в зоні АТО. Переважно солдати брали участь у військових діях під Щастям. Рік і тиждень
прослужив у батальйоні «Воля»
Степан Бабунич.
– У грудні 2014-го нас вивели
на ротацію, а в січні наступного
року я знову поїхав на Схід України, – пригадує сьогодні учасник
АТО, – Тоді нас приєднали до 24ої окремої механізованої бригади. Службу проходили в Кримському, а також біля Трьохізбенки,
Там був наш опорний пункт, і там
ми перебули зиму. Жили у бліндажах, які будували самі, та впереміжку між обстрілами зігрівалися
теплом буржуйок і спогадами про
рідних та затишну домашню оселю.
Тоді ж бійці 24-ої бригади побудували у
лісі, наполовину в землі, біля Трьохізбенки, капличку. Роботи тривали три
тижні. Вона була вкопана в землю, із середини міцно укріплена перекриттям із
соснових балок. На службу кликав дзвін
– гільза від снаряду. Раніше солдати молилися просто неба – під дощем, снігом
та вітром. І за порадою капелана, просто
на бойових позиціях вирішили побудувати капличку. Де у спокої і затишку можна
було би помолитися і висповідатися. Цю
ідею подав бійцям священик-студит
Орест, а втілив задум капелана в життя
Степан Бабунич. Він керував усім процесом спорудження, був майстром. Поставили перед Пасхою, на Страсну п’ятницю, у капличці Плащаницю, яку привіз
о. Орест, прибрали святиню образками, потім освятили. До речі, про цю
бліндаж-капличку й нашого працьовитого земляка чимало тоді писали ЗМІ,

показували по телебаченню.
– А цього року, у вересні, я з побратимами та з капеланами їздив на Схід
України. Побував на своїх колишніх позиціях та відвідав ще одну капличку – в с.
Побєда. На цьому місці «Смерчі» з Росії
повністю розбили наш штаб. Тоді загинуло багато людей – заживо згоріло понад 30 осіб, а з нашого батальйону, Бог
милував, ніхто, – каже Степан Миколайович. – І в травні 2015-го, коли я мав уже

ших воїнів.
Гордиться сільський голова Степан
Бабунич і своїми патріотично налаштованими односельцями, які завжди готові стати на захист рідної землі. У 2014му Сянки були на шостому місці в області по мобілізації, а в районі – на першому. На даний час Сянківська сільська
рада має 20 учасників АТО. Це, окрім Степана Бабунича, його рідний брат Юрій

3 стор.

Колектив Яблунівської ЗОШ сердечно
вітає з ювілеєм – 50-річчям, яке святкуватиме 17 жовтня, колегу – Дарію Василівну Іжик – і бажає шановній ювілярці
міцного здоров’я – з
роси і води, невсипущої
життєвої енергії, успіхів
у роботі, родинного тепла, 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.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним днем народження молодшу медичну сестру ФАПу с.
Ропавське – Надію Станіславівну Крупчак – 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.

Щирих, добрих, турботливих, люблячих
батьків – Катерину і Анатолія Калиничів
із Нижнього – з перловим весіллям вітають дочка Ірина із чоловіком Петром та
внуками – Христинкою, Василинкою,
Євгенчиком, дочка Наталя з чоловіком Іваном, сини Степан,
Тарас та Мар’ян і бажають
ювілярам
міцного здоров’я,
родинного тепла,
любові, достатку, довголіття, Божого благословення.
Минуло 30 літ вже з того
часу,
Як в Вашому житті цвіла весна.
І скільки прожито і пережито разом,
І скроні побілила сивина...
А в двері стукає ласкава осінь –
Багата, щедра, справді золота.
Як нагорода за любов і мудрість,
За Ваші, в парі прожиті літа.
демобілізуватися у першу хвилю, а мене
з якихось причин ще не відпускали, то
капелан, о. Орест, попросив мене ще й
тут побудувати каплицю – щоб віддати
шану загиблим. На ніч їздили на позиції,
а зранку, як було тихо, будували. У будівництві цієї каплиці багато допомогли волонтери, навіть привезли зі Львова позолочений хрест і встановили його на ній.
Каплиця вийшла велика, наче церква. На
її освяченні я не був, бо демобілізувався. До речі , в с.Побєда наші бійці мали
ще одне місце для молитов – березовий
хрест, з невеличкою іконкою, який вистояв під час нещадних артобстрілів і
вцілів. Згодом цей хрест урочисто пронесли під час багатотисячної хресної
ходи у Львові й поставили на зберігання
у храмі Петра і Павла. Так, багато чого
бачили й багато чого пройшли наші захисники, розуміючи, що треба надіятися на Бога, на Святу Богородицю, тому й
свято Покрови є дуже шановане для на-

Бабунич, який служить за контрактом
уже четвертий рік; Іван Горбей та Андрій
Горбей, Сергій Доній, Василь Іжик, Олег
Ковальчук, Сергій Лимар, брати Юрій та
Іван Німціви, Іван Харьо, Андрій Яцола,
Володимир Харьо, Віталій Іваник, Руслан Рижак, Іван Дуркот, Іван Кравчук – та
світлої пам’яті Ярослав Лупінський
(«Ярик-автобус»). Деякі з них пішли служити вже й по другому колу.
У с. Сянки 21 серпня 2016 р. було урочисто відкрито пам’ятник Небесній Сотні
та всім полеглим за волю України. Єдиний на Турківщині.
Так, війна – це жах, війна – це сльози,
війна – це спустошеність, війна – це
смерть, але є ті, для яких Батьківщина
більша за життя – Герої, що не вмирають. Спасибі вам, дорогі наші захисники, за вашу мужність.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Жительку с. В.Висоцьке – Катерину
Василівну Кузан – з 55-річчям від дня
народження, яке святкувала 12 жовтня,
сердечно вітає сусідка Галина і бажає
їй міцного-міцного
здоров’я, світлої радості в житті, добра,
достатку, Божої ласки
на життєвій стежині.
З днем народження
вітаю,
Щастя й радості
бажаю,
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.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ПОСИЛЕНО
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
НЕЗАКОННУ РУБКУ ЛІСІВ
Під час проведення патрулювання рейдовою групою
ДП «Боринське лісове господарство» затримано гр. С.,
жителя с. Либохора, який 9 жовтня вчинив незаконну
рубку одного дерева, породи бук, у загальнозоологічному заказнику «Либохорівський», який належить до природно-заповідного фонду України. Даним лісопорушенням завдано збитків на суму 6835 гривень. Матеріали
скеровано на розгляд у Турківське відділення поліції.
Хочу зазначити, що вступив у дію Закон України «Про внесення деяких законодавчих актів України щодо охорони
пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат», згідно якого внесено ряд змін, які
посилюють відповідальність за незаконну рубку лісів. Так,
даним Законом внесено зміни в ст. 246 КК України, де незаконна вирубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших
лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також
вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та
об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших, особливо
охоронюваних лісах, карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто
мінімальний штраф тепер буде від 5100 грн. до 8500 грн. –
авт. ) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на
той самий строк.
Така дія, вчинена повторно, або за попередньою змовою
групою осіб, карається більш строго – обмеженням волі на
строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той
самий строк.
Дотепер порушники обмежувалися тільки штрафом у 850
гривень, що їх не дуже зупиняло. Зараз, як бачимо, відповідальність посилилася. Тому застерігаємо
громадян від самовільних рубок в об’єктах узаконеного природно- заповідного фонду. Навіть випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім
доріг загального користування та служби лісової охорони), тягне за собою накладення штрафу від ста
до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Віталій ЗЕМАН,
головний лісничий ДП «Боринське лісове господарство».

