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

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:

- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМУПСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- Смачні обіди за пільговими цінами

- Безкоштовне транспортування щодня
- Двічі на місяць безкоштовне
транспортування у м.Турка
- Безкоштовне медичне страхування
- Професійний та кар’єрний ріст

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ!  Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 0959428428,  0 800 500 736.

Фірма «Агро ЛТД»
Вітає жителів Турківщини з наступаючим Новим роком та Різдвя-

ними святами і пропонує з 15.12.2016
р. по 20.01.2017 р. соціальний пакет
знижок:

– в магазинах «Агромаркет» та
«Либідь» – 10% на всі групи товарів;

– хлібобулочні та кондитерські ви-
роби – 8-10 %;

– АЗС (вул. Міцкевича, 79/1) – 5% (1 грн.) на нафтопродукти.

Церковний комітет, хористи і парафіяни церкви Різдва Пресвятої
Богородиці с. Н.Яблунька щиросердечно вітають з днем Ангела ієрея
Миколу Степановича Лехновського.

Шановний о. Миколо!
Від щирого серця бажаємо Вам міцного здоров’я, безкрайої любові

та милості Божої. Нехай милосердний Господь допомагає Вам у всіх
душоспасенних справах, а Святий Покровитель Миколай Чудотворець
посилає мудрість, виваженість, розуміння, радість, добро, мир і щастя
на многії і благії літа!

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

20 грудня шановному і дорогому Івану Миколайовичу Ільницько-
му, жителю с. Ільник,  виповниться 80!

Брат Микола з сім’єю, сини Андрій, Микола, дочка Соломія, невістки
Людмила, Віра, зять Юрій, п’ять онуків та шість правнуків щиро вітають
брата, батька та дідуся Івана з ювілеєм!

Ювіляр за 45 років трудової діяльності працював зав. сільською
бібліотекою, секретарем Ільницької сільської ради, служив на Північно-
му флоті. Після навчання працював головним інженером радгоспу
«Комсомолець», директором радгоспу ім. ХХІІІ з’їзду КПРС, головним
інженером Турківської райсільгосптехніки, дирек-
тором радгоспу ім. Івана Франка.

Після виходу на пенсію п’ять разів очолював
дільничну виборчу комісію.

Нагороджений трьома медалями Радянсько-
го Союзу, грамотами: Президента Віктора Ющен-
ка, Центральної виборчої комісії, Львівського
обкому компартії України, Львівського тресту рад-
госпів, Турківського райкому компартії України,
командуванням корабля.

Таке суцвіття літ не кожен назбирає,
Такий великий скарб не кожен осягне.
Від нас подяка Вам висока
За ласку і турботу на довгії роки.
А Матір Божа у силах Вас тримає,
А Господь Бог дарує Вам надію
На щастя і добро.

Дорогу матусю, бабусю та прабабусю – Анну Федорівну Саварин – з
80-річчям, яке святкує 20 грудня, та днем Ангела сердечно вітають
син Ігор з дружиною Тетяною, син Віктор з дружиною Світланою, дочка
Ірина з чоловіком Віктором, онуки – Сергій з дружиною Мар’яною, Ігор
з дружиною Наталею, Наталя з чоловіком Миколою, Анічка, Назар,
Саша, правнуки – Веронічка, Яринка, Максим-
чик і бажають люблячій ювілярці доброго здо-
ров’я, сил, життєвої енергії, родинного тепла,
сімейного благополуччя, Божої ласки на многії і
благії літа.

Ваш ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід.
Ми щиро хочем побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ.
Щоб ніжки Ваші не боліли,
Ще довго по землі ходили,
Дай, Боже, лиха Вам не знати
І соту зиму з нами зустрічати.

