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Компанія «Jabil» - американський світовий лідер з
контрактного виробництва електроніки, у зв’язку зі
збільшенням виробничих потужностей, оголошує масовий набір
працівників на виробничі вакансії в Ужгороді.

МИ ГАРАНТУЄМО:
– заробітну плату від 5000 до 8000 грн. (на руки);
– гнучкий позмінний графік роботи (3 дні по 12 год./ 3 дні вихідні);
– безкоштовні: харчування, щоденне транспортування, проживання для іногородніх;
– медичне страхування.
Деталі за телефонами: (0312) 649121, +380504591894.

ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед». Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

У ці прекрасні літні дні, 16 липня, святкуватиме свій ювілей – 50-
річчя – любляча дружина, дорогенька і найкраща матуся і бабуся –
Анастасія (Надія) Іванівна Негір – с. Н.Висоцьке. З ювілейним днем
народження її сердечно і з великою ша-
ною і любов’ю  вітають  чоловік Василь,
сини Роман, Микола, Віталій, невістки Ан-
дріана, Андріана, онуки Іван, Діана. Міцно-
го Вам здоров’я. Нехай радість, тепло і
любов зігрівають Ваше серце. Будьте зав-
жди щасливі і хай береже Вас Бог.

Хай щастя і радість приходять до
хати,

Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в житті пове-

лося,
Хай збудеться все, що іще не збуло-

ся.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Дорогого і люблячого, чуйного і турботливого чоловіка, сина, тату-
ся, дідуся і свата – Сергія Володимировича Чаркіна – із піввіковим
ювілеєм, який святкує сьогодні, від щирого серця вітають дружина
Ольга, батьки Володимир та Анна, теща Марія, дочка Олександра
та її сім’я, син Михайло та його сім’я; онуки Деонісій та Артемій,
свати Михайло та Галина, сваха Марія і бажають йому
міцного здоров’я – з роси і води, життєвої енергії,
світлої радості в житті, достатку, добра, Божої лас-
ки на многії літа.

У цей святковий, світлий день,
Коли настав Твій ювілей,
Ми щиро Тебе усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Тебе тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

Щиросердечно вітаю з днем народження дорогу і люблячу по-
хресницю – Меланію Ігорівну Павлович.

Бажаю їй міцного-міцного здоров’ячка, щасливої долі, Божого
благословення і опіки на довгі-довгі та щасливі роки життя.

Сьогодні День Народження у Тебе,
І я Тебе вітаю від душі.
І вірю я, що прийде Ангел з неба
І принесе з собою три ключі.
Цей перший ключик – від любові.
Любов від Бога, друзів і батьків.
І вірю я, що дуже скоро,
Ти матимеш і сотню цих ключів.
А другий ключик є від щастя.
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни,
Бо третій ключик – від здоров’я,
Його найбільше в світі бережи!!!
З любов’ю – хресний батько.

Турківська РДА та райком профспілки праців-
ників державних установ сердечно вітають із юв-
ілеєм водія райдержадміністрації – Сергія Воло-
димировича Чаркіна – і бажають шановному юві-
ляру міцного здоров’я – з роси і води, світлої ра-
дості в житті, невсипущої життєвої енергії, родинно-
го тепла, достатку, Божого благословення.

Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Координаційний центр з проведення VI  Всесвітніх бойківських фестин, які будуть  проходити 2-
6 серпня 2017 року в м.Турка та на «Співочому полі»,  звертається до всіх підприємців , які займа-
ються діяльністю в сфері торгівлі,  громадського харчування, виставок та атракціонів реєструва-
тись в координаційному центрі на ведення такої діяльності в м. Турка та на Співочому полі.

Відповідальний за ведення реєстрації:  Бордун Антон Васильович (моб.тел.0990217302, (269)
3-26-28

ÌÎÙ² ÀÏÎÑÒÎËÀ
ÏÅÒÐÀ – Â ÒÓÐÖ²

У середу, 12 липня, над Туркою витала особлива Господня благодать. У цей день на храмове
свято  до церкви Верховних Апостолів Петра і Павла о.-диякон Петро із Києва привіз мощі
Апостола Петра. Без сумніву, цей день стане знаменним для нашого міста, адже мало є рай-
центрів на Львівщині, які б удостоїлися такої честі. Сотні турківчан та гостей мали унікаль-
ну можливість доторкнутися до шкатулки, в якій знаходилися мощі й отримати великий
заряд сил та енергії, а також Господні ласки.

Перед тим, як розпочалося почитання мощей, відбулося освячення двох ікон Верховних Апостолів –
Петра і Павла, встановлених на вході у храм. Їх автором є відомий на Турківщині художник Михайло
Ференц. Освячення, а згодом і святкова літургія, відбулися у храмі за участі настоятеля о.-декана
Тараса, сотрудника о. Мар’яна; о. Валерія із Ясінки, о. Миколи з Боберки, о. Ігоря з Ільника, о. Руслана
– з Верхньої Яблуньки,  а також о. Олега з с. Раковець Пустомитівського району. о. Сергія, уродженця

с. Комарники, який уже впродовж тривалого часу має священичу місію
в Чехії, о. Ангеліка, який народився у м. Турка, а зараз проповідує сло-
во Боже в Тайвані, та уже згадуваного о.-диякона Петра з Києва. У цей
день сотні людей приступили до сповіді та запричащалися.

Разом з мощами о.-диякон Петро привіз і спеціальну грамоту з Риму
, за підписом єпископа  Іринея (Білик). У ній зокрема вписано: «З
Апостольської Столиці з Вічного Міста Риму передаємо на постійне
перебування Всечесному Отцю-Диякону Київської Архиєпархії Петру
Токачу Святі мощі Святого Верховного Апостола Петра для привсе-
людного почитання та отримання обильних Ласк і потрібних Благода-
тей Божих за заступництвом Святого Верховного Апостола Петра».
Грамота датована 2015 роком. А два роки перед тим, офіційні пред-
ставники Головної держави католицького світу Ватикан оголосили, що
планують вперше в історії виставити  для всенародного поклоніння
мощі Апостола Петра. Кістки, які вважають останками першого Папи
Римського, були знайдені в 1940-х роках під час розкопок у Ватикані.
Тоді Церква ще не наважувалася визнати їх достовірність, але пройш-
ло майже 70 років і Святий Престол таки визнав, що вони  належали
Апостолу Петру. «Ми справді визнаєм, що мощі належали тому, хто
віддав своє життя за Господа», – оголосив тоді Архієпископ Ріно Фізе-
келла – Президент Папської  ради з нової євангелізації.

Самі ж розкопки під собором Св. Петра в Римі були розпочаті в
1939 році. Фінансував цей проект особисто Папа Пій ХІІ. До того ніхто

не наважувався підтвердити, що знаходиться під Базилікою, хоча легенди розповідали, що собор було
побудовано безпосередньо на місці захоронення Апостола Петра. Варто нагадати, що найближчий
учень Христа був розп’ятий в 67 році, за наказом Римського імператора Нерона. Той ніби розгнівався
на нього за навернення в християнство двох його дружин. Сам Апостол Петро забажав бути розп’ятим
вниз головою, оскільки вважав себе недостойним такої ж смерті як Господь.

Тривали розкопки 10 років. Під собором дійсно було знайдено старовинне римське кладовище. І в
1950 році Папа Пій ХІІ офіційно оголосив, що могила апостола найдена, а два роки потому був опубл-
ікований звіт, який засвідчував, що одну з могил кладовища  особливо пошановували уже в першому-
другому століттях. Подальші розкопки тривали під керівництвом італійського археолога Маргарити
Гуардуччі. Вона виявила своєрідні графіті на каменях, які відносилися до цього кладовища. А після того,
як їх розшифрували, стало зрозуміло, що це звернення до Петра, в якому фігурують імена Христа і
Марії. Один з написів, датований ІІ ст.,  прямо гласив: «Петро – тут». Тоді  ж професор Гуардуччі виявила
поблизу написів й останки. Їх аналіз довів, що кістки належать одній і тій же людині  –міцної статури, яка
померла у похилому віці. А ці описи, як відомо, підходять саме Апостолу Петру.

Власне, на цій основі Церква визнали достовірність мощей  і дала можливість  християнам їх  бачити
й пошановувати.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Сердечно вітаємо з днем народження свого настоятеля о. Кази-
мира.

Шановний отче! Прийміть від нас у цей святковий день найщиріші
привітання та найкращі побажання здоров’я, добра, родинного за-
тишку, духовних і тілесних сил, невичерпної енергії та благодатної Божої
допомоги у всьому, злагоди, миру, Божої ласки та Господнього благо-
словення. Нехай завжди Вас супроводжує удача у всіх Ваших добрих
справах і кожен день у житті наповнюється радістю та зорепадом
любові рідних.

Будьте щасливі, й нехай Божа благодать осяює
Ваші  всі задуми та плани, хай здійснюються мрії
та успішною буде щоденна праця на Славу Божу.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
Убереже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.
Нехай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті.
Церковний комітет і парафіяни церкви св. Євхаристії смт. Бориня.

Педколектив Боберківського НВК щиросердечно вітає з ювілеєм,
який святкувала 3 липня, вчителя початкових класів – Марію Рома-
нівну Сенів – і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і
води, невичерпної життєвої енергії, натхнення,
довголіття.

Ювілей життєвий – то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік.
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.

Щирі вітання і найщиріші побажання міцного здоров’я, світлої
радості, удачі, Божого благословення з нагоди ювілейного дня на-
родження, який святкує сьогодні, 14 липня, для Надії Іванівни Тес-
люк – турботливої і люблячої сестри, дорогої хресної мами – дару-
ють сестри Ольга, Євгенія, Людмила, брати Іван і Мар’ян зі своїми
сім’ями, а також похресники Василь, Оля і Уляна.

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

У ці чудові літні дні святкує своє 80-річчя наша дорога, чуйна і тур-
ботлива, найкраща у світі матуся, бабуся і прабабуся – Людвіня Іван-
івна Старушкевич – жителька с. Явора. Сердечно бажаємо їй добро-
го здоров’я, життєвих сил, родинного тепла і Божого благословення
на многії і благії літа.

Низький уклін Вам, рідна, до самої землі,
За руки працьовиті, невтомні золоті.
За серце неспокійне, що за дітей болить,
За душу, щиру й добру, що всіх благосло-

вить.
За ночі, у безсонні проведені з дітьми,
За пісню колискову, що нам співали Ви.
Спасибі Вам, рідненька!
Нехай щастить в житті!
А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа.
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча наша мамо!
З любов’ю – сини Володимир, Богдан, Іван – з сім’ями, дочки Гали-

на, Юля, Марія – з сім’ями, 13 онуків і 10 правнуків.

12 липня відсвяткувала свій 75-річний ювілей жителька с. Жукотин
– Ганна Степанівна Сушинець.

Дорогу і люблячу, чуйну і дбайливу матусю, бабусю і прабабусю з цим
прекрасним життєвим святом сердечно вітають невістка Наташка, син
Василь, дочка Оксана, зять Іван, дочка Галина, зять Володимир, син
Орест, невістка Світлана; онуки:  Андрій з дружиною Оксаною, Василь
з дружиною Вікторією, Наталія, Мар’яна, Наталія,
Артур і Вероніка; правнук Максим і вся родина.