Будинок творчості
чекає на вас
Розпочався навчальний рік у сфері позашкільної освіти. Ми
заздалегідь підготувалися до навчального року: зроблено поточний ремонт, закуплено необхідну апаратуру, матеріали, проведено Тиждень відкритих дверей, педраду: «Перспективи розвитку позашкілля в світлі Реформи освіти». І як прикро, що не
можемо набрати ту кількість дітей, яку б хотілось. Ми не школа, де вчитися – обов’язок, а заклад, де діти йдуть за бажанням.
А щоб це бажання було, повинні потрудитися батьки і класні
керівники та класоводи. Адже хто, як не вони, знають таланти, творчі задатки своєї дитини, які треба розвивати. В Будинку творчості працює 29 гуртків, з них – 12 у Турці, а решта – на
базі сільських шкіл. У перспективі ще будемо відкривати 2. Розуміємо, що діти прагнуть нового, сучасного, але все впирається в кваліфіковані кадри і матеріальну базу.
Шановні батьки, колектив позашкільного закладу професійний, досвідчений. Тут не навчать
вашу дитину нічого поганого.
Мені доводиться спілкуватися з
керівниками БДЮТ з Жовкви,
Самбора, Миколаєва, Золочева.
Чомусь там зовсім по-іншому
відносяться батьки до позашкільних занять своїх дітей. Хоча
там є приватні різні мистецькі
заклади і станції юних техніків, і
спортивні клуби, і платні гуртки.
Від чого це залежить? Мабуть,
від активності батьків, від їхньої
обізнаності.
У недалекому минулому кож-

ний школяр обов’язково мав
відвідувати гурток, секцію, музичну школу, мав доручення, і це все
було на контролі в класного керівника.
Зараз діти говорять, що не
можуть ходити на гуртки, бо багато вчитися, багато уроків. Я б у
це повірила, якби не працювала в школі. 60% дітей читають,
готують завдання, а решта – і в
книжку не заглядають. А ще діти
з кожним разом менше працюють.
Навчання – це важка праця,
будь-яке заняття гуртка – це теж
клопітка праця.

Мені часто доводиться з
дітьми їздити, вони не знають
пісень – українських, народних,
сучасних. А чи бачите, щоб наші
діти бавились в різні колективні
ігри? Теж ні. У нас вчать співати,
бавитися, змагатися, допомагати один одному. Тобто все поєднано, школяр розвиває свої
здібності, розширює кругозір,
вчиться виступати, спілкуватися,
поводитися в колективі.
Чомусь, ми, батьки в молодших класах цікавимося дитиною,
а в старших на спілкування витрачаємо 15 хвилин в день (статистика). І мало цікавимося
їхніми друзями, захопленнями,
переживаннями, проведенням
вільного часу, бажаннями. А це
в наш час просто необхідно.
У цьому навчальному році
БДЮТ проводить набір в такі гуртки: «Умілі руки», «Театральний», «Вокальний», «Сходинки», «Танцювальний» – для молодших і старших – «Крій і шиття», «Англійська мова», «Юний
журналіст», «Юний математик»,
«Масовики-затійники», «Образотворче мистецтво», «Рідне
слово», «Цікава географія».
Вибирайте що вам цікаво і
потрібно!
Чекаємо вас за адресою: м.
Турка, вул. Б.Хмельницького, 14.
Софія БАГАЙ,
директор позашкільного
закладу.

Історичний екскурс «Героїчна історія УПА»
Стрімко збігають роки. Усе менше залишається тих, хто своєю працею і кров’ю прискорили
розвал московсько-большивицької імперії, на руїнах якої постала в нових обставинах вільна
незалежна Українська держава. Невблаганний час стирає прізвища і дати навіть з надмогильних плит. Нашим обов’язком є пізнати і передати нащадкам сторінки тієї епохи, що називається історією УПА.
Цьогоріч виповнюється 75 років з часу створення Української Повстанської Армії (УПА). До цієї річниці
працівники районної бібліотеки для дітей провели історичний екскурс «Героїчна історія УПА». Бібліотекарі ознайомили присутніх з матеріалами про героїчну боротьбу славних синів і дочок нашого народу, про їх жертовність та вклад у здобуття незалежності України.
Користувачі бібліотеки здійснили екскурс в історію утворення УПА, переглянувши фільм «Де народилася УПА». У читальному залі також оформлено книжкову виставку «УПА – символ нескореності й
волі».
Ольга КОСОЛОВИЧ,
заступник директора по роботі з дітьми Турківської ЦБС.
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14 жовтня, на Покрову Пресвятої Богородиці, виповнюється 19
років – Тетяні Василівні Скрегунець, жительці м. Турка. З днем народження дорогу і люблячу іменинницю сердечно вітають бабуся
Параскевія, цьоця Галя, вуйко Василь, брат
Олег, сестрички Вероніка і Діана, дід Михайло.
Дорога Тетяно, міцного Тобі здоров’я – з роси
і води, світлої радості в житті, здійснення усіх
мрій і бажань, хороших і надійних друзів, Божого благословення на довгій життєвій дорозі.
У цей прекрасний осінній день
Хай небо сміється Тобі голубе.
Хай щастя дорогу трояндами встелить,
Хай промені сонця голублять Тебе.
Нехай Тебе щастя, як дощ, обливає,
Нехай Тебе радість завжди зустрічає.
Нехай Тебе люблять, хто милий душі,
Хай Бог помагає Тобі у житті.
Сім’я Сипливих щиросердечно вітає з днем народження дорогу
сусідку, щиру, чуйну і турботливу людину – Галину Василівну Матківську.
Шановна Галина Василівна, бажаємо Вам
ніколи не хворіти і душею не старіти. Нехай
доля дарує Вам безліч сонячних, світлих і радісних днів, наповнених людською повагою,
достатком, добром, любов’ю і Господньою
ласкою та опікою.
Нехай буде у Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе й смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай ліку не буде щасливим рокам,
Хай бог помагає, дорогенька, Вам.

Днями святкував свій 50-річний ювілей – Валерій Васильович
Марців із с. Матків. Його щиро вітають теща
Катерина, тесть Михайло, швагро Іван, швагро Володимир з сім’єю, швагро Роман з
сім’єю і бажають дорогому ювіляру неба
безхмарного, настрою гарного, щастя – без
ліку і довгого віку.
Хай птахом щастя сідає в долоні,
Добром відгукнеться у серці Твоїм.
Твори свої плани, усміхайся долі,
Купайся щедро у теплі людськім.
Хай вічно міцним буде Твоє здоров’я,
Не відай ніколи тривог.
Будь завжди зігрітий теплом і любов’ю,
Нехай береже Тебе Бог.

Дорогих, люблячих – Миколу і Оксану Яніновичів із с. Ільник – із
ювілейними днями народження – 50-ти і 45-річчям від дня народження – щиро вітають син Сергій, невістка Тамара, онук Арсеній і
дочка Ольга та бажають дорогим батькам, турботливим дідусеві і
бабусі міцного здоров’я, великого родинного щастя і довголіття.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя –
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно молода душа.
Хай обминають Вас горе і біди
Хай Матінка Божа Вас береже,
Сили й здоров’я Вам додає,
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є!

ØÊÎËÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍ² Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊÀÌÈ
ÌÀÉÆÅ ÍÀ 90 Â²ÄÑÎÒÊ²Â
Як нам повідомили у районному відділі освіти, цього навчального року школярі Турківщини забезпечені навчальними посібниками майже в повному обсязі.
Забезпеченість підручниками станом на сьогодні складає 88,92
відсотка. Це від першого і до одинадцятого класів, крім 4-х і 7-х, де
забезпеченість підручниками становить трохи менше – 69 відсотка. Дев’ятикласники забезпечені підручниками по новій програмі
повністю (окрім підручників з англійської мови), тим більше, що
цього року навчальні посібники для цих класів постачають школам по прогнозованій кількості, тобто їх є достатньо.
Звичайно, що є окремі нюанси у забезпеченні підручниками, але
текстовий склад усіх навчальних підручників знаходиться на сайті
Міністерства освіти і науки України. Отож, якщо немає в наявності
того чи іншого підручника, учень може скористатися й цією можливістю.
Наш кор.

13 æîâòíÿ 2017 ðîêó

ÄÈÒÈÍ² ÏÎÒÐ²ÁÍÀ
ÙÀÑËÈÂÀ Ñ²Ì’ß
З кожним роком, на превеликий жаль, у нас збільшується
кількість неблагополучних сімей. І для цього є ряд як об’єктивних, так і суб’єктивних причин. Поняття «неблагополучна
сім’я» – досить широке. Але зазвичай до неблагополучних
відносяться сім’ї, які повністю або частково втратили свої
виховні можливості. У результаті в таких сім’ях складаються несприятливі умови для виховання дітей, а для розвитку
дитини потрібна щаслива повноцінна сім’я, де щасливі між собою батьки, батьки і діти.
Сьогодні про роботу з дітьми з неблагополучних сімей, про
тих, хто опинився в складних життєвих обставинах, розповідає на сторінках газети начальник служби у справах дітей
Турківської РДА Ірина Стебівка.
– Наша служба працює по
двох напрямках: перший – це
робота з дітьми-сиротами і
дітьми, позбавленими батьківського піклування, і другий – це
робота з дітьми, що опинилися
в складних життєвих обставинах.
Тобто дітьми, які перебувають в
сім’ях неблагополучних, – розпочала розмову Ірина Ільківна. –
Станом за 9 місяців цього року
на первинному обліку дітей-сиріт
у службі у справах дітей перебувало 48 сиріт, з яких 45 знаходиться під опікою, одна дитина
є в дитячому будинку сімейного
типу і двоє – в школі-інтернаті. В
розрізі області для Турківщини
це досить непоганий показник.
Це є 96,6 відсотка влаштування
дітей. Цього року статус дитинисироти ми надали трьом дітям
і всі троє дітей взято під опіку.
Також ми ще робимо нагляд над
дітьми усиновленими. Є шестеро дітей, яких усиновили громадяни України, і протягом трьох
років ми спостерігаємо за цими
сім’ями, чи не порушуються у
них права дітей. Цього року
нами проведено три такі перевірки. Зазвичай перевіряємо
сім’ї за згодою усиновителів.
Вони, як правило, не заперечують.
Слід сказати, що зараз на обліку на усиновлення у службі у
справах дітей стоїть 10 дітей.
Деякі з них є під опікою, але перебувають на обліку на усиновлення. І є також одна сім’я, яка
стоїть як кандидат на усиновлення: подружжя не має власних дітей і виявило бажання уси-

новити діточок, віком до трьох
років. Але, на жаль, з тих десяти, що стоять у нас на обліку на
усиновлення, немає таких маленьких дітей – усі віком від 10
до 18 років.
Також служба у справах дітей
веде серйозний контроль над
вирішенням житлових проблем
дітей-сиріт. Кожного разу, коли
надається дитині статус сироти,
автоматично призначаємо когось відповідального за житло.
Так, що з отих 48 дітей, батьки
яких померли, шестеро уже мають право власності на частку
батьківського житла. 41 дитина
має право користування. І є така
одна дівчинка з числа дітей, які
не мають власного житла. Житло колись згоріло. Й тепер ми
постійно працюємо над тим,
щоби придбати житло цій дитині.
– Крім цього, як Ви уже сказали, служба працює й з
дітьми, що перебувають у
складних життєвих обставинах.
– Щодо дітей, які опинилися
у складних життєвих обставинах,
то на профілактичному обліку у
службі у справах дітей перебуває 12 таких сімей, це – 37 дітей.
Кожну сім’ю тримаємо на контролі протягом року. І за увесь
цей час, спільно з відділенням
поліції, з районним центром
соціальних служб сім’ї, дітей і
молоді, з представниками
сільської ради, які завжди сприяють нам, ми ведемо спостереження за такою сім’єю. Цього
року ми спостерігали за сім’єю,
яка зовсім не виконувала своїх

обов’язків. Врешті-решт вона
була знята з соціального супроводу, а також з профілактичного
обліку, і подано позов про позбавлення цих горе-батьків
батьківських прав. Зараз дана
справа знаходиться на розгляді
в суді. Надіємося, що буде позитивний результат вирішення
даної справи і права дітей, які
опинилися в складних життєвих
обставинах, будуть захищені.
Також на даний час нашою
службою обстежено 114 сімей та
106 батьків і прослідковано, як
вони виконують свої батьківські
обов’язки. З них 9 батьків було
притягнуто до адміністративної
відповідальності. Кожного року,
напередодні 1 вересня, проводимо рейд «Урок». Це своєрідна перевірка готовності дітей
до нового навчального року – як
вони забезпечені одягом, взуттям та шкільним приладдям. У
більшості випадків (а було 19
таких обстежень) діти в цих
сім’ях були готовими до навчання, лише незначна частина з них
– ні. Отож, з 1 вересня нового
навчального року до занять в
школах району не приступило
до навчання 10 дітей : 3 дітей
(переселенці з Криму) не пішли
в школу за релігійними переконаннями (до речі, в 2016-17 навчальному році ці діти навчалися на дому, і здали навчальну
програму екстерном й досить
непогано), інші не приступили
до навчання у 1-й клас за заявою батьків.
Крім цього, дітей-сиріт ми залучаємо до різних соціальних
проектів, конкурсів, екскурсій…
Діти-сироти їздили до Львова на
перегляд вистави «Білосніжка»,
більше 20 осіб з числа таких
дітей були залучені до майстеркласів з малювання писанок. До
Дня захисту дітей двоє дітей з
неблагополучних сімей брали
участь у конкурсі «Міс Бойківщина» і, до речі, одна з них отримала призове третє місце. Приватний дитячий будинок, який
діє в с. Мельничне, під час кан-

ÇÂÅÐÍÅÍÍß
Турківського району електромереж
ПрАТ «Львівобленерго» до керівників підприємств, організацій,
місцевої влади і мешканців міста та сіл.
Шановні краяни!
У населених пунктах нашого району є велика кількість енергетичних
об’єктів під напругою 0.4, 6,10,35,110 кВ – електропідстанції, трансформаторні та розподільчі пункти, повітряні та кабельні електролінії. «Правилами
охорони електричних мереж» встановлено охоронні зони для вказаних об’єктів:
Для повітряних електроліній:
– зона земельної ділянки вздовж електроліній обмежена відстанню по обидва
боки від крайніх проводів при не відхиленому їх положенні:
– 2 метри – 0,4 кіловольт;
– 10 метрів – 6 і 10 кіловольт;
– 15 метрів – 35 кіловольт;
– 20 метрів – 110 кіловольт.
Для трансформаторних підстанцій;
розподільчих пунктів:
– 3 метри – по периметру від огорожі
або споруди;
Для кабельних електроліній, прокладених в землі:
–1 метр по обидві сторони від крайніх
кабелів.
З метою запобігання нещасних ви-
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падків і пошкоджень електричних мереж в охоронних зонах заборонено:
– перебувати стороннім особам на території і в приміщенні трансформаторних
підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв відчиняти двері, люки цих споруд,
здійснювати самовільне переключення
електричних апаратів та підмикання до
електричних мереж;
– будувати громадські житлові та дачні
будинки;
– влаштовувати будь-які звалища;
– складати добрива, корми, торф, солому, дрова та інші матеріали;
– розпалювати вогнище;
– розташовувати автозаправочні станції
або інші сховища, паливно-мастильні матеріали;