Також сесія внесла зміни в
Програму розвитку місцевого са-
моврядування та підтримки те-
риторіальних органів виконавчої
влади в 2016 році. Виділено 20
тис. грн. з тим, що районна рада
закупить кондиціонер та елект-
ричні конвектори й передасть
Турківському районному сектору
міграційної служби, щоб підтри-
мувати належну температуру в
приміщенні, де вже найближчим
часом встановлять обладнання
для виготовлення закордонних
паспортів та українських нового
зразка. 10 тис. грн.  виділено уп-
равлінню Державного казначей-
ства України в Турківському рай-
оні. Як відомо, нещодавно на
казначейську службу було
здійснено хакерську атаку, через
те майже всі комп’ютери вийш-
ли з ладу. Отож за цю суму
турківські казначеї закуплять но-
вий комп’ютер. На 60 тис. грн.
збільшено видатки Турківській
РДА для надання допомоги на

поховання деяких категорій гро-
мадян.

Здійснено розподіл залишку
коштів освітньої субвенції. Зокре-
ма 60 тис. грн. скеровано на
співфінансування придбання
комп’ютерів та підключення до
мережі Інтернет загально-
освітніх шкіл. До речі,  на ці по-
треби в район надійшло майже
400 тис. грн. За інформацією на-
чальника управління освіти На-
талії Гошівської,  окрім того, що
закуплять комп’ютери, вдасться
провести Інтернет в 11 або 12
навчальних закладів. Зараз із 50
– 35 не мають доступу до Інтер-
нет-ресурсу. 150 тис. грн. виділе-
но на співфінансування реконст-
рукції Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст., яку
зараз ремонтують після пожежі.
З районного бюджету це вже буде
250 тис. грн., адже 100  тис. грн.
уже було виділено раніше. Слід
відзначити, що з реконструкцією
навчального  закладу виникають
проблеми, саме тому педагоги й

жителі села прийшли на сесію,
щоб місцева влада втрутилася й
допомогла завершити реконст-
рукцію. З цього приводу депутат
районної ради Надія Яворська
підготувала відповідний запит. Із
млн. 900 тис. грн., що були виді-
лені з державного фонду регіо-
нального розвитку, на даний час
освоєно 1 млн. 900 тис. грн. Реш-
ту, є небезпека, можуть поверну-
ти в бюджет. А тому лосинчани
просять місцеву владу звернути-
ся до чиновників київських кабі-
нетів, щоби дофінансували 2 млн.
грн. в грудні, або ж  зробили їх
перехідними  на 2017 рік. Врахо-
вуючи це, на сесії було прийнято
рішення підготувати відповідне
звернення й скерувати тим чи-
новникам, хто міг би вирішити
дану ситуацію. Через невиконан-
ня обласного бюджету, не над-
ійшло на реконструкцію 400 тис.
грн., які область  планувала як
співфінансування.

Загалом ситуація з виплатою
заробітної плати  освітянам, ме-
дикам та працівникам культури
бажала б бути кращою. Вони от-
римали лишень аванс за листо-
пад, а до завершення фінансо-
вого року потреба становить 15
млн. 600 тис. грн. Є надія, що не-
вдовзі в район надійде додатко-
ва дотація та субвенція  для ме-
диків та освітян і фінансовий рік
буде завершено успішно.

Окрім того, сесія затвердила
план роботи районної ради на
наступний рік та прийняла інші
рішення.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂÀÆËÈÂ² Ô²ÍÀÍÑÎÂ² Ð²ØÅÍÍß ÄËß
ÓÑÏ²ØÍÎÃÎ ÇÀÂÅÐØÅÍÍß ÐÎÊÓ

Практично всі питання, що виносилися на ІХ позачергову
сесію Турківської районної ради, яка відбулася минулого вівтор-
ка, стосувалися фінансів. Так, з метою недопущення заборго-
ваності з виплати заробітної плати органам місцевого само-
врядування, установ освіти та охорони здоров’я, внесено зміни
до районного бюджету.  Зокрема по 10 тис. грн. додатково
виділено Бітлянській, Боберківській та Красненській сільським
радам, по 20 тис. грн. – Верхньояблунській, Шандровецькій  та
Вовченській, а найбільше (по 30 тис. грн.) – Комарницькій та
Присліпській. Загалом – 150 тис. грн. За рахунок перевиконан-
ня дохідної частини бюджету по загальному фонду, станом
на 1 грудня поточного року, додатково виділено 1 млн. 300
тис. грн. для виплати заробітної плати за листопад меди-
кам. 645 тис. грн. дісталося освітянам, 90 тис. грн. – на по-
повнення резерву паливно-мастильних матеріалів.