Рідні бажають дорогій людині багато щасливих і
радісних днів життя, наповнених добром, любо-
в’ю, увагою, здоров’ям і Господньою опікою.

Щиро вітаємо і просимо долю,
Щоб щастя й здоров’я послала доволі.
Спасибі Богу, що живете на світі,
За добре серце, за очі привітні.
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Нехай Вам силу Господь посилає,
Нехай Вам шлях благодать осяває.
Сто літ Вам ще жити і горя не знати,
Уклін Вам низенький, наша дорогенька.

22 липня 2017 року.
10: 00 год – 23:00 год. Дитячі  атракціони.

10:00 год.
Старт змаган-
ням  із збору
білих грибів.
Похід по гриби.

12:00 год.
Похід  до гори
Ріг – до пам’ят-
ного знака за-
гиблим у Криївці
воїнам  УПА в
урочищі Зава-
лина.

13:00 год. Мо-
лебінь за  за-
гиблими воїна-

ми  УПА в урочищі  Завалина.
14:45 год. Виставка та  презентація народних

промислів мешканців сіл, що  проживають у ба-
сейні витоку  річки  Дністер.

15:45 год . Відкриття  «III еко-культурного  фес-
тивалю «День Дністра».

16:00 год. Телевізійна  програма –шоу  «КАРА-
ОКЕ  НА  СЕЛІ». Заслужені  артисти України. ТВ
канал  «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ».

18:00– 21:00  год. Виступ  колективів  народних
домів Турківщини.

18:00. год. ГРИБНИЙ ФІНІШ. (Три  найбільші
білі гриби  на  вагу)./ сільська рада/.

21: 00 год. Патріотичний   фільм «ЖИВА».
23: 00 год. Запалення «Дністровської  ватри».
23:15 год. Молодіжна дискотека просто неба.

23 липня 2017 року.
10:00 – 23:00 год.  Дитячі  атракціони.
08:00 год. Похід до витоку Дністра. Освячення

джерела витоку Дністра. Виїзд з  центру  села
Вовче на  витік річки  Дністер  через село Шум’яч.

10:00 год. Велопробіг «Турка  – витік річки

Дністер – Вовче - Турка».
10: 00 год. Старт змаганням позашляховиків та

квадроциклів «ДНІСТЕР ТРОФІ». Координатор
Володимир  Варварич (095 7511980).

10:30 год. Богослужіння у церквах села Вовче.
11:00-15:00 год. Футбольний юнацький  турнір

«Кубок Дністра 2017».
15: 00 - 18 :00 год. Товариський футбольний

матч «ДНІСТЕР  ЄДНАЄ» серед  ветеранів ко-
манд сіл Лімна,  Жукотин, Присліп, Вовче  та  м.
Турка.

14:30 год. Урочисте привітання гостей  фести-
валю.

15:00 год. Святковий парад-хода бойківської
ноші учасників фестивалю. Покладання квітів на
могилу воїнам УПА

15:30 – 18:00 год. ”Твої юні таланти, Бойківщи-
но” – концерт за участі переможців обласних та
всеукраїнських фестивалів.(Христина  Косолович,
Софія  Роль, Діана Костевич, Ольга  Комарниць-
ка).

18:15- 20:00 год. Святковий концерт за участі
заслужених  артистів України.(Андріана, Андрій
Заліско, Роман Скорпіон).

20:00 -22:00 год. “Пісні наших предків” – висту-
пи творчих колективів Турківського району
Львівської області.

22: 00 год. Запалення «Дністровської  ватри».
22:00- 04:00 год. Українські танці просто неба.
23:00 год. Святковий феєрверк.
ОРГАНІЗАТОРИ:
ГО “Агенція  регіонального розвитку  Турківщи-

ни”.
МГО “Центр  Європи”.
Вовченська  сільська  рада
Відділ культури  Турківської  РДА.
Турківська  РДА.
Турківська районна  рада.
Департамент з питань культури, релігій  та  на-

ціональностей  Львівської  ОДА
Контактні  особи: Юрій  Лило (0673532736),

Віра Дупіряк (0665119412), Микола Лило
(0685296580).

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÅÊÎ- ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ
ÔÅÑÒÈÂÀËÞ «ÄÅÍÜ ÄÍ²ÑÒÐÀ»

22-23  липня 2017  р.,  с. Вовче.

Îáïåêëèñÿ ó
ðåéñîâîìó àâòîáóñ³

У понеділок, 11 липня, близь-
ко 19.00, в Турківське відділен-
ня поліції надійшла інформація
з районної лікарні про те, що
до них з термічними опіками 1-
2 ступеню доставлено п’ять-
ох осіб.

Як встановили правоохоронці,
тілесні ушкодження потерпілі от-
римали поблизу смт. Бориня, у
салоні автобуса «Еталон», який
здійснював рейс за маршрутом
Львів-Гусне. В транспортному
засобі на той момент знаходи-
лося близько 40 людей.

Як стало відомо, у системі охо-
лодження двигуна автобуса
зірвало кришку розширювально-
го бачка і гаряча пара потрапи-
ла на людей.

Серед потерпілих – водій ав-
тобуса, 43-річний житель Старо-
самбірського району, та четверо
пасажирів – мешканців Турківсь-
кого району. Із них – двоє дівча-
ток, віком 7 та 8 років. Восьми-
річна школярка була госпіталізо-
вана в реанімаційне відділення
лікарні у тяжкому стані.

За цим фактом відкрито крим-
інальне провадження за ст.287
(випуск в експлуатацію технічно
несправних транспортних за-
собів або інше порушення їх екс-
плуатації) КК України. Макси-
мальне покарання, передбаче-
не санкцією статті – до п’яти
років позбавлення волі, з позбав-
ленням права обіймати посади,
пов’язані з відповідальністю за
технічний стан або експлуатацію
транспортних засобів, на строк до
трьох років, або без такого.

 Відділ комунікації поліції
Львівської області
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16 липня святкує своє 18-річчя  Михайло Сергійович Бодак з смт.
Бориня.

Просять у Бога для найдорожчого сина здоров’я, щастя, спов-
нення усіх мрій, безліч світлих і радісних днів у житті, Божого благо-
словення на многії літа мама Світлана, тато Сергій, сестричка Діа-
на, вуйко Міша, бабуся, дідусь, хресна – Аня Райхель з сім’єю, хрес-
на – Ірина Стебницька з сім’єю, тьотя Андріана з сім’єю, тьотя Надія
з  родиною з м. Херсон, а також друзі.

Хай Тебе щастя, як дощ, омиває,
Хай Тебе радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога
Любові – від рідних, а ласки – від Бога.
Хай гарним та світлим буде майбуття,
Від лиха   та смутку, від горя й тривоги
Хай Ангел з небес захищає крильми.
До успіху й щастя ведуть всі дороги –
Тобі це сьогодні бажаємо ми.

Дорогу, люблячу і турботливу дружину і маму, найкращу у світі ба-
бусю, добру сваху – Антоніну Миколаївну Леневич – із ювілейним
днем народження від щирого серця і з великою любов’ю вітають
чоловік Тадей, сини Олександр з дружиною Іриною та Ігор з дружи-
ною Світланою, любимі бабусині онуки – Марічка, Тадей, Ілля, Матвій,
Софія та свати з Новояворівська та Либохори та адресують дорогій
їм людині щирі слова привітання:

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді.
Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води
І вже минає 60.
Хоч як прожитих літ не шкода,
Та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.

Сердечно вітаємо із 20-річччям, яке відсвяткував 11 липня, доро-
гого племінника і двоюрідного брата – Павла Миня.

Бажаємо Тобі, рідненький, міцного здоров’я – з роси
і води, здійснення усіх мрій і бажань, удачі, успіхів,
вірних і незрадливих друзів, щасливої долі.

Ще попереду у Тебе тисячі доріг,
Тож бажаємо, щоб завжди Бог Тебе беріг.
Хай життя Тобі дарує радість і добро,
Супроводжує хай долю щастя і любов.
З повагою – вуйко Анатолій з дружиною Оксаною і

донечками Ангеліною і Дариною.

Цими прекрасними липневими днями святкує свій день народ-
ження турківчанка – Ірина Романівна Бринь. Дорогу куму і хресну
маму щиро вітають куми Тадей та Антоніна, похресник Ігор з сім’єю
і бажають їй міцного здоров’я на многії літа, благополуччя, миру,
злагоди, шани, любові та достатку у домі.

Хай Мати Божа Вас охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота.
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі щастям многії літа.
Нехай життя квітує буйним цвітом
І дні народження приходять знов і знов.
А доля хай дарує з кожним роком
Здоров’я, злагоду, любов.

Турківська районна рада щиросердечно вітає з ювілейним днем
народження відповідального чергового районної ради – Василя
Михайловича Гунзу – і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я
і усіх земних благ.

Хай квітнуть Ваші дні яскравим цвітом,
І буде в них сердечність і тепло.
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.
Хай Бог боронить від хвороб і бід,
Ріка здоров’я щоб ніколи не міліла.
Життя дарує щедро многа літ –
У мирі, спокої, у радості, надії.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК
щиросердечно вітає з днем народження чуйну,
добру колегу по роботі, вчителя англійської мови
– Галину Миколаївну Шепіду – і бажає їй міцного
здоров’я, світлої радості в житті, благополуччя і
довголіття.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.

Зі східного боку парк відгород-
жений від господарських садиб
постійно діючим потоком, який
наповнює водою три ставки,
площею кожний, приблизно,
60х40м. Вони належать до пар-
ку. Середній ставок навіть був
зариблений.

Коли дерева виросли до висо-
ти 18-22 м, своїми кронами ут-
ворили затінок. До парку поча-
ли навідуватись відпочиваючі
(до того часу сусіди випасали
корів і кіз). Після відпочинку
люди залишали вогнище, пляш-
ки, недоїдки з кульками. Якщо
їм робили зауваження, могли
тебе супроводжувати насмішку-
ватим поглядом, а скляні пляш-
ки побити. Незвичайне явище
можна було побачити під час
цьогорічного відзначення свята
Івана Купала: площа парку була
вкрита святкуючими, обов’язко-
во біля них – вогнище. Після за-
кінчення святкування вище заз-
начене місце «красувалось»
усім інвентарем і недоїдками,
який використовували відпочи-
ваючі.

Біля першого ставка, який роз-
ташований навпроти садиби Є.
Бровара і ще не був обгородже-
ний сіткою, дівчата, за традицією
кидали віночки з квітів на воду і
ворожили, котра скоріше вийде
заміж, а хлопці змагались у пла-
ванні. Так було… Але з доброї
волі тодішнього голови міської
ради В.Пуравця, ставок віддали
в оренду Є. Бровару, а він, як
добрий господар, обгородив
його сіткою, і вже в ставку пла-
вають качки. А два роки тому се-
редній ставок взяв в оренду
Р.Мельник, і, як добрий госпо-
дар, надіємось, обгородить і
його. А поки що, минулого тиж-
ня, на Івана Купала, хлопчина з
вербовим вудилом сидів на бе-
резі середнього ставка, надію-
чись вловити карася.