ікул організував наметове
містечко, в якому більше 20
дітей було влаштовано на тижневий відпочинок.
– Для перебування дітей,
позбавлених батьківського
піклування, запроваджено новий вид сім’ї – патронатна
сім’я. Ірино Ільківно, що ж це
за сім’я?
– Як відомо, є два види такого
типу сімей – прийомна сім’я і
дитячий будинок сімейного типу.
Зараз практикують ще один вид
сім’ї – це патронатна сім’я. Така
сім’я може діяти від трьох до
шести місяців. Наприклад, сталася ситуація, що дитину терміново треба вилучити з неблагополучної сім’ї. Щоби не везти
дитину до Львова, у дитячий
притулок, її можна влаштувати
на тимчасове проживання на
місці – у патронатну сім’ю. Люди,
які взяли на кілька місяців дитину у свою сім’ю, будуть одержувати допомогу. А це два прожиткових мінімуми на кожну
дитину і 5 прожиткових мінімумів
– як заробітну плату. Повірте, це
немалі доходи, вони можуть становити й до 11 тис. грн.. в місяць.
Якщо хтось має бажання стати
патронатною сім’єю, маючи для
цього нормальні житлово-побутові умови для проживання
дітей, відповідну житлову площу,
то, будь ласка, може звертатися до нас. І ми допоможемо вам
у цьому напрямку.
– Ірино Ільківно, нещодавно
відбулося засідання координаційної ради з питань дітей,
яке організовує ваша служба.
Що розглядали на ньому?
– Відкрив засідання голова
Координаційної ради з питань
дітей Турківської РДА. заступник
голови райдержадміністрації
Юрій Лило. На ньому ми розглядали питання про підсумки
проведення Всеукраїнського
профілактичного
заходу
«Урок», про який я уже розповіла. І по цьому питанню я й доповідала, після чого було прийнято відповідне рішення. Також
йшлося на засіданні ради й про
роботу з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів, та про
проведені заходи з сім’ями учасників АТО, в яких проживають неповнолітні діти. Фахівець із соціальної роботи Турківського РЦ

– накидати на струмопровідні частини
електричних мереж і наближати до них
сторонні предмети, підніматися на опори провітряних електроліній, електрообладнання трансформаторних підстанцій,
розподільчих пунктів і пристроїв. Демонтувати їх елементи;
– садити дерева та Інші багаторічні насадження;
– влаштовувати спортивні майданчики
для ігор, ринки, зупинки громадського
транспорту, проводити будь-які заходи;
пов’язані з великим скупченням людей;
– виконувати роботи із застосуванням
ударних механізмів, скидати вантажі, масою понад 5 тонн. Скидати і зливати їдкі
і ті, що спричиняють корозію, речовини,
паливно-мастильні матеріали;
– проїжджати машинами, механізмами, що мають загальну висоту з вантажем чи без вантажу від поверхні землі
більше 4,5м;
– проводити земельні роботи на глибині понад 3 м;
– а на орних землях – на глибині понад
0,45 м.
Дорогі краяни! Бережіть своє життя і
здоров’я. Не наближайтесь до електричних проводів, трансформаторів, кабелів,
роз’єднувачів. Пам’ятайте, що електроенергія є невидимою. Вона немає ні коль-

СССДМ Марина Блажевська
доповіла, що за 9 місяців поточного року в Центрі на обліку знаходиться 79 сімей демобілізованих учасників АТО. Загальна
кількість дітей в цих сім’ях – 132.
Під соціальним супроводом
протягом 2017р. знаходилось 2
сім’ї (5 дітей), які були зняті з
обліку з позитивним результатом.
Про підсумки проведення щорічного медичного огляду дітей
шкільного віку, які пішли в школу
цього навчального року, розповів Микола Яцкуляк, заступник головного лікаря Турківської КЦРЛ з амбулаторно-поліклінічної роботи. За словами
Миколи Петровича, до 1 вересня 2017 року 3336 дітей пройшли профілактичний медичний
огляд із загальної кількості 5586
дітей шкільного віку.
Про стан злочинності серед
неповнолітніх та проведені з
ними та їхніми батьками профілактичні заходи доповів на засіданні координаційної ради
старший інспектор ювенальної
превенції Турківського відділення поліції Ігор Дзюдзь. За його
повідомленням, на профілактичному обліку у Турківському
відділенні поліції станом на
28.09.2017р. перебуває один
неповнолітній, кожного місяця
його перевіряють за місцем
проживання. Протягом 9 місяців
поточного року старшим інспектор ЮП складено 49 протоколів
про адміністративне правопорушення. Проведено 154 перевірки місць відпочинку та концентрації молоді. Спільно з працівниками служби у справах
дітей та РЦ СССДМ, відвідувалися неблагополучні сім’ї з метою
перевірки умов проживання та
виховання дітей. Щодо попередження злочинності серед
неповнолітніх, то проведено 20
профілактичних лекцій у навчальних закладах району. Також проводяться нічні рейди по
виявленню неповнолітніх в
нічний час у розважальних закладах.
По усіх питаннях, розглянутих
на плановій координаційній
раді, було прийнято відповідні
рішення. На наступне засідання
координаційної ради з питань
дітей також плануємо винести
наболілі для молоді, дітей та
сім’ї питання.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