КОСТЯНТИН КОРОБОВ – Т.В.О. ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
8 грудня розпорядженням голови Турківської районної ради Володимира Лозюка тимчасово

виконувати обов’язки головного лікаря Турківської КЦРЛ призначено заступника головного
лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності Костянтина Коробова. До речі, не так
давно Костянтин Федорович уже виконував обов’язки головного лікаря. За це на медичній раді
навіть отримав грамоту.

А загалом в медичному середовищі говорять про десятьох кандидатів, які б не проти сісти в крісло
керівника медицини.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Слухаючи виступаючих, що
прибули на відкриття, вимальо-
вувалася картина поетапного
проведення реконструкції. Та й
сказати, що все було гладко,
було би неправильно – у процесі
реконструкції виникало багато
проблем та суперечок. Бюджет
мікропроекту загалом становив
1 млн. 164 тис. 228 грн. Майже
23 тис. грн. зібрала місцева гро-
мада, 87 тис. грн. забезпечив
районний бюджет, 109 тис. грн.
виділено з обласного, решта
кошти – Українського фонду соц-
іальних інвестицій. В рамках
проекту виконано заміну
покрівлі над будівлею та облаш-
товано водовідведення, утепле-
но перекриття,  поставлено
вікна та двері, облаштовано уко-
си, встановлено рекуператор,
зроблено воду, каналізацію, ос-
вітлення. Опалюється при-
міщення від твердопаливного
котла. Зроблено  гарні сходи,
пандус та  дашок над входом.
Виступаючи на урочистому
відкритті, фельдшер ФАПу Іван
Данило та сільський голова
Дмитро Попіль дякували попе-
редньому керівництву району,
яке зробило все для того, щоб
проект став переможцем у кон-
курсі, а також  теперішньому, що

довели справу до кінця. Зрозум-
іло, що окрема подяка була ад-
ресована представникам УФСІ,
зокрема директору регіонально-
го представництва Василю Кузь-
менку, консультантам Надії
Костіній та Валерію Гурському.
В знак вдячності, їм було вруче-
но почесні грамоти. Грамотами
від місцевої ради було нагород-
жено й голову Турківської РДА
Олександра Лабецького,  голо-
ву Турківської районної ради

Володимира Лозюка, депутата
районної ради Тараса Мальця,
директора ПП «Сян» Михайла
Кріля,  підприємство якого вико-
нувало роботи, робітників Мико-
лу та Михайла Попілів, Романа
Семківа та Петра Поплавця.
Іван Іванович нагородив грамо-
тою також і Шандровецького
сільського голову. Представни-
ки   Українського фонду соціаль-
них інвестицій, в свою чергу, на-
городили від себе уже вище на-
званих Дмитра Попіля та Івана
Данила, а голова райдержадмі-
ністрації Олександр Лабецький,
дякуючи за проведену роботу,
вручив  грамоти Василю Кузь-
менку та Дмитру Попілю, Вале-
рію Гурському та Надії Костіній.
Освятив приміщення настоя-
тель місцевого храму о. Ілля, а
дівчата місцевої школи підготу-
вали гарну вітальну програму.

Окрім вище названих гостей, на
відкритті також були присутні
перший заступник голови РДА
Микола Яворський, заступник
голови РДА Юрій Лило, викону-
вач обов’язків головного лікаря
КЦРЛ  Костянтин Коробов, його
заступник Іван Рапій  та багато
місцевих жителів.