Але що цікаво!? Пасмо схилу
парку, яке межує зі ставками,
зайняте було святкуючими. Су-
дячи по одягу і по спілкуванню,
там відпочивали ті, хто нале-
жить до людей інтелекту. Але
місце їх відпочинку було засмі-
чено найбільше, не дивлячись

на те, що ми голову міської ради
Г.Когута просили щопівгодини
оголошувати через мікрофон,
щоб учасники свята прибрали
місця відпочинку. Інтелект м. Тур-
ка не досяг рівня свідомості гро-
мадян Заходу, де родичі ідуть у
парк пішки, ведучи свою малечу
за руку, а в другій тримають ку-
льок з їжею і тару для забору
сміття. Наш «збіднілий» турків-
чанин приїжджає автомобілем
зі сім’єю в парк, шукає кращого
місця для стоянки. Для на-
смішки, може зібрати свої недо-
їдки в кульок і повісити його на
палку, встромивши її у землю.

А може, враховуючи рівень
екологічної  свідомості турківчан
ставлення до навколишнього
середовища, перенести святку-
вання Івана Купала в урочище
Вільховата, де знаходиться
сміттєзвалище? До сміттєзвали-
ща прилягає велика земельна
площа, яка може прийняти знач-
ну кількість людей і автомобілів.
Головне, що після святкування
покинуте сміття можна буде зсу-
нути бульдозером до сміттєзва-
лища.

11 липня я вирішив сфотогра-
фувати засмічені місця, та, на
моє здивування, сміття і пляшки
були прибрані робітниками ко-
мунального господарства. Але
це не виправдовує невихо-
ваність, нікчемність відвідувачів
свята, їх байдужість до чужої
праці, до краси рідної природи.

 Теодор ПОРАДА,
інженер лісового господар-

ства, кандидат сільськогоспо-
дарських наук.

ÍÀÑË²ÄÊÈ ÑÂßÒÊÓÂÀÍÜ
²ÂÀÍÀ ÊÓÏÀËÀ

Місцем для цих купальських святкувань є міський парк по
вул. Січових Стрільців (за районною поліклінікою). Створений
він весною 1966 р. працівниками Турківського лісгоспу, за про-
ектом інженера лісових культур Анатолія Римарчука. Висад-
жувати деревця у парку допомагали учні Турківської серед-
ньої школи. Висаджено було понад 10 тисяч шт. Площа парку
приблизно 3,5 га разом зі ставками. Парк лісово-садового
типу, деревця модрини європейської й японської виростають
з явором, кленом гостролистим, березою. Останні висаджу-
вали для підгону модрин, є ділянка де  росте лише модрина.
Садовий тип – дерева каштана, явора, клена, горобини і інших
дерев висаджували, розміщуючи їх на площі 5х5 (6) м.

 Купальські свята - це ле-
генда,

Історія і наші сподівання,
Тисячоліттями сплелись

релігія,
Прадавні міфи і кохання.
Язичництво і християн-

ство -
Міцно в побуті народу
Тримається й  передаєть-

ся
Із року в рік ,із роду і до роду.
Такими словами і розпоча-

лось  свято Івана Купала, яке
було проведене 7 липня в
міському парку. З вітальним сло-

вом до турківчан звернувся  Тур-
ківський міський голова Ген-
надій Когут. У  святі взяли участь
танцювальний колектив з с. Шу-
м’яч,  учасники художньої само-
діяльності НД №1 с.Явора ,  с.
Волосянка, солісти  Михайло
Федорко, Іванна Ільків, Христи-
на Косолович.

 Захід мав еко-культурне  спря-
мування: в парку було багато
смітників, якими  до цього кори-
стувалися містяни, тому й закли-
кали присутніх не смітити де за-
манеться, а користуватися уже
діючими смітниками, щоби  не

засмічувати місцевість.
Купальське свято  було орган-

ізовано Турківською міською ра-
дою, а концертна програма
підготовлена  працівниками
РНД.  Під час заходу  було  про-
ведено багато конкурсів для
дітей, призи для яких закупила
міська рада. Звичайно, не об-
ійшлося Івана Купала і  без
спортивних конкурсів, пере-
можці яких також були обдаро-
вані призами.  Концертну про-
граму вели  Марія   Ференц та
Христина Косолович.

Атрибутом свята Івана Купала
з давніх-давен було прибиран-
ня деревця. Тож і тепер усі ба-
жаючі також мали можливість
прибрати деревце і поводити
хороводи. А на завершення
дійства, на заклик міського го-
лови,  як символ  свята, було за-
палено  бойківську ватру.

Марія ФЕРЕНЦ.

«ÎÉ ÍÀ ²ÂÀÍÀ,
ÍÀ ÊÓÏÀËÀ»
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 Департамент економічної політики
Львівської облдержадміністрації, в межах реа-
лізації Програми підвищення конкурентоспро-
можності Львівської області задля підтрим-
ки підприємницької ініціативи учасників АТО,
оголосив з 14 липня 2017 року конкурс інвес-
тиційних проектів, який триватиме до 14 сер-
пня 2017 року. Підприємці-учасники АТО змо-
жуть отримати з обласного бюджету відшко-
дування частини відсоткової ставки за кре-
дитами, отриманими у банках.

Претенденти на отримання відшкодування час-
тини відсоткової ставки за кредитами повинні
відповідати таким вимогам:

- мати статус учасника АТО та бути підприємцем;
- мати офіційну прописку на території Львівської

області;
- створити бізнес-план (інвестиційний проект);
- взяти участь у навчанні в межах проекту міжна-

родного фонду «Відродження», «Новий відлік»,
або покласти на свій банківський рахунок 20% від
очікуваної суми кредиту.

Основні вимоги кредитування:
Максимальна сума кредиту – 300 тис. грн., терм-

іном на 3 роки. Розмір часткового відшкодування
відсоткової ставки складає 14 % річних.

Цілі на які можна використати кредит:
придбання устаткування, обладнання інших ос-

новних засобів виробничого призначення, модер-
нізація технологічного процесу виробництва з ме-
тою зниження його собівартості, розроблення но-
вих видів продукції, промоція бізнесу та пошук но-
вих ринків збуту.

Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиц-
ійний проект.

Зазначені документи учасникам конкурсу необ-
хідно подати в департамент економічної політики
обласної державної адміністрації до 14 серпня
2017 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка,
18, каб. 425.

Зазначимо, департамент економічної політики
ЛОДА співпрацює з такими банками: ПАТ АКБ
«Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ
«ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПІРЕУС банк
МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк».

Юрій ЛИЛО,
заступник голови районної державної адміні-

страції.
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–  А було це так, – пригадує
сьогодні  мама Глорії п. Галина.
– У нас у Львові  є друзі, які вида-
ють свій власний журнал. Якось

побачивши Глорію,  вони й зап-
ропонували нам: «Вона така у
вас гарна, прекрасно виходить у
кадрі, чи  не бажаєте віддати
свою дитину, адже  вона ще ма-
ленька  самостійно  приймати
рішення, для реклами аквапар-
ку?» Ми й дали згоду.   То була
перша  доньчина зйомка, і до-
сить вдала. З того все й почало-
ся. Глорію  тоді знімав на сьо-
годнішній день найперспектив-
ніший,  досить  відомий
львівський фотограф  Ярослав
Мончак. Після того він ще її фо-
тографував і завжди  хвалив, що
це найулюбленіша  його дитина-
модель. Також пообіцяв зустрі-
чатися  з Глорією  хоча би раз в
два роки – на різних проектах.

Ось так легко, і разом з тим
твердо,  ступила маленька Гло-
рія Драч на  стежину модельно-
го життя – фотозйомки, покази
модного одягу, рекламні ком-
панії, конкурси…  У  4 роки, за
участі  також надзвичайно тала-

новитого фотографа Олексія
Самойлова, у дівчинки  була фо-
тозйомка  для проекту“Little
Princess”– «Маленька принце-

са»  для журналу «StyleBoom».
Після  декількох успішних фото-
сесій Глорія  пішла навчатися   у
модельну  школу “T mini
models”,  у м. Львів, щоб пра-
вильно усе дефілювати і показу-
вати. А коли  виповнилося 7
років,  про дитячі забавки   дове-
лося  забути –  для неї розпоча-
лася  справжня рутинна  мо-
дельна робота. Вона бере
участь і перемагає на конкурсі
«Найкраща модель  T mini
models». До того ж весь час  по-
трібно було   модельну
діяльність  поєднувати ще й з
навчанням.  Тим паче, що навча-
лася Глорія у приватній гімназії,
куди поступити  можна  було
тільки за вступними іспитами –
знати англійську мову, добре
володіти  математичними
здібностями, вміти  писати.
Прищеплювали ці знання Глорії
трохи в садочку, а трохи, коли
бувала  в Турці –  залюбки допо-
магала бабуся Реґіна.  Зараз

Глорія добре   володіє не тільки
англійською, а й німецькою мо-
вою. Дитина  послушна, працьо-
вита   і відповідальна, вміє ста-
вити перед собою мету і досяга-
ти її – кажуть усі, хто її знає.  Іна-
кше  вона би  не засвоїла усі ці
знання в такому  маленькому
віці.

 Надзвичайно плідним  для
семирічної Глорії  став 2017-й
рік. У лютому –  фотосесія етно-
одягу Дизайн Студії “Софі Марія
Сєдова”, з подальшим рекламу-
ванням в інтернет-магазинах
“ModnaKasta”, “Leboutigue”
(м.Львів) та фотосесія для брен-
ду одягу - “NAVNA” (м.Львів). До
речі, Глорія  Драч стала  реклам-
ним обличчям  цієї фірми. У бе-
резні – фотосесія для бренду
одягу - “SOVA” (м.Львів), а наступ-
ного місяця–для рекламної кам-
панії Всеукраїнського соціаль-
ного конкурсу краси і талантів
“Міні Міс та Міні Містер Лемберг
- 2017” ( м.Львів). Організацій-
ний комітет обрав Глорію серед
інших учасників “Обличчя конкур-
су” з подальшою участю у всіх
заходах з проведення самого
конкурсу, що відбувся 9 травня
2017 року;

Зацікавилося Глорією Драч і
львівське телебачення.  На-
весні цього року   був дебют
Глорії у ролі ведучої: відеозйом-
ка дитячої інформаційної розва-
жальної програми для ТРК
“Львів” продакшн-студією“Ро-
жеві окуляри”,  та  відеозйомка
програми CITY KIDS для CITY life
TV. Глорія знайомить глядачів з
коштовностями для діток та
бере інтерв’ю у власниці
львівського бутіка ST DIAMOND.
Дівчинка веде себе невимушено,
впевнено, як справжній профес-
іонал.

Як розповідає  мама Глорії,  п.
Галина, після ряду зйомок, одна
з  львівських дизайнерів, що зай-
мається вишиванками, у якої  є
своя фабрика, вона розробляє
власні  дизайни,  продає виро-
би, фотографує і виставляє їх  на
відомі  сайти мод, запросила
Глорію стати в неї моделлю та
запропонувала взяти участь в
одному з міжнародних кон-
курсів.

Це був  міжнародний конкурс
юних моделей “MINI – MODEL
INTERNATIONAL award 2017”,
який проходив у Києві, у травні
цього року. В ньому брали участь
і початківці, і професіонали.  Але
так як з  двох  років Глорія зай-
мається модельною справою, то
її зарахували до професіоналів.
І Глорія перемогла у своїй
віковій категорії,   була нагород-
жена почесним кубком  і
стрічкою переможниці, хоча й
далося їй це нелегко.

– Разом з підготовчими робо-
тами  усе це  конкурсне  дійство
тривало  декілька днів і лишень
в останній день відбувався сам
конкурс.  Вже добряче  втомлені
за усі ці  дні, ми, взявши Глорію,

пішли щось попоїсти і мало не
пропустили нагородження, – з
усмішкою пригадує батько Глорії
п. Богдан. –  Нагородження му-
сили затримати, бо нас шукали
по всіх навколишніх кафе. Ми
навіть не встигли попоїсти,
тільки сіли за столик.  Нас знай-
шли і покликали. І ось ми уже
сидимо в залі, чуємо, як   виго-
лошують  прізвища нагородже-
них. Спочатку тих, хто зайняв
третє-друге місця, окремо –  по
номінаціях, а прізвища  Драч –
нема та й нема. Бачимо, як
наша дитина  внутрішньо хви-
люється: усім  щось  дають, а їй
нічого не вручають.  Хоча, буду-
чи в залі, серед глядачів,  ми  уже
розуміли, що Глорія перемогла,
бо всіх інших конкуренток  чи-
мось нагородили, а гран-прі ще
нікому не  вручили.  Ми вже тіши-
лися,  поки Глорію нагородили,
дружина вже встигла й поплака-
ти від щастя, і посміятися. Ось
така трохи  смішна вийшла істо-
рія, коли  донька думала, що
нічого не виграла, але насправді
усе вийшло не так. Тепер Глорія
знає, що високі нагороди  вруча-
ють на завершення свята.

–  А взагалі вона дівчинка во-
льова і настирлива. Можливо,
й за межами сцени, як дитина,
переживає, але коли виходить
на  подіум, картинка кардиналь-
но  змінюється –  вона стає су-
первпевнена, бо там по –іншо-
му не буває: або так, або тебе
просто не помітять. Глорія в
тому плані  – молодець! Це ж не
конкурс краси, аби посміхатись.
Моделі мають бути строгі. І  вона
саме так налаштовується, і
вдається їй це дуже добре, –
доповнює чоловіка дружина.

На цьому престижному
міжнародному конкурсі Глорії
вручили  від Асоціації моди Ук-
раїни сертифікат зі знижкою і
запрошення  представляти  Ук-
раїну на аналогічному  конкурсі
юних моделей в Італії, поблизу
Венеції.   За кордон вона поїде
з батьками, які, до речі, є  її  по-
стійними спонсорами у всіх кон-
курсах. Така собі група підтрим-
ки.  Тому, забувши про смак літніх
канікул,   у Глорії почалися серй-
озні заняття – вивчити танець,
пошити  гарне плаття,  відвідува-
ти  уроки дефіле, професійних
фотографів.

– Але це мені подобається, –
зізнається маленька  модель, –
Я обожнюю фотографування, із
задоволенням іду на покази ди-
тячого одягу. Окрім участі у зйом-
ках, я дуже люблю  бальні танці,
І  малювати, особливо – Турку,
наші  красиві гори Карпати,  чу-
дову природу.  А ще мрію стати
дорослою моделлю.

Бути моделлю – це насправді
дуже важка правця. Але  віри-
мо, що маленькій львів’янці,  з
бойківським  корінням,  своєї
мети вдасться досягти.  Бо  ця
дівчинка  уже зуміла поєднати і
навчання в школі, і приготуван-
ня до  різних конкурсів, через які
іноді  доводиться пропускати
уроки. Попри це, Глорія Драч   –
відмінниця, дуже гарно вчиться.
Ії терпеливості, наполегливості
можна тільки  щиро позаздри-
ти.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÃËÎÐ²¯ ÄÐÀ× ÂÑÜÎÃÎ 8 ÐÎÊ²Â,
А ВОНА УЖЕ – ВІДОМА МОДЕЛЬ

Нещодавно Глорія  Драч знову гостювала  у  Турці – у свого
дідуся і бабусі. Реґіна і Богдан Драчі завжди з нетерпінням че-
кають приїзду зі  Львова своєї милої онучки – розумної, неви-
багливої, акуратної і дуже послушної, яку вибавили майже з
пелюшок.  Кожного  року, під час зимових і літніх канікул,  Гло-
рія навідується до  дорогих їй людей, аби подихати  духмяним
карпатським повітрям, набратися сил  для подальшої праці і
навчання та заодно погуляти з друзями, яких має у Турці  дуже
багато. Тут  я й познайомилася  із  дівчинкою, якій минулого
місяця виповнилося лише 8 років, але вона уже  утвердилася
на модному подіумі як модель.

 А шлях до цього визнання  для неї  розпочався з 2 рочків.
Саме тоді маленька Глорія взяла  участь у рекламі аквапарку
“ПЛЯЖ” для журналу «StyleBoom».

ЗРОБЛЕНО ОСВІТЛЕННЯ НА
ТРАВНЕВІЙ

Жителі урочища Ями, особливо старшого віку,  що  проживають на  Трав-
невій  в м. Турка, й гадки не мали, що прийде час, і на їхній вулиці буде   освітлен-
ня.  А все почалося з того, що  цього  року  вони  вирішили взяти участь в
конкурсі мікропроектів Львівської обласної ради.   Депутати  міської ради –
Світлана Матківська  та Ігор Павлик – зоорганізували жителів на збір коштів
–  люди дали згоду,  внісши  свою частку у співфінансування даного проекту.   І,
як результат,  проект  Турківської міської ради з вуличного освітлення  вул.

Травнева, а також вул. Круг Городище,  пройшов відбір. Певну суму виділила,
крім міської, й обласна рада.

Наприкінці червня на даній ділянці  працівники Турківського РЕМу розпочали ро-
боти з  освітлення вулиці –  від моста,  що неподалік  дорожного відділу,  і майже  до
кінця вулиці, яка тягнеться вглиб лісового масиву – в  уже згадане урочище  Ями, а
також по дорозі –  в напрямку с. Нижня Яблунька. Людям , які  тут живуть, це створить
значні зручності, адже в нічну пору по неосвітленій вулиці   їм було важко добиратися
до вокзалу  чи повертатися  темними осінніми вечорами  з роботи.

Наразі змонтовано  лінію для освітлення та  поставлено 41 ліхтар. За словами
заступника міського голови Ростислава Набокова, після  укладення договорів  з
РЕМом, до  середини осені   на  цих ділянках   вулиці  уже буде світити  світло.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогу і люблячу дочку, добру і
чуйну невістку – Анастасію
(Надію) Іванівну Негір з с. Н.Ви-
соцьке – з 50-
річним юві-
леєм вітають
батько Іван,
мама Марія,
свекор Сте-
пан, свекра
Євдокія і ба-
жають ша-
новній юві-
лярці міцного-міцного здоров’я,
безліч світлих, радісних і щасли-
вих днів у житті, любові, достат-
ку, миру, Божого благословення.

Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки.
А Ангел Твій хоронитель,
Хай буде з Тобою завжди.
Щоб Ти кожну мить відчува-

ла
Богородиці щиру опіку,
Господь з неба Тобі хай

дарує
Щастя, здоров’я і довгого

віку.

Педколектив Боберківського
НВК сердечно вітає з ювілеєм,
який відсвяткував 10 липня,
вчителя математи-
ки, голову проф-
спілкового комітету
– Дмитра Петрови-
ча Бутрея – і бажає
шановному ювіля-
ру неба безхмарно-
го, настрою гарного,
здоров’я – без ліку і довгого-дов-
гого щасливого віку.

Всім колективом Вас ми
вітаємо,

Довгого віку і щастя бажає-
мо.

Хай Вам сонце сміється,
Хай Вам все у житті

удається.
Хай Вас обминають болі й

тривоги,
Хай стелиться довга жит-

тєва дорога.
Хай щастя рікою у житті

ллється,
Хай хліб і до хліба у домі ве-

деться.

Добру і щиру людину – Петра
Ощипка – із ювілеєм щиросер-
дечно вітає сім’я Яросла-
ва та Лідії Миньо і
бажає шановно-
му ювіляру
міцного-міцно-
го здоров’я, не-
всипущої жит-
тєвої енергії,
р о д и н н о г о
тепла, достатку, дов-
голіття.

Хай надійних людей Вам
життя посилає,

А в серці довіку добро не
згасає.

Хай ліку не буде щасливим
рокам,

Хай Бог помагає, ріднесень-
кий, Вам.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта –
проекту рішення Турківської районної ради  «Про

затвердження нормативних документів про порядок
призначення на посаду та звільнення із займаної

посади керівників підприємств, установ та організацій,
засновником яких є Турківська районна рада»

Розробник – робоча група з розробки Порядку призначення
та звільнення керівників підприємств, установ та організацій,
засновником яких є Турківська районна рада, утворена рішен-
ням XII сесії Турківської районної ради VII скликання №224 від
14 березня 2017 року.

Проект регуляторного акта передбачає затвердження нор-
мативних документів про порядок призначення на посаду та
звільнення із займаної посади керівників підприємств, уста-
нов та організацій, засновником яких є Турківська районна
рада, а саме «Положення про призначення та звільнення з
посади головного лікаря Турківської комунальної центральної
районної лікарні», «Порядку призначення на посаду керівників
загальноосвітніх навчальних закладів Турківської районної
ради Львівської області» та «Положення про порядок призна-
чення та звільнення керівників комунальних закладів культу-
ри, засновником яких виступає Турківська районна рада».

Проект рішення Турківської районної ради «Про затверд-
ження нормативних документів про порядок призначення на
посаду та звільнення із займаної посади керівників
підприємств, установ та організацій, засновником яких є Тур-
ківська районна рада» та аналіз його регуляторного впливу
буде розміщено в районній газеті «Бойківщина» .

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту ре-
гуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення
проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впли-
ву.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта
та аналізу його регуляторного впливу просимо направляти в
письмовій формі:

- Поштою за адресою: 82500, Львівська обл., м. Турка, вул.
С.Стрільців, 62, Турківська районна рада

- Електронною поштою за адресою: turka_rayrada@ukr.net
Заступник голови

Турківської районної ради  В. КОСТИШАК.

Додаток

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  №
Про затвердження нормативних документів про по-

рядок призначення на посаду та звільнення із займаної
посади керівників підприємств, установ та організацій,
засновником яких є Турківська районна рада

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», ст. 65 Господарського кодексу України ,
Кодексу законів про працю України, враховуючи необхідність
врегулювання процедури призначення та звільнення керів-
ників комунальних підприємств, установ та організацій, Тур-
ківська районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити:
1.1 Положення про призначення та звільнення з посади го-

ловного лікаря Турківської комунальної центральної районної
лікарні (Додаток 1).

1.2 Порядок призначення на посаду керівників загально-
освітніх навчальних закладів Турківської районної ради
Львівської області (Додаток 2).

1.3 Положення про порядок призначення та звільнення ке-
рівників комунальних закладів культури, засновником яких
виступає Турківська районна рада (Додаток 3).

2. Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну
депутатську комісію з гуманітарних питань, питань молоді,
засобів масової інформації та соціального захисту населення

Голова районної ради Володимир ЛОЗЮК

Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ
про призначення на посаду та звільнення з посади

головного лікаря Турківської комунальної центральної
районної лікарні

1. Це Положення «Про призначення на посаду та звільнен-
ня з посади головного лікаря Турківської комунальної цент-
ральної районної лікарні» (далі – Положення) розроблено відпо-
відно до Конституції України, Кодексу законів про працю Ук-
раїни, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону Ук-
раїни «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
Постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року №
642 «Про затвердження Порядку укладання контракту з кері-
вником, державного, комунального закладу охорони здоро-
в’я та Типової форми контракту з керівником державного,
комунального закладу охорони здоров’я».

2. Дія цього Положення поширюється на правові відноси-
ни, що виникають з приводу призначення на посаду та
звільнення з посади головного лікаря Турківської комунальної
центральної районної лікарня (далі - Керівник).

3. Відповідно до ч. 9 ст. 16 Закону України «Основи законо-
давства України про охорону здоров’я», керівник призначаєть-
ся на посаду шляхом укладання з ними контракту.

4. Питання про призначення на посаду і звільнення з поса-
ди Керівника вирішуються на пленарному засіданні сесії Тур-
ківської районної ради у порядку, передбаченому цим Поло-
женням.

 5. Керівником може бути призначено лише особу, яка відпо-
відає таким кваліфікаційним вимогам:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підго-

товки «Медицина», післядипломна спеціалізація за фахом
«Організація і управління охороною здоров’я»;

- вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальні-
стю та за фахом «Організація управління охороною здоро-
в’я»;

- стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 7 років
та за  фахом «Організація і управління  охороною здоров’я» не
менше 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня.

6. Керівник призначаються на посаду на пленарному засі-
данні сесії Турківської районної ради з наступним укладенням
з ним контракту строком на 4 роки.

7. Підставою для проведення процедури призначення Кер-
івника є наявність вакантної посади головного лікаря Туркі-
вської КЦРЛ.

8. Не може бути призначено на посаду Керівника особу,
яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність
обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість
не погашена або не знята в установленому законом порядку,
або на яку протягом останнього року накладалося адмініст-
ративне стягнення за вчинення корупційного правопорушен-
ня.

9. Кандидатів на посаду Керівника визначає Комісія по
відбору кандидатів на посаду головного лікаря Турківської
комунальної центральної районної лікарні (далі – Комісія) на
підставі перевірки поданих претендентами документів та їх
відповідності встановленим вимогам.

10. Призначення на посаду Керівника складається з таких
етапів:

- формування складу Комісії;
- оголошення відбору на заміщення посади Керівника;
- подання документів кандидатами на заміщення посади

Керівника;
- розгляд поданих документів на засіданні Комісії та відбір

кандидатур на розгляд сесії Турківської районної ради;
- призначення на посаду Керівника за рішенням сесії Туркі-

вської районної ради;
- укладення контракту на підставі рішення сесії Турківської

районної ради;
- видання головою районної ради розпорядження про при-

значення Керівника  з дотриманням вимог чинного законо-
давства.

11. Організацію та проведення відбору на заміщення вакан-
тної посади Керівника покладається на Комісію в кількості 7
осіб. Персональний склад Комісії затверджується на сесії Тур-
ківської районної ради у складі голови, секретаря та членів
Комісії.

12. Комісія організовує свою роботу шляхом проведення
засідань. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо
на ньому присутні не менше, ніж 2/3 її складу.

13. Засідання Комісії скликається головою Комісії. У випад-
ку невиконання ним своїх обов’язків засідання скликається
секретарем Комісії. Засідання Комісії може бути скликане на
вимогу не менше 1/3 членів комісії.

14. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів
присутніх на її засіданні членів Комісії. При однаковій кількості
голосів «за» і «проти» вирішальним рахується голос голови
Комісії.

15. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який веде
секретар, та підписується всіма присутніми на засіданні чле-
нами Комісії і подається до районної ради впродовж двох
робочих днів після проведення засідання.

16. Комісія визначає час і дату проведення свого засідання
щодо розгляду документів по відбору та повідомляє канди-
датів про місце і час його проведення.

17. Комісія на своєму засіданні проводить розгляд поданих
документів на відповідність встановленим вимогам.

18 Комісія повідомляє кандидатів про результати відбору
впродовж трьох робочих днів після його завершення.

19. Комісія не несе відповідальності у разі не призначення
на посаду Керівника претендента з числа кандидатур, реко-
мендованих Комісією для розгляду на сесії Турківської район-
ної ради.

20. Рішення Комісії може бути оскаржене у порядку, визна-
ченому чинним законодавством.

21. Подані документи і матеріали Комісії зберігаються впро-
довж чотирьох років у виконавчому апараті районної ради.

22. Оприлюднення оголошення про проведення відбору
здійснюється виконавчим апаратом районної ради на веб-
сайті Турківської районної ради та у районному часописі «Бой-
ківщина» не пізніше 15 календарних днів до початку прове-
дення відбору.

23. В оголошенні про проведення відбору повинні містити-
ся такі відомості:

- найменування та місце знаходження закладу охорони здо-
ров’я;

- найменування посади та умови оплати праці;
- кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду Керівника;
- перелік документів, які необхідно подати для участі відборі;
- дата і місце проведення відбору;
- прізвище ім’я по батькові, номер телефону та адреса елек-

тронної пошта особи, яка надає додаткову інформацію про
проведення відбору.

Для подання документів встановлюється 15-ти денний
строк.

24. В оголошенні може міститися інша додаткова інформа-
ція, що не суперечить чинному законодавству.

25. Особи, які бажають взяти участь у відборі, подають до
виконавчого апарату Турківської районної ради на ім’я голови
Комісії наступні документи:

- заяву на ім’я голови комісії;
- заповнену особову картку (форма П-2);
- копії документів про наявність повної вищої освіти (спец-

іаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», після-
дипломну спеціалізацію за фахом «Організація і управління
охороною здоров’я»;

Щиросердечно вітаємо з днем народження Ільниць-
кого сільського голову – Романа Якубовича Ільницько-
го.

Бажаємо Вам, шановний
імениннику, щоб ніякі неприє-
мності зі здоров’ям не зава-
дили кожному дню бути щас-
ливим і прекрасним. Міцного
авторитету Вам на роботі і теп-
лоти та любові в оселі. Щастя і
здоров’я Вам і Вашим рідним.
Многая і благая Вам літ.

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.
З повагою – колектив та депутатський корпус Ільниць-

кої сільської ради.

Дорогу маму, бабусю і прабабусю – Розалію Григорів-
ну Волчанську – з 90-річчям від дня народження від
щирого серця вітають син Іван, невістка Зеновія, онуки
Яна, Василь, Ольга, Марія і правнучка Ан-
ічка. Дорогій ювілярці вони бажа-
ють довгих, щасливих і прекрасних
років життя.

Спасибі, рідненька, за вічну
турботу,

За щире бажання добра нам
усім.

Хай серце ще довго у грудях
палає,

А руки, мов крила, нас пригорта-
ють.

Щоб здоров’я було, щоб жили – не ту-
жили,

Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Дорогого зятя, чоловіка, батька та дідуся – Петра Ми-
хайловича Рика – з ювілейним днем народження щи-
росердечно вітають теща Розалія, дружина
Зеновія, дочки – Ірина, Оксана, Марія,
син Андрій, зяті – Руслан, Богдан,
Андрій; внуки Марічка, Іванночка, Ста-
ніславчик та Артемчик і бажають до-
рогій людині усього найкращого в
житті: доброго здоров’я, родинно-
го тепла, миру, достатку, поваги від
людей, Божого благословення на
многії літа.

В цей ювілейний день хай Вам
квітує літо,

Життя біжить немовкнучим струмком.
Хай стелиться, немов рушник розшитий,
Здоров’ям, щастям, радістю, добром.

(Продовження на 6 стор.)

Робота в Польщі
Набираю чоловіків на будову. Можливо і без стажу робо-

ти. Робота для жінок, сімейних пар. Вакансії на заводи, го-
телі. Роблю візи.

Тел.: 0988356134. Віталій.

Дорогого і люблячого похресника – Назара Писанчи-
на – із 20-літтям щиросердеч-
но вітає хресний батько Віталій
з сім’єю і бажає йому міцного
здоров’я, здійснення усіх мрій
і бажань, вірних і надійних
друзів, щасливої долі, Божої
опіки на довгій життєвій сте-
жині.

В день Ангела бажаємо
любові,

І від душі – Тобі успішних
перемог!

Натхнення, щастя
світлого, здоров’я,

І хай Тебе оберігає Бог.
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- копії документів, що підтверджують вищу кваліфікаційну
категорію за лікарською спеціальністю та за фахом «Органі-
зація і управління охороною здоров’я»;

- копію паспорта громадянина України (заповнені сторінки);
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- копію трудової книжки;
- підтвердження стажу роботи за лікарською спеціальні-

стю для головного лікаря районної лікарні — не менше 7 років,
а за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» - не
менше 5 років; Стажування в органах управління вищого рівня;

- медичні довідки Ф-086/0, Ф-063/0;
- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові,

число, місяць, рік і місце народження, інформацію про грома-
дянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду
(заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на
виборних посадах), контактний номер телефону та адресу
електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про
наявність чи відсутність судимості;

- мотиваційний лист довільної форми
- перспективний план розвитку Турківської КЦРЛ з конкрет-

ним описом напрямків та заходів для підвищення ефектив-
ності діяльності закладу.

26. Особи можуть подавати додаткову інформацію сто-
совно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і діло-
вої репутації (характеристики, рекомендаційні листи і т.п.).

27. Зазначені документи надсилаються на поштову адресу
Турківської районної ради або подаються особисто. Особа,
яка подає документи, відповідає за достовірність поданої
інформації.

28. Відбір кандидатів на посаду Керівника проводиться пуб-
лічно.

29. Комісія повідомляє кандидатів на заміщення посади
Керівника про час та місце проведення засідання Комісії.

30. Комісія проводить засідання по відбору кандидатів на
посаду Керівника не пізніше 10 днів після закінчення строку
приймання документів.

31. Комісія розглядає документи, подані кандидатами на
посаду Керівника, на відповідність встановленим вимогам.
Результати розгляду впродовж 3 днів повідомляються кан-
дидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, заз-
наченим в автобіографії.

32. Особи, які подали необхідні документи для участі у
відборі та відповідають встановленим вимогам, є претен-
дентами на внесення їх кандидатур на розгляд сесії районної
ради для призначення на посаду Керівника.

33. За результатами перевірки й аналізу поданих доку-
ментів Комісія своїм рішенням визначає кандидатів на поса-
ду Керівника та подає їх на розгляд сесії Турківської районної
ради.

34. У разі відхилення Комісією всіх кандидатів на посаду
Керівника або відсутності зацікавлених осіб в участі у відборі,
Комісія проводить повторний відбір на заміщення вакантної
посади Керівника. Повторний відбір проводиться у порядку,
визначеному цим Положенням.

35. Кожен кандидат на посаду Керівника зобов’язаний вис-
тупити на сесії районної ради зі своїм перспективним планом
розвитку Турківської КЦРЛ з конкретним описом напрямків та
заходів для підвищення ефективності діяльності закладу.

36. Депутати Турківської районної ради на пленарному зас-
іданні сесії ради шляхом поіменного голосування признача-
ють Керівника з числа поданих Комісією кандидатів.