ору, ні запаху, і тому завжди треба вважати, що будь-який електричний пристрій
(трансформатор, роз’єднувач, шина,
провід, кабель) знаходяться під напругою і є небезпечними для Вашого життя
і здоров’я.
Дія електричного струму на організм
людини призводить до смерті або каліцтва на все життя.
При виявленні Вами обірваних проводів, не закритих на замок дверей
електропідстанцій, терміново повідомляйте про ці випадки Турківський район електромереж телефоном: 3-25-34 або 0- 800-50-15-68 (цілодобово).
Не підходьте до пошкоджених опор,
обірваних проводів високовольтних електроліній, що лежать на землі, ближче ніж
на 8 метрів. Зробіть все можливе, щоб
запобігти наближенню до проводів людей, тварин.
Для проведення сторонніми організаціями робіт в межах охоронних зон електроліній, електропідстанцій, необхідно
не пізніше ніж за 10 діб до початку робіт
подати в електромережу заявку на одержання дозволу на виконання робіт і присутність представника електромереж.
Адміністрація Турківського району
електромереж.
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ÏÀÌ’ßÒÊÀ
першочергових дій персоналу підприємств, установ та організацій
у разі загрози вчинення терористичних або диверсійних актів
Заходи попереджувального характеру:
- здійснити комплексне обстеження стану надійності
охорони об’єкта, посилити пропускний режим по допуску на об’єкт автотранспорту, персоналу і відвідувачів,
проводити ретельну перевірку ввезеного на об’єкт майна і внесеної ручної поклажі. Для цих цілей використовувати технічні засоби (металодетектори, газоаналізатори, дзеркала для огляду автомобілів та ін.);
– вжити додаткових заходів щодо інженерно-технічної оснащеності об’єкта, додатково встановити модернізовані системи сигналізації і відеоспостереження в
зонах підвищеного ризику;
– оснастити телефони об’єкта, зазначені в офіційних
довідниках, автоматичними визначниками номера і звукозаписною апаратурою;
– у випадку загострення криміногенної обстановки в
регіоні ввести чергування співробітників підрозділів безпеки, підсилити контроль за роботою особового складу
охорони, регулярно здійснювати перевірки несення
служби в денний і нічний час;
– сформувати у кожній черговій зміні охорони (у разі
наявності) групи негайного реагування. У ході щоденних
інструктажів уточнювати бойовий розрахунок особистого складу, що заступає на чергування, звертати особливу
увагу на доведення оперативної обстановки на об’єкті,
а також на необхідність посилення пильності і підвищення відповідальності співробітників;
– силами співробітників підрозділів охорони і безпеки організувати проведення систематичних обходів і оглядів об’єкта і прилеглої до нього території з метою своєчасного виявлення підозрілих предметів і запобігання
закладки вибухових пристроїв, а також установки сторонніх осіб, що виявляють підвищений інтерес до
об’єкта;
– регулярно проводити перевірки підсобних приміщень і територій, не допускати перекриття шляхів евакуації людей і транспорту;
– ввести в практику систематичне проведення перевірок проходження сигналів оповіщення від чергової
зміни охорони до посадових осіб об’єкта;
– організувати практичні тренування зі співробітниками охорони і персоналом по діях при виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру;
– провести інструктивні заняття з персоналом про
порядок дій при прийомі телефонних повідомлень з
погрозами терористичного характеру і правилах поводження з письмовими анонімними матеріалами;
– при укладанні договорів оренди приміщень об’єкта
обов’язково включати умови, що дають право підрозділам безпеки здійснювати перевірку зданих в оренду
приміщень;
– здійснювати заходи щодо більш ретельного підбору
персоналу об’єкта, у тому числі допоміжного складу.
Більш ретельно здійснювати перевірку і допуск на об’єкт
фахівців сторонніх організацій.
При виявленні підозрілого предмета на об’єкті:
– точно визначте місце перебування підозрілого предмета;
– опитуванням заявника й очевидців установіть час
виявлення предмета;
– зафіксуйте установчі дані осіб, що знайшли предмет, і забезпечте їхню присутність до моменту прибуття
оперативно-слідчої групи правоохоронних органів;
– дайте вказівку не наближатися, не торкати, не розкривати, не переміщати знахідку, не заливати її рідиною, не засипати піском і фунтом, не користуватися ра-

діо- і електроапаратурою, переговорними пристроями;
– організуйте евакуацію персоналу, використовуючи
маршрути, віддалені від місця перебування підозрілого
предмета;
– дайте вказівку співробітникам охорони оточити
місце розташування предмета та знаходитися на безпечній відстані від нього;
– при необхідності організуйте відключення побутових і виробничих комунікацій газу, води й електрики;
– повідомите про подію правоохоронні органи, викличте на об’єкт машини швидкої допомоги і аварійних
служб;
– не знижуючи рівень охорони об’єкта, забезпечте
можливість безперешкодного проходу або проїзду до
предмета співробітників і транспорту оперативнослідчої групи;
– надайте можливість фахівцям оперативно-слідчої
групи опитати заявника та інших осіб, що підходили до
підозрілого предмета;
– підсильте контроль за роботою особового складу
охорони по всьому об’єкту.
При надходженні погрози по телефону:
Телефон є засобом зв’язку, який найчастіше використовують як злочинці (для передачі повідомлень про
закладені бомби, захоплення людей і пред’явлення
політичних або інших вимог), так і «телефонні хулігани»,
які висловлюють завідомо неправдиві погрози. Приймаючи анонімне телефонне повідомлення про можливе здійснення актів тероризму, необхідно пам’ятати, що
вони несуть важливу криміналістичну інформацію, тому
в розмові з анонімом необхідно запам’ятати і зафіксувати якнайбільше даних. Зокрема:
– зафіксувати дату, час і тривалість анонімного повідомлення;
– місце установки телефону, на який надійшло повідомлення, його номер, приналежність конкретному підрозділу і співробітнику;
– при одержанні анонімного повідомлення спробувати «зав’язати розмову» з анонімом і з’ясувати конкретну інформацію про його особу, професію, місце перебування і, якщо можливо, схилити до добровільного
відмовлення від задуманої акції;
– під час розмови вжити заходів щодо запису фонограми анонімного повідомлення, визначення номера
телефону анонімного абонента шляхом використання
технічних можливостей даного телефонного апарата.
При відсутності таких можливостей, через співробітників
спробувати повідомити про анонімне повідомлення
службу безпеки (службу охорони) підприємства або телефонну станцію;
– по закінченню розмови з анонімом негайно повідомити про те, що трапилося, керівникові служби безпеки
(служби охорони) для прийняття ними негайних заходів
до попередження і локалізації можливих тяжких
наслідків;
– по пам’яті скласти докладний опис висловлених
погроз або повідомлення про передбачувані акти тероризму, а також висунутих ультиматумах та інших вимогах;
– усі дані про зміст погроз або вимог, викладених анонімним абонентом, характеристику його голосу, мови,
манери викладу погроз і вимог повідомити керівникові
служби безпеки (служби охорони) підприємства;
– для уникнення поширення чуток і паніки обговорювати отриману від аноніма інформацію з іншими співробітниками не рекомендується;