На завершення урочистостей
всі   заколядували  та побажали
тим, хто тут працює, добра, щас-
тя та Господньої опіки.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Є ЧОМУ
ПОЗАЗДРИТИ

Минулого вівторка у с. Шандровець
відкрито чудовий сучасний ФАП

Й справді, жителям Шандровця сьогодні заздрять медики
та жителі  чи не всієї Турківщини. Адже завдяки спільній і напо-
легливій праці, тут вдалося реконструювати, можна сказа-
ти, занедбане приміщення і відкрити гарний ФАП, який відпов-
ідає найвищим стандартам. Учасники проекту, що розпочав-
ся ще в 2013 році, пригадують.  У приміщенні не було ні вікон, ні
дверей, похилена стіна, багато  різних будівельних відходів,
та й навіть росли дерева. Тоді здавалося, що привести усе це
до ладу буде надто складно. Але місцева громада , з допомо-
гою Українського фонду соціальних інвестицій, представників
обласної та районної влади, таки продемонструвала, коли є
бажання, можна зробити багато.

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ
ËÀÁÅÖÜÊÈÉ

ÂÐÓ×ÈÂ ÍÀÃÎÐÎÄÈ
На початку сесії Турківської районної ради, що відбулася ми-

нулого вівторка, голова РДА Олександр Лабецький вручив зна-
ному на Турківщині патріоту, сотнику 29-ї Бойківської Сотні
на Революції Гідності, учаснику антитерористичної операції,
а нині директору спільного турецько-українського підприєм-
ства Івану Круцу ювілейну медаль «25 років незалежності Ук-
раїни». Цією відзнакою Президент України  нагородив Івана Ва-
сильовича за значні особисті заслуги у становленні незалеж-
ності України, утвердженні її суверенітету та зміцненні міжна-
родного авторитету, вагомий внесок у державне будівницт-
во, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, ак-
тивну громадсько-політичну діяльність, сумлінне та бездо-
ганне служіння українському народу.

За активну життєву позицію Іван Круц раніше був нагороджений
медаллю  УПЦ КП «За жертовність і любов до України» та підвіскою
«Народний герой України».

Другу почесну місію голова РДА здійснив у с. Шандровець, нагоро-
дивши, згідно Указу Президента України, завідувача ФАПу фельд-
шерсько-акушерського пункту с. Мохнате Ганну Кривецьку відзна-
кою «Заслужений працівник охорони здоров’я України». В Указі
Президента сказано, що  Ганна Томівна «нагороджена за значний
внесок  в розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання
кваліфікованої медичної допомоги та високу професійну май-
стерність». Зараз ветеран медичної галузі – на заслуженому відпо-
чинку.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

від    12  грудня  2016  року        № 88
Про скликання X сесії

Турківської районної ради VІI скликання
Відповідно до статей 46 і 55 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»:
І. Скликати X сесію Турківської районної ради VІІ

скликання у четвер, 22 грудня 2016, року о 10.00
год., в залі засідань районної ради з таким поряд-
ком денним:

1. Про порядок денний X сесії Турківської рай-
онної ради VІІ скликання.

2. Про причини відсутності депутатів на ІХ поза-
черговій сесії Турківської районної ради VІІ скли-
кання.

3. Про районний бюджет Турківського району на
2017 рік.

4. Інформація про виконання цільової Програ-
ми виплати одноразової адресної допомоги ма-
лозабезпеченим громадянам, учасникам анти-
терористичної операції та їх сім’ям у 2016 році.

5. Про затвердження цільової Програми вип-
лати одноразової адресної допомоги малозабез-
печеним громадянам, учасникам антитерорис-
тичної операції та їх сім’ям у 2017 році.

6. Про встановлення розміру допомоги на по-
ховання деяких категорій осіб.

7. Про умови оплати праці голови районної ради
та заступника голови районної ради у 2017 році.

8. Про затвердження списку присяжних до Тур-
ківського районного суду Львівської області.

9. Різне.
ІІ. Запросити на сесію депутатів Турківської рай-

онної ради, депутатів Львівської обласної ради,
обраних від виборчих округів Турківського району,
голів місцевих рад, керівників установ, організацій,
управлінь та відділів райдержадміністрації.