37. Поіменне голосування за кандидата на посаду Керівни-
ка проводиться в алфавітному порядку. У випадку, якщо кан-
дидат на посаду Керівника набере більшість голосів депу-
татів від загального складу Турківської районної ради, він
вважається призначений на посаду Керівника. Подальші по-
іменні голосування за інші кандидатури не проводяться.

38. З призначеним радою Керівником голова Турківської
районної ради укладає контракт строком на 4 роки.

39. Контракт з Керівником визначає основні вимоги до
діяльності закладу охорони здоров’я, виконання яких є обо-
в’язковим для Керівника, та інші умови.

40.  Обов’язковими умовами контракту з Керівником зак-
ладу охорони здоров’я є:

- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю
закладу охорони здоров’я;

- критерії оцінки праці Керівника;
- умови оплати праці Керівника;
- особливі підстави для дострокового розірвання контрак-

ту та відповідні наслідки для його сторін.
41. Про виконання умов контракту Керівник звітує на сесії

Турківської районної ради не менше двох разів на рік. У випад-
ку визнання роботи Керівника        незадовільною та прийнят-
тя відповідного рішення, Керівник підлягає звільненню, а кон-
тракт достроковому розірванню.

42. За два місяці до закінчення строку дії контракту Керів-
ник зобов’язаний прозвітувати на сесії районної ради про ви-
конання умов контракту за період роботи на посаді Керівника
за результатами попередніх звітів. У випадку, якщо Керівник
бажає продовжити контракт, він одночасно подає заяву на
ім’я голови районної ради. За результатами звіту Керівника
та відповідно до його заяви, на сесії районної ради приймається
рішення про пролонгацію контракту на новий строк або про
припинення дії контракту у встановлений строк та одночасне
затвердження персонального складу Комісії по відбору кан-
дидатів на посаду головного лікаря Турківської комунальної
центральної районної лікарні.

43. Контракт з Керівником може бути розірвано за ініціати-
вою однієї зі сторін на підставах, встановлених чинним зако-
нодавством України, а також передбачених контрактом. При
розірванні контракту на підставах, визначених у контракті,
але не передбачених чинним законодавством України,
звільнення проводиться згідно з п.8 ст.36 Кодексу законів про
працю України.

44. Розгляд питання про розірвання, у тому числі достроко-
ве розірвання контракту та звільнення Керівника проводить-

ся у разі:
- отримання від Керівника особистої заяви про звільнення,

яка подається  голові районної ради;
- наявності підстав, передбачених нормами Кодексу за-

конів про працю України;
- наявності підстав, передбачених контрактом укладеного

з Керівником;
  Пропозиція щодо звільнення Керівника вноситься голо-

вою районної ради на розгляд сесії Турківської районної ради.

Додаток 2

П О Р Я Д О К
призначення  на посаду  керівників  загальноосвітніх

навчальних закладів Турківської  районної  ради
Львівської області.

1. Загальні положення
1.1 Порядок призначення на посаду керівників загально-

освітніх навчальних закладів (далі — Порядок) визначає ме-
ханізм  та умови проведення конкурсу на заміщення  вакант-
них посад керівників навчальних закладів  Турківської   рай-
онної   ради  Львівської  області (далі — навчальні заклади).

Порядок розроблено у відповідності до Закону України “Про
освіту”, Закону України «Про загальну   середню освіту»,
Кодексу Законів про працю України, Порядку призначення на
посаду  керівників загальноосвітніх навчальних закладів дер-
жавної форми власності, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 827.

1.2. Керівником навчального закладу може бути особа, яка
є громадянином України, вільно володіє державною мовою,
має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магіст-
ра, стаж педагогічної роботи не менш трьох років, успішно
пройшла атестацію керівних кадрів навчальних закладів у
порядку, встановленому Міністерством освіти і науки Украї-
ни (стосується тих кандидатів, які перебували чи перебува-
ють на керівних посадах у навчальних закладах), високі мо-
ральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати  про-
фесійні обов’язки.

1.3 Не може бути призначено на посаду керівника навчаль-
ного закладу  особа, яка:

- За рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність
обмежена;

- Має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість
не знята в установленому законом порядку, або на яку про-
тягом останнього року накладалося адміністративне стяг-
нення за вчинення  корупційного правопорушення.

1.4. Призначення керівників навчальних закладів здійснює
відділ освіти   Турківської  РДА після погодження сесією Турк-
івської районної ради за результатами конкурсного  відбору,
що проводиться відповідно до цього Порядку.

1.5. Для проведення відбору претендентів  на заміщення
вакантних посад керівників навчальних закладів наказом
начальника відділ освіти   Турківської  РДА  утворюється
конкурсна  комісія  та призначається секретар комісії. Голова
та заступника голови комісії обираються шляхом голосуван-
ня на першому засіданні комісії  з числа членів комісії.

1.6. До складу конкурсної комісії   входять   представники
Турківської  районної  ради (за згодою), відділу освіти Туркі-
вської  РДА,  педагогічного колективу, громадського об’єднан-
ня  батьків учнів (вихованців) навчального закладу, пред-
ставник органу місцевого самоврядування на території яко-
го знаходиться навчальний заклад, представник комісії з гу-
манітарних питань Турківської районної ради. Кількісний склад
конкурсної комісії повинен становити  не менше семи осіб.

2. Умови проведення конкурсу
2.1.  Підставою для проведення конкурсного відбору є на-

каз відділу освіти. Конкурсний відбір на заміщення вакантної
посади керівника навчального закладу оголошується в разі:

- утворення нового чи реорганізації існуючого навчального
закладу;

- наявності  вакантної посади керівника навчального зак-
ладу;

- прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудо-
вого договору (контракту) з керівником навчального закладу.

Керівник відділу освіти зобов’язаний, не пізніше ніж в п’яти-
денний термін від настання вище перелічених підстав, вида-
ти наказ про проведення конкурсного відбору.

2.2. Кандидата на посаду керівника навчального закладу
визначає конкурсна комісія за результатами конкурсного
відбору.

2.3. Конкурсний відбір складається з етапів:
- оголошення відділом освіти   Турківської  РДА конкурсу на

посаду керівника навчального закладу;
- формування складу конкурсної комісії;
- подання документів претендентами на посаду керівника

навчального закладу;
- відбір претендентів на посаду керівника навчального зак-

ладу;
- надання конкурсною комісією висновку щодо  результатів

конкурсного відбору.
3. Оголошення про проведення конкурсу
3.1. Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості,

законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіаль-
ності прийняття  рішень, незалежності, об’єктивності та об-
ґрунтованості  рішень конкурсної комісії, неупередженого став-
лення до кандидатів  на зайняття вакантної посади керівника
начального закладу.

3.2 Оголошення про проведення конкурсного відбору в рай-
онному часописі «Бойківщина», на офіційних веб-сайтах
відділу освіти   Турківської  РДА, Турківської районної ради,
Турківської  РДА та навчального закладу (в разі наявності
такого  веб-сайту) не пізніше ніж за 2 тижні до початку прове-
дення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазнача-
ються:

- найменування і місцезнаходження навчального закладу;
- найменування посади та умови оплати праці;
- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівни-

ка навчального закладу;
- перелік документів, які необхідно подати для участі в кон-

курсному відборі, та строк їх подання;
- дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса

електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію
про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститись додаткова інформація , що не
суперечить законодавству.

4. Прийом та розгляд документів для участі у конкурсі
4.1.Строк подання документів для участі у конкурсному

відборі не може  становити менше 10 та більше 14 календар-
них днів з дня оприлюднення оголошення про проведення кон-
курсного відбору.

4.2. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають
до конкурсної  комісії   відділу освіти такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, встановленого взірця (до-
дається);

–  особовий листок з обліку кадрів;
–  фотокартку розміром 4х6 см;
– копію паспорта (1,2,3,11,12 стор.);
– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;
– копію трудової книжки;
– копію військового квитка (для військовозобов’язаних);
– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за минулий рік за формою, передба-
ченою чинним законодавством;

– згоду на обробку персональних даних;
– мотиваційний лист довільної форми;
- медичну довідку форми 085-О
- відомості про наявність чи відсутність судимості;
–  перспективний план розвитку  навчального  закладу, у

якому повинні бути чітко відображені  заходи, що вживати-
муться претендентом для підвищення ефективності   діяль-
ності навчального закладу;

Претендент, який подає документи, відповідає за  дос-
товірність поданої ним інформації.

4.3. Особи можуть подавати додаткову  інформацію  сто-
совно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і ре-
путації (характеристики, рекомендації та ін.);

4.4. Претендент має право:
відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх

прийняття, повідомивши про це конкурсну комісію письмово;
зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, по-

відомивши письмово про це комісію.
4.5. Забороняється вимагати відомості й документи, по-

дання яких не передбачено чинним законодавством.
4.6. Не допускається невмотивована відмова у допуску

до участі у конкурсі.
4.7. Особи, документи яких не відповідають встановленим

вимогам, за рішенням  конкурсної комісії, до конкурсу не до-
пускаються.

4.8. Подані документи і матеріали конкурсної комісії  збері-
гаються у відділі освіти   Турківської  РДА

5. Проведення конкурсного відбору
5.1. Конкурсний відбір проводиться за наявності не менше

як двох претендентів на одну вакантну посаду.
5.2 За наявності лише одного претендента на вакантну

посаду конкурс не проводиться. Конкурсна комісія може ре-
комендувати такого претендента на посаду керівника на-
вчального закладу в разі подання ним повного пакета доку-
ментів, що відповідають умовам конкурсу або прийняти
рішення  про  проведення  повторної конкурсної процедури за
умовами цього Порядку.

5.3.Засідання конкурсної комісії вважається правочинним,
якщо на ньому присутні  не менше  двох третин   її складу.
Рішення конкурсної комісії   приймається на її засіданні
більшістю голосів  присутніх членів конкурсної комісії. У разі
рівного розподілу голосів   вирішальним є голос голови комісії.

5.4. Рішення  конкурсної комісії оформляється протоколом,
який підписується всіма присутніми на засіданні членами
комісії. Кожен член комісії може додати до протоколу свою
окрему думку.

5.5. Конкурсний відбір полягає в:
- вивченні  конкурсною комісією поданих документів, мо-

тиваційного листа і перспективного плану розвитку навчаль-
ного закладу;

- заслуховуванні конкурсною комісією публічних презен-
тацій претендентів;

5.6. Вивчення конкурсною комісією поданих документів,
мотиваційного листа і перспективного плану розвитку на-
вчального закладу не може здійснюватись  більше як п’ять
робочих днів.

5.7. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня  після
завершення вивчення поданих документів, мотиваційного
листа і перспективного плану розвитку навчального закладу
надає претендентам  та  відділу освіти висновок щодо ре-
зультатів конкурсного відбору.

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечен-
ня щодо висновку  до відділу освіти Турківської РДА, не пізніше
ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

5.8. На підставі висновку та заперечень (за наявності),
зазначених  у пункті 5.7 цього Порядку, не раніше  ніж через
п’ять робочих днів та не пізніше  ніж через 10 робочих днів з
дати їх отримання  відділ освіти Турківської  РДА подає канди-
датуру переможця конкурсу на погодження на сесії Турківсь-
кої районної ради.

Після проходження процедури погодження кандидата на сесії
Турківської районної ради, керівник відділу освіти Турківської
РДА видає наказ про його призначення на посаду директора
навчального закладу з дотриманням вимог законодавства
про працю.