Ñàíàòîðíî-êóðîðòíå
ë³êóâàííÿ ÷îðíîáèëüö³â
З 1 січня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України
від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
якою затверджено Порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Прийнятим Порядком визначено новий механізм оплати послуг із санаторно-курортного лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей інвалідів, інвалідність
яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.
Безоплатне забезпечення путівками проводитиметься шляхом надання щорічної
грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку. Порядком передбачено укладання
трьохсторонньої угоди між санаторно-курортним закладом, постраждалою особою
та управлінням соціального захисту населення. При цьому постраждала особа має
право вільного вибору санаторно-курортного закладу та, за бажанням, здійснювати
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– при надходженні погрози на телефонний апарат з
автоматичним визначником номера і звукозаписним
пристроєм, відразу після завершення розмови з анонімом вжити заходів щодо збереження аудіозапису. Передбачте заходи по запису можливого наступного
дзвінка зловмисника.
Вибух на території об’єкта:
У випадку вибуху, необхідно негайно організувати і забезпечити виконання наступних основних заходів:
– за списком екстреного оповіщення, викликати на
об’єкт пожежних, швидку допомогу, рятувальників, комунальні служби (газ, електрика, тепло);
– за списком екстреного оповіщення, повідомити про
подію керівництво (адміністрацію) підприємства та правоохоронні органи;
– організувати евакуацію персоналу з епіцентру вибуху, зруйнованих або ушкоджених вибухом приміщень;
– до прибуття служби швидкої допомоги надати постраждалим першу медичну допомогу;
– відключити подачу електроенергії, газу, води, тепла
в ушкоджені вибухом приміщення;
– оточити місце вибуху і забезпечити його ізоляцію до
прибуття компетентних органів;
– при виникненні пожежі вжити заходів щодо її гасіння власними силами, за допомогою наявних протипожежних засобів.
Захоплення заручників:
При захопленні людей у заручники необхідно:
– негайно повідомити про надзвичайну подію правоохоронні органи і керівництво об’єкта;
– по можливості блокувати місце події, використовуючи технічні засоби охорони;
– підвищити пильність охоронців на всіх постах. Перевести систему відеоспостереження об’єкта в режим
запису;
– не вступаючи в переговори з терористами, по можливості виконувати їхні вимоги, якщо це не пов’язано з
заподіянням шкоди життю і здоров’ю людей;
– забезпечити евакуацію персоналу, який знаходиться поза місцем захоплення заручників;
– припинити доступ на об’єкт людей і проїзд автотранспорту;
– вжити заходів до безперешкодного проходу і проїзду на об’єкт співробітників правоохоронних органів;
– після прибуття спецпідрозділів правоохоронних
органів надати їм необхідну інформацію: схеми об’єкта,
поповерхові плани, схеми розташування систем відеоспостереження, вентиляції, електропостачання та ін.;
– надалі діяти відповідно до розпоряджень керівника антитерористичної операції.
Одержання сигналу про евакуацію:
Якщо ви знаходитеся на своєму робочому місці, послідовно виконайте наступні дії:
– без поспіху, істерики і паніки зберіть службові документи в сейф або в шухляди столу, що закриваються на
ключ;
– візьміть з собою особисті речі, документи, гроші,
цінності;
– закрийте вікна, вимкніть оргтехніку, електроприлади, освітлення;
– візьміть з собою і при необхідності використовуйте
індивідуальні засоби захисту (протигаз, респіратор);
– закрийте двері на ключ, ключ залишіть у замку;
– залишіть приміщення, рухайтеся маршрутами, які
позначені в схемах евакуації;
– повертайтеся в покинуте приміщення тільки після
дозволу відповідальних осіб.
Також, у разі виникнення загрози, мешканців
Львівщини просять звертатися за телефонами:
– гаряча лінія Львівської ОДА – 112
– черговий управління СБУ у Львівській області – (032)
261-61-43 або 0800501 482
– черговий головного управління Нацполіції у
Львівській області – (032) 258-60-01 або 102.

доплату за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів, у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.
За бажанням громадянина, у разі відмови від отримання санаторно-курортного
лікування, виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки в
Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України щороку. Однак зазначена
норма набирає чинності з 1 січня 2018 року. Якщо у громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виникнуть питання щодо забезпечення санаторно-курортними путівками, то Вам необхідно звернутися до управління соціального
захисту населення Турківської РДА.
Постановою КМУ від 28.12.2016 року №1029 «Про встановлення розміру грошової
допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2017 році» установлено розмір грошової допомоги для компенсації у 2017 році вартості путівок шляхом безготівкового перерахування
санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку, які мають
ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання
послуг із санаторно-курортного лікування або оздоровлення чи відпочинку осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме:
– осіб, віднесених до категорії 1 – 5250,00 гривень;
– осіб, віднесених до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – 17390,00 гривень;
– дітей, яким установлена інвалідність, пов’язана з Чорнобильською катастрофою, – 10840,00 грн.
Мар’яна КРАЙНЯКОВЕЦЬ,
завідувач сектору з обслуговування постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та
сімейної політики.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ІНФОРМАЦІЯ
Турківської районної ради про оголошення конкурсу на право
оренди комунального майна
1. Назва об’єкта оренди: нерухоме майно.
1.1. Нежитлові приміщення №13,14,15 (S=24,9 кв. м)
в будівлі районного Народного дому (перший поверх),
адреса: Львівська обл., м. Турка, вул. Міцкевича, 25.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, виконаною станом на 31.08.2017 року, становить 104
000,00 грн.
Цільове використання об’єкта оренди – для ведення
господарської діяльності з медичної практики.
1.2. Нежитлові приміщення №28,29,30,31 (S=42,7 кв.
м) в будівлі районного Народного дому (другий поверх),
адреса: Львівська обл., м. Турка, вул. Міцкевича, 25.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, виконаною станом на 31.08.2017 року, становить 178
400,00 грн.
Цільове використання об’єкта оренди – для розміщення офісних приміщень.
1.3. Нежитлове приміщення №19 (S=9,0 кв. м) в будівлі
районного культурного центру «Україна» (перший поверх), адреса: Львівська обл., м. Турка, майдан Т. Шевченка, 1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, виконаною станом на 31.08.2017 року, становить 45 500,00
грн.
Цільове використання об’єкта оренди – для розміщення офісних приміщень.
1.4. Нежитлове приміщення №15 (S=11,5 кв. м) в
будівлі районного культурного центру «Україна» (перший поверх), адреса: Львівська обл., м. Турка, майдан Т.
Шевченка, 1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, виконаною станом на 31.08.2017 року, становить 52 500,00
грн.
Цільове використання об’єкта оренди – для розміщення офісних приміщень.
1.5. Нежитлові (підвальні) приміщення №V, VI, VII, VIII
(S=77,6 кв. м) в будівлі районного культурного центру
«Україна» (підвал), адреса: Львівська обл., м. Турка,
майдан Т. Шевченка, 1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, виконаною станом на 31.08.2017 року, становить 93 300,00
грн.
Цільове використання об’єкта оренди – для розміщення торгівельних об’єктів з продажу непродовольчих
товарів.
1.6. Нежитлове приміщення №22 (S=11,5 кв. м) в
будівлі районного культурного центру «Україна» (другий

поверх), адреса: Львівська обл., м. Турка, майдан Т.
Шевченка, 1.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, виконаною станом на 31.08.2017 року, становить 52 500,00
грн.
Цільове використання об’єкта оренди – для розміщення офісних приміщень.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1.Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць розрахунку
(листопад - 2017 р.):
– приміщення, вказане в п.1.1. - 1733,33 грн. помножено на індекс інфляції за період з дати проведення
незалежної експертної оцінки, та індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати (орендна ставка – 20% від вартості об’єкта оренди в рік);
– приміщення, вказане в п.1.2. – 2676,00 грн. помножено на індекс інфляції за період з дати проведення
незалежної експертної оцінки, та індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати (орендна ставка – 18% від вартості об’єкта оренди в рік);
– приміщення, вказане в п.1.3. - 682,50 грн. помножено на індекс інфляції за період з дати проведення незалежної експертної оцінки, та індекс інфляції за базовий
місяць розрахунку орендної плати (орендна ставка –
18% від вартості об’єкта оренди в рік);
– приміщення, вказане в п.1.4. - 787,50 грн. помножено на індекс інфляції за період з дати проведення незалежної експертної оцінки, та індекс інфляції за базовий
місяць розрахунку орендної плати (орендна ставка –
18% від вартості об’єкта оренди в рік);
– приміщення, вказане в п.1.5. - 1399,50 грн. помножено на індекс інфляції за період з дати проведення
незалежної експертної оцінки, та індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати (орендна ставка – 18% від вартості об’єкта оренди в рік);
– приміщення, вказане в п.1.6. - 787,50 грн. помножено на індекс інфляції за період з дати проведення незалежної експертної оцінки, та індекс інфляції за базовий
місяць розрахунку орендної плати (орендна ставка –
18% від вартості об’єкта оренди в рік);
2.Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
3.Дотримання вимог експлуатації об’єкта;
4.Компенсація переможцем конкурсу витрат орендо-