«Áàòüê³âùèíà» ë³äèðóº íà âèáîðàõ â
îá’ºäíàíèõ ãðîìàäàõ ³ç 32%, ñåðåä

êàíäèäàò³â â³ä ïàðò³é
– Þë³ÿ Òèìîøåíêî

Згідно з попередніми результатами, «Батьківщина» пере-
могла на виборах в об’єднаних громадах, отримавши 32% го-
лосів виборців серед кандидатів від партій.  Про це заявила
лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко цього тижня на прес-
конференції.

Політик повідомила, що минулої неділі в 41 об’єднаній громаді
відбулися вибори голів та депутатів. Згідно з
підсумками виборів, 850 депутатів – це всі
мандати, які розподілялися в 41 об’єднаній
громаді, половина з них – 412 – самовису-
ванці. Інша половина  (410) – від партій, з них
32%  – це кандидати  від «Батьківщини» і
12% – від БПП.

За словами лідера партії, цей результат
повністю підтверджує всі останні соціологічні
дослідження щодо лідерських позицій
«Батьківщини».

«Це свідчить про те, що влада не має нія-
кого впливу на місцях. Люди віддають пере-
вагу опозиції, тому що розуміють, що Україна
рухається у неправильному напрямку», – за-
явила Тимошенко.

Лідер партії наголосила, що «Батьківщина» отримала перше місце
серед партій, попри шалений тиск на кандидатів від партії, підкуп з
боку аграрних кланів, використання  адмінресурсу та бюджетних
коштів з боку інших кандидатів. Ці факти зафіксовані також у вис-
новках громадської організації «Опора», – додала політик.

Цієї неділі відбудеться другий етап виборів до об’єднаних громад,
на яких 142 громади обиратимуть своїх голів та депутатів. Зокрема,
на Львівщині депутатів та голів місцевих рад обиратимуть у шести
громадах Пустомитівського, Старосамбірського, Мостиського та
Кам’янка-Бузького районів.

Іван ЯВОРСЬКИЙ,
депутат Турківської міської ради, фракція ВО «Батьківщина».

Зустрічайте Новий рік разом
з нами в м. Хирів!

Ми пропонуємо Вам зустріти
 Новий рік, 2017-ий,  у Східноє-
вропейському колегіумі м.
Хирів. На Вас чекає: фіналіст
шоу «Голос країни» Павло Па-
лійчук, ведуча програми Ната-
ля Буряк, шоу-балет і FARE-шоу,
Дід Мороз та Снігуронька, про-
ведення різноманітних кон-
курсів для дітей і дорослих, роз-
іграш призів та надзвичайно хо-
роший настрій. Усе це тільки для
Вас за доступною ціною – 1000
грн з особи.

Бронювання місць за телефо-
нами: +38 (097) 6716760, + 38
(063) 218 26 08, +38 (096) 510
62 82.
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Серед фігурантів цієї історії
виявився втікач з України за зви-
нуваченнями в корупції нардеп
Олександр Онищенко, що вхо-
див до близького оточення Яну-
ковича. Зокрема депутат «НФ»
Тетяна Чорновол публічно нази-
ває олігарха власником однієї з
офшорних компаній, на арешто-
ваних рахунках якої лежать
близько 150 мільйонів доларів,
тобто десята частина всього
«пирога» несвятої сімейки Яну-
ковича. Є серйозні підозри, що
саме Онищенко є одним з тих,
хто всіляко блокує прийняття
спецконфіскації, навіть перебу-
ваючи за кордоном.

До того ж останні заяви Они-
щенка вже викликали грандіоз-
ний політичний скандал. В
інтерв’ю британській газеті
Independent колишній глава Фе-
дерації кінного спорту України
прямим текстом заявив про
свою особисту участь в дискре-
дитаційній кампанії проти уряду
Арсенія Яценюка. Три мільйони
доларів у місяць на роботу із за-
собами масової інформації та
організацію проплачених акцій
в центрі Києва - саме стільки
витрачав Онищенко на те, щоб
прибрати Яценюка з крісла
прем’єр-міністра. Величезні ре-
сурси. Але заради чого?