У разі, якщо кандидата, якого визнано переможцем конкур-
сного відбору, не було погоджено на  призначення на посаду
директора навчального закладу на сесії  Турківської районної
ради, конкурсний відбір на заміщення вакантної посади керів-
ника навчального закладу проводиться повторно.

(Продовження. Початок на 5 стор.)

(Закінчення на 7 стор.)
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  5.9. Конкурсний відбір визнається таким, що  не відбувся,
в разі, коли:

- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
- конкурсною комісією не визначено переможця.
Підставою для визнання конкурсного відбору  таким , що не

відбувся, є рішення конкурсної комісії.
Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повтор-

ний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.
5.10. Результати конкурсного відбору оприлюднюються  в

районному часописі «Бойківщина», на офіційних веб-сайтах
відділу освіти   Турківської  РДА, Турківської районної ради,
Турківської  РДА та навчального закладу (в разі наявності
такого  веб-сайту).

Додаток 3

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення та звільнення керівників
комунальних закладів культури, засновником яких

виступає Турківська районна рада
1. Керівники комунальних закладів культури, засновником

яких виступає Турківська районна рада, (надалі - комуналь-
ний заклад культури) призначаються на посаду шляхом укла-
дання з ними контракту строком на 5 років за результатами
конкурсу (Закон України «Про культуру» стаття 21.).

2. Керівником комунального закладу культури може бути
особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не
менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за
своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професій-
ним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

3.Кандидатів на посаду керівника комунального закладу
культури визначає конкурсна комісія за результатами відкри-
того та публічного конкурсного добору на зайняття цієї поса-
ди.

4.Не може бути призначена на посаду керівника комуналь-
ного закладу культури особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність
обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість
не погашена або не знята в установленому законом порядку,
або на яку протягом останнього року накладалося адмініст-
ративне стягнення за вчинення корупційного правопорушен-
ня;

- є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що
відповідно до статутних документів здійснює управління ко-
мунальним закладом культури.

5.  Конкурсний добір керівника комунального закладу куль-
тури складається з таких етапів:

- оголошення відділом культури Турківської РДА (надалі –
орган управління) конкурсу на посаду керівника комунально-
го закладу культури;

- формування складу конкурсної комісії;
- подання документів кандидатами на посаду керівника

комунального закладу культури;
-  добір кандидатів на посаду керівника комунального зак-

ладу культури;
- погодження кандидата на посаду керівника комунального

закладу культури сесією Турківської районної ради;
- призначення органом управління керівника комунального

закладу культури.
6. Організацію та проведення конкурсного добору, а також

роботу конкурсної комісії забезпечує орган управління.
    Орган управління оголошує конкурс на посаду керівника

комунального закладу культури не пізніш як за два місяці до
завершення строку повноважень керівника державного чи
комунального закладу культури відповідно до контракту або
впродовж семи днів з дня дострокового припинення його по-
вноважень.

  Оголошення про конкурс розміщується на веб-сайтах Тур-
ківської районної ради, Турківської районної державної адмін-
істрації, у районному часописі «Бойківщина», на інформацій-
них сайтах, сайтах професійного спрямування, сайтах уста-
нов культури та може поширюватися в будь-який інший спосіб.

 Оголошення про конкурс на посаду керівника комунально-
го закладу культури має містити інформацію про дату почат-
ку приймання документів, дату початку формування конкур-
сної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до
кандидатів.

7.  Конкурсна комісія складається з п’яти членів.
 Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього

(за потреби) затверджує своїм наказом орган управління, що
проводить конкурсний добір. Орган управління повинен сфор-
мувати персональний склад конкурсної комісії не пізніше 20
днів після оголошення конкурсу на посаду керівника кому-
нального закладу культури.

При формуванні конкурсної комісії, до її складу входять; 1
член трудового колективу, представник від постійної депу-
татської комісії Турківської районної ради з гуманітарних пи-
тань, питань молоді, засобів масової інформації та соціально-
го захисту населення, представник громадських організацій
у сфері культури, заступник голови Турківської РДА з гумані-
тарних питань, представник відділу культури Турківської РДА.

Кандидатура до складу конкурсної комісії від трудового ко-
лективу обираються на загальних зборах трудового колекти-
ву.

Громадські організації у сфері культури відповідного функц-
іонального спрямування подають узгоджену кандидатуру
органу управління.

Постійна депутатська комісія Турківської районної ради з
гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інфор-
мації та соціального захисту населення на своєму засіданні
обирає кандидатуру для включення до конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та
незалежними. Не допускається втручання в діяльність кон-
курсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників
конкурсу.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність

обмежена;
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість

не погашена або не знята в установленому законом порядку,
або на яку протягом останнього року накладалося адмініст-
ративне стягнення за вчинення корупційного правопорушен-
ня;

є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи
органу управління;

Орган управління призначає секретаря конкурсної комісії,
який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секре-
тар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які
підписують усі члени конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної
комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

8. Подання документів для участі в конкурсі
Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на

посаду керівника комунального закладу культури.
Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 20 днів з дня

оголошення конкурсу подає такі документи:
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку

персональних даних відповідно до Закону України «Про за-
хист персональних даних»;

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові,
число, місяць, рік і місце народження, інформацію про грома-
дянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду
(заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на
виборних посадах), контактний номер телефону та адресу
електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про
наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу, копії документів про
вищу освіту, копія трудової книжки;

  - медичну довідку форми 085-О;
мотиваційний лист довільної форми з планами розвитку

установи в довгостроковій та короткостроковій перспективі.
Зазначені документи надсилаються на поштову адресу або

безпосередньо подаються органу управління у встановле-
ний цим положенням строк.

Перелік документів, є вичерпним. Особа може надати інші
документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи
моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність
поданої інформації.

Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку по-
дання документів для участі в конкурсі орган управління оп-
рилюднює подані документи на своєму офіційному веб-сайті
відповідно до Закону України «Про захист персональних да-
них».

Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюд-
нення відомостей про кандидатів можуть подавати пропо-
зиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту
органу управління, які передаються конкурсній комісії.

Під час проведення конкурсу обробка персональних даних
учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних».

9. Конкурсний добір проводиться публічно.
Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх

засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань
конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представ-
ники засобів масової інформації та громадськості мають пра-
во бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час
проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно
презентуються запропоновані проекти програм розвитку зак-
ладу культури на один і п’ять років.

Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення
першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів
про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів
після закінчення строку приймання документів.

На першому засіданні конкурсна комісія розглядає докумен-
ти, подані кандидатами на посаду керівника комунального
закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам.
Результати розгляду невідкладно повідомляються кандида-
там електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначе-
ним в автобіографії.

Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на
посаду керівника державного чи комунального закладу куль-
тури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21-
1  Закону України «Про культуру», за рішенням конкурсної
комісії.

Орган управління зобов’язаний оприлюднити на своєму
офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріаль-
но-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за
попередній бюджетний період закладу культури, на посаду
керівника якого проводиться конкурс.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбес-
іду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презен-
тації проектів програм розвитку закладу культури на один і
п’ять років.

 Конкурсна комісія приймає рішення про визначення пере-
можця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на
офіційному веб-сайті органу управління та в інший спосіб.
Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інте-
ресів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не
бере участі в голосуванні.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за
нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість
від затвердженого складу конкурсної комісії. Рішення конкур-
сної комісії про визнання переможця конкурсу подається на
сесію Турківської районної ради для проведення процедури
погодження. Таке рішення вважається погодженим, якщо за
нього проголосувала більшість депутатів Турківської район-
ної ради від її складу.

У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів, не
погодження сесією Турківської районної ради рішення конкур-
сної комісії конкурсна комісія проводить повторний конкурс.
Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному цим

положенням.
Керівник органу управління зобов’язаний призначити пе-

реможця конкурсу, який пройшов процедуру погодження на
сесії Турківської районної ради, керівником комунального зак-
ладу культури не пізніше двох тижнів з дня погодження канди-
дата на посаду керівника комунального закладу культури се-
сією Турківської районної ради. Підставою для видання нака-
зу про призначення керівника комунального закладу культу-
ри є підписання контракту. Істотні умови контракту публіку-
ються на офіційному веб-сайті органу управління не пізніше
наступного дня після його підписання.

Контракт з керівником комунального закладу культури виз-
начає основні вимоги до діяльності закладу культури, вико-
нання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.

Обов’язковими умовами контракту з керівником комуналь-
ного закладу культури є:

- програми розвитку закладу культури на один і п’ять років,
що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- умови оплати праці керівника;
- критерії оцінки праці керівника;
- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю

закладу культури;
- заходи відповідальності за невиконання або неналежне

виконання умов контракту;
- особливі підстави для дострокового розірвання контрак-

ту та відповідні наслідки для його сторін».
10. Керівники комунального закладу культури звільняють-

ся у порядку, передбаченому чинним законодавством, умо-
вами контракту та у випадку визнання роботи закладу не
задовільною за результатами звіту на сесії Турківської район-
ної ради. Розірвання контракту з керівником комунального
закладу культури оформляється наказом начальника відділу
культури Турківської РДА.

АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

ПРОЕКТУ РІШЕННЯ СЕСІЇ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
«Про затвердження нормативних документів про порядок
призначення на посаду та звільнення із займаної посади

керівників підприємств, установ та організацій, засновни-
ком яких є Турківська районна рада»

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати.
Проблема, яку планується розв’язати шляхом прийняття

нормативних документів про порядок призначення на посаду
та звільнення із займаної посади керівників підприємств, ус-
танов та організацій, засновником яких є Турківська районна
рада, полягає у вдосконаленні трудових відносин між керів-
никами комунальних підприємств, установ, закладів та влас-
ником майна спільної власності територіальних громад Турк-
івського району.

2. Цілі прийняття нормативних документів про порядок при-
значення на посаду та звільнення із займаної посади керів-
ників підприємств, установ та організацій, засновником яких
є Турківська районна рада:

- вдосконалення трудових відносин між керівниками кому-
нальних підприємств, установ, закладів та власником майна
спільної власності територіальних громад Турківського райо-
ну;

- запровадження прозорих процедур та механізмів призна-
чення на посаду та звільнення із займаної посади керівників
підприємств, установ та організацій, засновником яких є Тур-
ківська районна рада;

- приведення локальних нормативно-правових актів рай-
онної ради у відповідність до сучасних вимог чинного законо-
давства України.

3. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей
у разі прийняття регуляторного акта:

У разі прийняття регуляторного акта районною радою буде
вдосконалено трудові відносини між керівниками комуналь-
них підприємств, установ, закладів та власником майна
спільної власності територіальних громад Турківського райо-
ну, реалізовано повноваження щодо призначення (погоджен-
ня) керівників підприємств, установ та організацій, заснов-
ником яких є Турківська районна рада, приведено локальні
нормативно-правові акти районної ради у відповідність до
сучасних вимог чинного законодавства України.

На досягнення цілей у разі прийняття нормативних доку-
ментів про порядок призначення на посаду та звільнення із
займаної посади керівників підприємств, установ та органі-
зацій, засновником яких є Турківська районна рада, негативні
зовнішні фактори не вплинуть.

4. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.
Очікувані результати прийняття регуляторного акта виз-

начено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
Позитивними факторами можуть бути:

- приведення локальних нормативно-правових актів рай-
онної ради у відповідність до сучасних вимог чинного законо-
давства України.

- посилення відповідальності керівників підприємств, ус-
танов та організацій, засновником яких є Турківська районна
рада, за свою діяльність;

4. Обґрунтування терміну дії.
Термін дії рішення районної ради, що приймається, необме-

жений, зміни та доповнення до нього будуть вноситися у разі
змін чинного законодавства України.

5. Показники результативності регуляторного акта:
- приведення локальних нормативно-правових актів рай-

онної ради у відповідність до сучасних вимог чинного законо-
давства України;

6. Відстеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності буде здійснено через рік

після набрання ним чинності.
Голова робочої групи з розробки Порядку призначення та

звільнення  керівників підприємств, установ та організацій,
засновником яких є Турківська районна рада

Василь КОСТИШАК

(Закінчення. Початок на 5, 6 стор.)



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

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

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

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Дитячий санаторій «Зелений

гай», розташований в м. Дрого-
бич, вул. Трускавецька, 91, зап-
рошує на літній відпочинок і оз-
доровлення дітей, віком від 7 до
14 років. Відпочинкові зміни,
тривалістю 14, 18, 21 день. Ціна
одного дня перебування в сана-
торії – 200 грн.

Контактний телефон:
0679409209. Оксана Андріївна.

Продається дерев’яний бу-
динок в с. Н.Яблунька (3 км від
Турки). Будинок біля дороги.

Ціна – договірна.
Тел.: 0999223944.

Педколектив Сигловатського НВК висловлює щире співчуття за-
вучу Поліні Іванівні Малетич, техпрацівнику Мирону Васильовичу
Малетичу та вчителю початкових класів Галині Миронівні Михай-
лик з приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи, матері, бабусі.

Колектив дитячого навчального закладу №1 м. Турка глибоко сумує
з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті багатолітнього прац-
івника дошкільної освіти, завідувача ДНЗ Ярослави Юріївни Хаман-
дяк і висловлює щире співчуття рідним покійної. Вічна їй пам’ять.

Відділ освіти і профспілкова організація працівників освіти і на-
уки Турківщини глибоко сумують з приводу смерті завідувача ДНЗ
№1 м. Турка Ярослави Юріївни Хамандяк і висловлюють щире
співчуття рідним покійної.

Колектив, виконком та депутатський корпус Ільницької сільської
ради висловлюють щире співчуття депутату сільради Наталії Ми-
хайлівні Ілинич з приводу тяжкої втрати – смерті бабусі – Юлії Юлі-
анівни Дяківнич.

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 кіноте-
атру). Тел.: 0965501604,
0991317345.

Загублену трудову книжку (АА
№202322), видану на ім’я Іван-
ни Іванівни Жавко-Цюцик, вва-
жати недійсною.

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї (ВС
044249  від  07.12.2010р.), вида-
не відділом у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту на ім’я Віктора Ми-
колайовича Семенківа, вважа-
ти недійсним.

Продаються дерев’яні бруси
– 12 куб. Довжина – 4 м, товщи-
на – 14 см.

Ціна – договірна.
Звертатися за телефоном:

0663545595.

Продам трактор Т-25 з косар-
кою сегментною. Без кабіни і
без документів. Колінвал першо-
го ремонту. Нові гільзи і поршні.
Запускається стартером. Пре-
красно працює. Колеса – 90%.
Ціна – 3300 у.о., без торгу.

Продам бойлер «Арістон»
(100 л). Новий, 1 рік гарантії.
Знижка – 10%. Доставка.

Тел.: 0508258272. Василь.

Загублену трудову книжку, ви-
дану на ім’я Надії Вікторівни Ти-
совської, вважати недійсною.

Охоронники(чоловіки,жінки).
Тел.: 067-541-62-58,   095-230-
41-81,  067-541-62-24

Зарплата  – від 4000 грн.

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

Ірина ДЗОНДЗА,
т.в.о.начальника відділу  агропромислового розвитку.

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА  
ВИД ТВАРИН 

 
ПОПЕРЕДНЯ 
17.05.2017року 

ВІД 
19.06.2017року 

Бички вищ.вгод.,  понад   400 кг 27,60 28,10 
Бички  вищ.вгод.,   від 270-до 
400кг 

26,60 27,10 

Бички, до 270 кг 25,10 25,60 

Молодняк  вищ.вгод., від 270кг 26,60 27,10 

Молодняк вища вгод., до 270кг 25,10 25,60 

Молодняк середньої 
вгодованості 

23,00 23,50 

Молодняк    н/ сер. вгод. 21,20 21,60 

Молодняк, худа 14,40 14,80 

Доросла  вищої  вгод.,  від 352кг 25,60 26,10 

Доросла вищої вгод., до 352кг 24,60 25,10 

Доросла  середньої  вгод. 22,60 23,10 

Доросла,  н/середньої  вгод. 20,80 21,30 

Доросла, худа 14,60 15,00 

Коні  I  категорії 19,10 19,70 

Коні  II  категорії 17,30 17,90 

Свині  22,00 22,00 

Свиноматки 21,00 21,00 

ÍÅÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÓ ÑÓÁÑÈÄ²Þ – Â²ÄØÊÎÄÓÞÒÜ
Управління соціального захисту населення Турківської РДА

повідомляє, що з 1 травня 2017 року, на підставі внесених 26
квітня 2017 року Урядом змін у Постанову № 848 «Про спро-
щення порядку надання населенню субсидій для відшкодуван-
ня витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбан-
ня скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутово-
го палива», в Україні діятиме оновлена програма житлових
субсидій.

На основі цих змін, управління соціального захисту населення з
травня 2017 року проведе перепризначення субсидій на наступний
рік та розрахує її розміри на літній період, а з жовтня – на новий
опалювальний сезон.

Одночасно повідомляємо споживачів про необхідність з

01.07.2017 р. по 31.08.2017 р.  подачі заяви до управління соцзахи-
сту населення, на підставі якої частина невикористаної суми суб-
сидії, що не перевищує 695,79 грн. (вартість 100 куб. м. газу станом
на 01.05.2017р.), перераховується на особовий рахунок одержува-
ча субсидії в банківській установі. В заяві повинні бути зазначені
реквізити банківського рахунку споживача.

На підставі отриманих до 01.09.2017 р. заяв від одержувачів суб-
сидій, управління соціального захисту населення здійснить випла-
ту частини цих невикористаних сум субсидій.

Якщо обслуговуюча організація подає список боржників, які не
погасили борг за послуги газопостачання понад 2 місяці, управлін-
ня соціального захисту населення припиняє субсидію таким грома-
дянам.  При скасуванні субсидії, громадянин може відновити її собі
після погашення заборгованості. 

Іванна КОЖАН,
заступник начальника УСЗН Турківської РДА.

ÏÎÃÐÎÆÓÞ×È
Ï²ÑÒÎËÅÒÎÌ,

ÂÈÌÀÃÀËÈ ÃÐÎØ²
У Турківське відділення

поліції 7 липня, о 18.12 год.,
надійшло повідомлення від 48-
річної львів’янки. За словами
жінки, двоє чоловіків зайшли
до бару в одному із сіл району
і, погрожуючи пістолетом,
вимагали зустрічі з власника-
ми закладу.

Того ж дня, о 18.24 год., до
відділення поліції звернулася
37-річна жителька району – ке-
руюча кафе-бару, розташовано-
го в іншому селі. Заявниця по-
відомила, що двоє незнайомців,
які приїхали на автомобілі «ВАЗ-
2109», погрожуючи їй пістоле-
том, вимагали гроші. Не отри-
мавши кошти, зловмисники втек-
ли.

 Правоохоронці встановили,
що до вчинення обох злочинів
причетні 45-річний житель
Дніпропетровської області та 34-
річний житель Закарпатської
області. За місцем проживання
закарпатця вилучено пневма-
тичний пістолет. Зброю скерова-
но на експертне дослідження.

Обидва зловмисники затри-
мані в порядку ст.208 Кримі-
нально-процесуального кодек-
су України.

Відкриті кримінальні провад-
ження за ч.2 ст.189 (вимагання)
та ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримі-
нального кодексу України. Мак-
симальне покарання, передба-
чене статтями, - позбавлення
волі на строк до семи років.

 Відділ комунікації поліції
Львівської області.

СЛОВА ВДЯЧНОСТІ – ЛІКАРЯМ
Біда спіткала мене раптово і на допомогу прийшов персонал

Боринської міської комунальної лікарні. Перш за все слова вдяч-
ності хочу сказати головному лікарю І.І.Маркіну – за людяність і про-
фесіоналізм медичного закладу, а також за тактовність і турботу –
лікарям А.І.Маркіну, Я.В.Макарику, М.І.Гучку. Безмежно вдячний пре-
красному складу медичних сестер – Л.М.Комарницькій, І.І.Марчи-
шак, Л.Б.Іжик, М.Г.Гомзяк, Т.Я.Середич, С.Б.Бовдрич, М.І.Дуран,
старшій медсестрі лікарні Д.В.Копач, а також молодшим медсест-
рам – С.М.Кецко, Г.М.Ісайчик, С.Г.Нискогуз, Н.М.Малетич, М.М.Дуди-
нець, сестрі-господині М.П.Пукеці. Вони разом із хворими пережи-
вають, заспокоюють і вселяють надію на одужання. Велика подяка
за турботу і фармацевту В.В.Маркіній.

Я усім бажаю здоров’я, щастя, миру, успіхів та терпимості до нас,
пацієнтів. Хай береже вас Бог.

З повагою – Василь МАЛЕТИЧ,
с. Бітля.

У ДТП в Стрілковичах
постраждали турківчани
Минулого тижня, у с. Стрілковичі, що поблизу Самбора, на

автодорозі Львів - Ужгород трапилася дорожньо-транспорт-
на пригода, в якій постраждали жителі с. Бітля нашого райо-
ну. Серед потерпілих є й діти.

Поліцейське зведення засвідчує, що там відбулося лобове зіткнен-
ня двох автомобілів, у результаті якого одна жінка загинула, а реш-
та вісім учасників дорожньої пригоди були госпіталізовані до Самб-
ірської КЦРЛ.  За даним фактом відкрито кримінальне проваджен-
ня, триває досудове слідство.

Наш кор.

Ðèáà, ç ïðèñìàêîì íàôòîïðîäóêò³â
Рибалки Турківщини з обуренням розповідають, що ще й досі риба, яку виловлюють в річці

Стрий, нижче притоки – р. Яблуньки –  має присмак нафтопродуктів, які  місяць тому, після несан-
кціонованої врізки в продуктопровід, потрапили в екосистему.

Хоча ситуація виглядає дещо дивною, адже екологи в своєму звіті зазначили, що з продуктопроводу витекло
близько 350 літрів пального, які, за логікою, мали би бути давним-давно змиті проливними дощами, що проходять
на Турківщині чи не щодня. Натомість місцеві жителі дещо іншої думки. Зокрема мешканці Борині та Нижньої
Яблуньки розповідають, що один «завбачливий» господар зміг начерпати із нафтового струмочка, який тік від
продуктопроводу, близько 2 тонн пального.

Наш кор.

Втрачену трудову книжку, ви-
дану на ім’я Василя Федорови-
ча Когута, вважати недійсною.