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ ÐÀÄÀ ËÜÂ²ÂÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ²
²ÍÔÎÐÌÓª ÏÐÎ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²Þ ÑÏÎÑÎÁÎÌ
ÊÎÍÊÓÐÑÓ ÍÅÆÈÒËÎÂÎ¯ ÁÓÄ²ÂË²
Відомості про об’єкт: об’єкт нерухомого майна районної комунальної власності: нежитлова одноповерхова
окремо розташована будівля (колишнє сховище техніки),
розташована за адресою: Львівська обл., Турківський
район, село Завадівка, вул. Військове містечко, будинок
8 б.
Основні засоби на дату оцінки: нежитлова одноповерхова будівля (колишнє сховище техніки) (літ. А-1), загальною площею 2345,9 кв. м, виконана з неповним каркасом без підвалу та оглядових ям (побудована в 1963
році, I групи капітальності). Технічний стан будівлі за даними БТІ та натурного обстеження – незадовільний
(відсутня частина конструктивних елементів).
Земельна ділянка, площею 0,6049 га, кадастровий номер 4625582900:01:007:0099, перебуває в постійному
користуванні Турківської комунальної центральної районної лікарні.
Ознайомлення з об’єктом продажу проводиться в робочі дні за адресою: Львівська обл., Турківський район,
село Завадівка, вул. Військове містечко, будинок 8 б.
Початкова ціна продажу об’єкту: 306 000,00 (триста
шість тисяч гривень) без урахування ПДВ.
Умови продажу:
– найвища запропонована ціна;
– продавець не ставить перед покупцем обов’язкових
умов подальшого використання об’єкта;
– забезпечення впорядкування території об’єкта та

прилеглої до нього території;
– здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища;
– протягом одного року з моменту набуття покупцем
права власності на придбаний об’єкт, покупець зобов’язаний здійснити необхідні заходи щодо перереєстрації
або вилучення об’єкту з державного реєстру;
– не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов;
– відшкодування пов’язаних з продажем витрат, понесених продавцем (експертна оцінка, публікація оголошень і т.д.), здійснюється до укладення договору купівліпродажу згідно виставленого продавцем рахунку;
– оплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені
чинним законодавством. Засоби платежу: перерахунок
грошових коштів в національній валюті на рахунок продавця;
– обов’язковою умовою конкурсу є будівництво переможцем конкурсу за власний рахунок на території Турківської комунальної центральної районної лікарні гаражів,
загальною площею до 100 кв. м, необхідних для повноцінного функціонування лікарні, включаючи виготовлення
містобудівної та проектної документації з будівництва та
виготовлення права власності на об’єкт будівництва.
Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник конкурсу, повинна подати:

Путівки на відпочинок
Управління соціального захисту населення Турківської районної державної адміністрації повідомляє про путівки, які виділено на Турківський район, а саме: ДП УДЦ
«Молода гвардія» – 2 путівки з 21 жовтня до 10 листопада 2017 року; ДПУ «МДЦ
«Артек» – 2 путівки з 20 жовтня до 9 листопада 2017 року.
За детальнішою інформацією звертайтеся в Управління соціального захисту населення. Тел. 3-15-35
Наталія ПИСАНЧИН-КІШКО,
провідний спеціаліст управління соціального захисту населення.
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давця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на публікацію оголошення про конкурс.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
– заяву про участь у конкурсі;
– зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу;
– довідку від Турківської районної ради про відсутність
заборгованості з орендної плати (для орендарів майна
районної комунальної власності);
– довідки управління Пенсійного фонду та податкової
інспекції про відсутність заборгованості.
а) для учасників, які є юридичними особами:
– копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– завірені нотаріусом копії установчих документів;
– завірену копію довідки про реєстрацію особи як
платника податків;
– завірені копії ліцензій на здійснення певних видів
господарської діяльності, у разі їх наявності;
– звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
– довідку від кандидата про те, що відносно нього не
порушено справу про банкрутство.
б) для учасників, які є суб’єктами підприємницької
діяльності – фізичними особами-підприємцями:
– копію документа, що посвідчує особу претендента
на участь у конкурсі, або належним чином оформлену
довіреність, видану представнику фізичної особи;
– завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– декларацію про доходи фізичної особи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в
день проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11:00 год. 31.11.2017 року в
кабінеті заступника голови Турківської районної ради.
Телефон для довідок: 3-13-00.
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.
Документи на конкурс подаються у надійно запечатаних конвертах з написом «На конкурс», скріплених печаткою або підписом учасника конкурсу.
Ознайомитись з проектом договору оренди та отримати додаткову інформацію можна в загальному відділі
Турківської районної ради за тел. 3-13-00.
Володимир ЛОЗЮК,
голова районної ради.
– заяву про приватизацію встановленого взірця;
– документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;
– квитанцію про сплату реєстраційного внеску;
– документ про внесення грошових коштів (застави) у
розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта;
– декларацію про доходи за минулий рік – для покупців - фізичних осіб;
– нотаріально посвідчені копії установчих документів
та свідоцтва про державну реєстрацію;
–
конкурсні пропозиції щодо приватизації об’єкта.
Порядок розрахунків за придбаний об’єкт:
Покупець зобов’язаний сплатити всю суму за придбаний об’єкт протягом 10 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу.
Умови розрахунку за об’єкт: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Застава в сумі 30600,00 грн. перераховується
Турківській районній раді Львівської області на р/р
37329007047637 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО
825014, ЄДРПОУ 23953748. Реєстраційний внесок за
подання заяви на участь в конкурсі в сумі 17,00 грн. перераховується в районний бюджет Турківського району
Львівської області на р/р 31510905700665 в ГУДКСУ у
Львівській області, МФО 825014, ЄДРПОУ 36787927.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в конкурсі
– 3 (три) робочі дні до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться 14 листопада 2017 року о 12.00
год., за адресою: 82500 м. Турка, вул. С.Стрільців, 62
(перший поверх, кабінет заступника голови районної
ради).
Довідки за тел: (03269) 3-12-93, 3-13-00.
Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Продається склад у смт. Бориня, вул. Миколайчика, 2, загальною площею 366,3
м 2, який належить Боринському споживчому товариству.
Стартова ціна продажу – 86700 грн. без ПДВ. Крок аукціону – 2% стартової ціни.
Реєстраційний внесок –170 грн.
Гарантійний внесок – 2601 грн.
Аукціон відбудеться 07.11.2017 р., об 11.00 год., за адресою: м. Турка, площа Ринок,
17.
Реєстрація учасників аукціону припиняється за три дні до проведення аукціону.
Заявки для участі в аукціоні приймаються до 02.11.2017 р.
Телефони для довідок: 0500881187, 0680569245.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
Ластівківська сільська рада
повідомляє про надання дозволу на виготовлення містобудівної документації на земельну
ділянку, площею 0,25 га, в межах
с. Ластівка (вул. Зарічна), під будівництво індивідуального житлового будинку гр. Комаричин
Іванні Ярославівні.