Ясна річ - на таке йдуть зара-
ди ще більших грошей. Причому
мова йде не тільки про бороть-
бу Онищенка з законопроектом
про спецконфіскацію, який дав-
но просуває «Народний фронт»
Яценюка. Все почалося з ініціа-
тиви Яценюка щодо підвищення

ßÊ ÎÍÈÙÅÍÊÎ ÇÄÀÂ
ÑÂÎ¯Õ ÏÎÄ²ËÜÍÈÊ²Â

Через півроку після відставки Арсенія Яценюка з посади прем’єр-міністра
з’являється інформація про те, хто і як «топив» тодішнього главу уряду

Минулого тижня Верховна Рада в черговий раз провалила голосування за законопроект про
спецконфіскацію, який передбачає повернення до держбюджету країни 1,5 мільярда доларів,
вкрадених «сім’єю» Януковича. Йдеться про 40 мільярдів гривень, які повинні піти на посилення
оборонного потенціалу України. Незважаючи на це, народні обранці буквально тікали із залу,
щоб не голосувати. І підтверджували тим самим чутки про те, що представники колишньої
влади продовжують мати всі можливості для впливу на парламентарів.

рентної плати за діяльність
спільних підприємств до 70%.
Ця норма автоматично вдарила
по газовидобувниках, які до того
часу отримували фантастичні
надприбутки, по суті сплачуючи
державі жалюгідні копійки.

У ЗМІ писали про союз Они-
щенка і
Юлії Тимо-
ш е н к о ,
який ви-
лився в те,
що лідер
«Батьків-
щіни» на-
магалася
продави-
ти через
Верховну
Раду зни-
ж е н н я
р е н т и .
Проте ос-
н о в н и й
удар був
с п р я м о -
в а н и й
особисто
п р о т и
Яценюка, а також проти його
команди.

Заяви Онищенка фактично
підтверджують, що мова йде про
державний злочин, коли «газо-
вий» ділок в змові з корумпова-
ними посадовими особами дис-
кредитували уряд Яценюка, бло-
куючи проведення енергетичної
реформи. Йшлося про життєво
важливі для України питання на-
ціональної безпеки, про
зміцнення нашої енергетичної
незалежності від Росії. Брудна

антиурядова кампанія повинна
була дестабілізувати ситуацію в
Україні. Якщо згадати весну цьо-
го року - криза була близькою. І
запобіг їй Арсеній Яценюк, по-
давши у відставку з поста пре-
м’єра.

Крім Онищенка, в цій пол-

ітичній розправі брали участь і
інші політики. Це - і екс-голова
Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі,
який теж публічно визнав, що
його цілеспрямовані атаки на
уряд Яценюка були ініційовані з
самої верхівки влади. Також
можна згадати опубліковане ха-
керами листування редактора
телеканалу «Інтер» Марії Столя-
рової, яку депортували з Украї-
ни. Російський політтехнолог
прямо говорила про те, що осо-
бисто проектувала дискредита-
ційну роботу проти Яценюка та-

ких нардепів БПП як Сергія Кап-
ліна, Борислава Березу та Дмит-
ра Добродомова.

Також можна згадати і інші аб-
солютно наклепницькі звинува-
чення на адресу попереднього
уряду. Це - заяви звільненого за
недбалість і корупцію главу Дер-
жфінінспекції Миколи Гордієнка,
явно ображеного на Яценюка.
Він називав астрономічну циф-
ру зловживань в 7,5 мільярда
гривень. Пізніше Генеральна
прокуратура повідомила про те,

що ніяких підтверджень
словам Гордієнка виявле-
но не було.

Задіюються і блогери
соціальних мереж: авто-
гонщик Олексій Мочанов
звинуватив Яценюка в
тому, що той відсвяткував
«перший мільярд». Зго-
дом «галєріст» Олег Тор-
гало пише про 24 вілли
Яценюка в Маямі. Після
судового позову з боку
Яценюка Торгало публічно
вибачився за брехню, як
раніше це зробив Моча-
нов. Але схема працює,
брехню охоче підхоплюють
і розповсюджують олі-
гархічні ЗМІ.