ÇÎËÎÒÎ ÐÎÇ²ÃÐÀÞÒÜ
ÁÎÐÈÍß ÒÀ Â.ßÁËÓÍÜÊÀ,
а за бронзу боротимуться Явора та Присліп
Минулої неділі у Турці пройшли матчі-півфінали чемпіонату
Турківського району з футболу, у яких брали участь чотири
кращі команди чемпіонату, сезону 2017 року.
У першому поєдинку Бориня перемогла Явору з рахунком 3:1, а у
другому – Верхня Яблунька взяла гору над Прислопом – 2:0
Таким чином уже цієї неділі, 15 жовтня, у матчі за третє місце
зіграють Присліп та Явора, а після них золото розіграють Бориня та
Верхня Яблунька. Початок матчів, відповідно, о 13.00 год. та 15.00
год.
Також між півфінальними поєдинками чемпіонату району відбулося жеребкування півфінальних пар кубка району. Тож 22 жовтня
у Турці за вихід до фіналу Кубка району зіграють Явора та Бориня, а
також Верхня Яблунька та Либохора.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Підприємство деревообробної промисловості( виробництво
гранули) в Київській обл., запрошує на роботу вахтовим методом (вахта – 15 днів). Заробітна
плата – 7000,00 грн. Вчасно і
стабільно. Житлом забезпечуємо. Тел.: 0676790009.
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.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ВС 044216,
видане відділом у справах сім’ї
та молоді Турківської РДА, на
ім’я Владислава Федоровича
Тюрдя, вважати недійсним.

Продається 1/2 житлового будинку в м. Турка, по вул. Д.Галицького (Старе Село). Є земельна ділянка, криниця, сарай.
Здається в оренду квартира - 23 м2 (площа Ринок).
Ціна – договірна.
Тел.: 0666069564.

Загублений диплом – ДГВК 022937
(спеціальність «машиніст-тракторист») про закінчення Турківського
ПТУ, виданий 30.06.1997 р. на ім’я Василя Даниловича Катуна, вважати недійсним.

Поворотна допомога,
отримана платником
єдиного податку
Цей засіб здолає застуду, задушливий кашель і задишку:
Треба подрібнити сухими й
змішати 30 г коріння первоцвіту,
по 10 г плодів анісу та фенхеля,
залити 2 ч.л. суміші 250 мл окропу, настояти 10-15 хвилин,
процідити й випити настій, додавши в нього за смаком мед.
Готувати й пити його 5-6 разів на
день до стабільного поліпшення стану здоров’я.

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.

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

Відповідно до п.п.14.1.257 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), поворотна фінансова допомога – сума
коштів, що надійшла платнику податків у користування за
договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
Доходом юридичної особи платника єдиного податку є будь-який
дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в
грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або
нематеріальній формі, визначеній п.292.3 ст.292 ПКУ (п.п.2 п.292.1
ст.292 ПКУ).
До складу доходу платників єдиного податку третьої групи не включаються зокрема суми фінансової допомоги, наданої на поворотній
основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців
з дня її отримання (п.п.3 п.292.11 ст.292 ПКУ).
Отже, платник єдиного податку третьої групи, який отримує поворотну фінансову допомогу, не враховує її суму у складі доходу за
умови, що повертає таку допомогу протягом 12 календарних місяців
з дня її отримання. Сума поворотної фінансової допомоги, неповерненої платником єдиного податку протягом 12 календарних
місяців з дня її отримання, включається до складу доходу такого
платника наступного дня після закінчення 12 календарних місяців
з дня отримання такої допомоги.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.
Продається автомобіль ГАЗ-66. Тел.: 0664345655.
У магазин «Продукти» потрібен продавець. Тел.: 0501724290.

Магазин «Побутова хімія» 2 поверх, в продажу: 200 відтінків гельлаку Divia прайміс, топ, база…, гель Persil, гарна ціна.
Знижка – золота картка 5%.
Магазин «Метелик»: ТМ Teп (комплекти, подушки, ковдри), чоловіча, жіноча білизна ТМ EGO, дитячі піжами, колготи Duna 40den.
Золота картка – 5%. День народження –10%.

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

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

Продається будинок в с.
Н.Яблунька, 4 км від Турки. Біля
хати – автодорога. Є опалення,
велика приватизована земельна ділянка.
Ціна – договірна.
Деталі за тел.: 0999223944.

13 æîâòíÿ 2017 ðîêó
«Експрес-кафе» пропонує
своїм відвідувачам нову послугу – «Кур’єр». З 16 жовтня ви можете замовити будь-яку страву
з нашого меню із доставкою.
Послуга діє лише по м. Турка.
Вартість доставки від 20 до 50
грн.
Всі деталі можна дізнатися
за тел.: 0951465968.

Продається будинок в м. Турка, поблизу школи №1 (площа –
161 м2). Всі комунікації – поряд.
Біля будинку – земельна ділянка.
Ціна – договірна. Досить доступна.
Тел.: 0507502555.

Для роботи в магазині «Оптика» потрібен
продавець-консультант.
Вимоги: освіта середня медична, або
вища (менеджмент,
біологія, психологія,
економіка).
Довідки за телефоном: (067)3130996.

Продаються: кролики різних
порід для розведення, а також
м’ясо кролика; качки (індокачки) та кури різних порід – для
розведення.
Телефон для довідок:
0973326338.

Фермерському господарству потрібно для
постійної та сезонної роботи (з наданням житла
за місцем роботи - безкоштовно) працівники (посадка полуниці, збір капусти і т. д., оплата: від 300
грн./день)
Також потрібні зварювальники, агрономи (потреба резюме), бджолярі
та помічники.
Оплата – договірна (висока).
Працювати позмінно.
Проживання на фермі (ферма знаходиться за 60 км
від Харкова).
Електронна
пошта:
z.podkova31@gmail.com
Тел.: +38 (068) 365-44-02.
Дзвонити тільки з
9:00 до 18:00.

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали до 20% . РЕМОНТИ будинків, квартир, балконiв пiд ключ. Перепланування, пiдвiснi стелi, гiпсокартон.
Опалення, тепла підлога, водопровiд, каналiзацiя. БУДIВНИЦТВО будинки, прибудови, павiльони, гаражi, навiси, альтанки, банi, басейни. Ворота, паркани будь-якої складності. Доставка матеріалів (068)1455866, (066)7215631.
ЗНИЖКИ на работу + матерiали. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ.
Мансардні дахи. М’яка покрiвля, металева, бітумна, полiмерна,
керамiчна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв, квартир. Сайдiнг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелi. Доставка
матеріалів (068)1455866, (066)7215631.
Продається новозбудований будинок в м. Стрий із земельною
ділянкою гарного планування і гаражем. Прокладені всі комунікації. Є документи.
Тел.: 0509233054, 0966234395.
Запрошуємо на роботу водіїв далекобійників. Вимоги: чоловік,
від 30-50 років, наявність посвідчення водія, категорії С, Е, досвід
роботи – від 5 років, наявність шенгену і «чіпу» буде перевагою.
Умови роботи: повна зайнятість. Пріоритетні напрямки роботи:
Польща, Румунія, Болгарія, Словенія, Угорщина, Білорусь. Авто –
MAN (Євро 4 і Євро 5) з причепами Мега і РЕФ. Оплата вчасна і
висока. Контакти: Віктор: 050 430 33 56.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив ДП «Боринське лісове господарство» висловлює щире
співчуття лісокультурниці підприємства Стефі Михайлівні Северин
з приводу тяжкої втрати – смерті брата – Ярослава.
Виконавчий комітет, депутатський корпус та працівники Присліпської сільської ради висловлюють щире співчуття сільському
голові Онуфрію Семеновичу Ляховичу з приводу тяжкої втрати –
смерті батька – Семена Миколайовича.
Турківська районна рада висловлює щире співчуття Присліпському сільському голові Онуфрію Семеновичу Ляховичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Працівники Присліпського НВК висловлюють щире співчуття
сільському голові Онуфрію Семеновичу Ляховичу з приводу тяжкої
втрати – смерті батька.
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