Народні депутати від
«Народного фронту» звер-

нулися із заявою до НАБУ, вима-
гаючи від правоохоронців вста-
новити замовників і ініціаторів
брудної кампанії проти Арсенія
Яценюка і його команди. І пока-
рати, незважаючи на особи і
посади.

Якщо брехня і далі процвіта-
тиме та буде поширюватися, в
Україні - не буде ні правди, ні
справедливості, ні верховенства
права. Чи не буде невід’ємних
рис цивілізованого світу, в який
ми прагнемо інтегруватися.

Кирило ПАЩЕНКО.

Парафіяни храму Вознесіння
Господнє  УПЦ КП с. Боберка
щиросердечно вітають з 40-
річчям, яке буде
святкувати 18
грудня, настояте-
ля храму о. Рома-
на.

Ми всі щиро
дякуєм Богу,

Що вказав Вам
шлях в цей храм прийти.

Настільки мудра й добра Ви
людина,

Що годі кращого священика
знайти.

Великий дар Господь Вам зво-
лив дати –

Пастирем наставив між
людьми

І владу дав, щоб нам гріхи
прощати,

Нас всіх вчинити Божими
дітьми.

На Ваше слово сам Спаси-
тель з неба

Невидимо приходить на
престіл.

І Тілом-кров’ю наші душі кор-
мить

Із Ваших рук в Літургії
Святій.

Із Ваших уст Він нас навчає
віри,

І Божих правд, і правого жит-
тя.

В трудних часах хоронить
від зневіри,

Проводить всіх до вічного
життя.

Тож хай Господь Вам щедро
помагає,

Продовжить вік, примно-
жить своїх ласк.

Нехай любові з неба посилає
Сьогодні, завтра й повсяк-

час.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської
КЦРЛ щиросердеч-
но вітають з юві-
леєм, який святку-
ватиме 20 грудня,
молодшу медсестру
н е в р о л о г і ч н о г о
відділу Марію Ільківну
Маслиган – і бажають
ювілярці неба безхмарного, на-
строю гарного, щастя без ліку і
довгого віку.

Нехай життя свій шлях
торує

Між гір й долин у дивосвіт.
Нехай Вам доля подарує
Ще безліч світлих, гарних

літ.

Дорогу похресницю, жительку
Гусного – Руслану Володимирів-
ну Федько – з днем
народження щиро-
сердечно вітає хрес-
на мама Світлана і
бажає їй міцного
здоров’я – з роси і
води, світлої радості,
любові, удачі, здійснення
усіх мрій і бажань, щасливої долі
і рясних Божих благословінь.

Хай віра, надія, любов із То-
бою

Крокують у кожній хвилині
життя.

Хай серце від щастя стуко-
че піснями,

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 –

Сьогодні я щиро бажаю Тобі.

ÇÀÐÓ×ÈËÈÑß Ï²ÄÒÐÈÌÊÎÞ É ÑÒÅÏÀÍÀ ÊÓÁ²ÂÀ
Зразу ж після чергового засідання Верховної Ради України, в якому брав участь Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів, він

прийняв мене у своєму робочому кабінеті. Організував зустріч народний депутат України Андрій Лопушанський.
Хочу наголосити, що передувала цій зустрічі  моя домовленість із Прем’єр-Міністром України Володимиром Гройсманом, який недавно

перебував з візитом на Турківщині. Тоді я вручив керівнику Кабміну наше звернення з матеріалами підготовки до Шостих Всесвітніх Бойківсь-
ких фестин. Також  ми обговорили деякі деталі фестин. Зокрема показав у кресленні схему нашого «Співочого поля» з розбудовою народно-
го музею архітектури і побуту (скансену) під відкритим небом. Спільно з головою Львівської
обласної державної адміністрації Олегом Синюткою він схвалив  та позитивно оцінив наш
задум.

Окрім того, я сказав Прем’єру, що нам би конче здався транскордонний перехід з поляка-
ми в селі Боберка. З  їхнього боку протягом року  до нас приїхало би більше мільйона
туристів. Якби  був відкритий перехід, то туристи відвідували б і наш гірський район. А це
розвиток регіону, який є унікальним за своєю автентикою. В рамках фестин ми могли б певні
заходи проводити і в них.

При нагоді, я ще від громадських організацій подякував Прем’єру і голові ОДА Олегу Си-
нютці за ремонт доріг, а також  попросив Володимира Гройсмана, щоб головою оргкомітету
фестин був призначений  Перший віце-прем’єр  Степан Кубів.  Він з цим погодився.

Тиждень тому, 6 грудня, о 19.00 годині Степан Кубів запросив мене разом з Андрієм Лопу-
шанським та його помічником Іваном Грисем до себе в кабінет на зустріч. Була вона досить
результативною. Степан Іванович  погодився очолювати від Уряду оргкомітет Шостих Всесвітніх
Бойківських фестин. Ми переглянули й нашу фестинну програму. Основним проханням з
мого боку було, щоб видати розпорядження та доручення Кабміну з відповідним складом
оргкомітету, який би курував певні ділянки роботи. І щоб системно тривала підготовка до
фестин, адже до мистецького форуму залишилося не так уже й багато часу.  Фестини  по-
винні відбутися з 2 до 6 серпня 2017 року.

Також ми обговорили конкретні заходи з підготовки як  творчих, так і господарських пи-
тань. Степан Іванович із розумінням й обов’язком,  як добрий фахівець і урядовець високого рівня, поставився до проведення фестин.

Я дуже задоволений з цієї зустрічі й вірю, що при допомозі нашого депутата Андрія Лопушанського, голови Львівської ОДА Олега Синютки
і керівників Турківського району зможемо гідно підготуватися до фестин, які є великим Міжнародним культурологічним  заходом не тільки на
Львівщині й Україні, але й у світі.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків» і  Координаційного центру фестин, директор Турківського

районного Народного дому, Заслужений працівник культури України.
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Краще придбати, аніж незаконно зрубати ялинку
Напередодні новорічних та Різдвяних свят надзвичайно гостро

постає питання охорони та захисту молодих лісонасаджень породи
ялиця та смерека від лісопорушників. Усім відомо, що їх використо-
вують для новорічних ялинок. Лісівників Турківщини особливо тур-
бує те, що чимало громадян поставили заготівлю новорічних яли-
нок на промислову основу. Вирубуючи їх десятками або й сотнями,
відправляють у великі міста з наміром реалізації. А тому працівни-
ки лісової охорони Турківського та Боринського держлісгоспів сфор-
мували спеціальні мобільні групи із залученням працівників поліції
для виявлення та затримання лісопорушників. До цих профілактич-
них заходів вони просять долучитися й представників громадських
організацій, політичних партій та всіх небайдужих: хто ж, як не ми,
зможемо зупинити традиційну передноворічну вакханалію, на якій
наживаються спритні ділки, що впродовж багатьох років навчилися
різними способами обходити закон.

Для всіх сумлінних та чесних жителів Турківщини, зрештою, об-
ласті –  лісівники нагадують, що новорічні ялинки можна цілком
легальним способом придбати в лісогосподарських підприємствах
та їхніх структурних підрозділах. Для тих, хто хоче це зробити, по-
відомляємо, що лісогосподарські підприємства відпускають їх по
товарно-транспортними накладними (форма 1-ТН) скріплених гер-
бовою печаткою лісогосподарського підприємства, за підписом

Колектив неврологічного
відділення Тур-
ківської  КЦРЛ
щиро вітає з 55-
річчям від дня
народження,
яке відзнача-
тиме 20 грудня,
– Марію
Ільківну Мас-
лиган – і
бажає шановній ювілярці міцно-
го здоров’я на довгі і щасливі
роки життя, родинного тепла,
достатку, поваги від людей, опі-
ки від Всевишнього.

Хай Мати Пречиста Вас
оберігає,

Ангел Господній на крилах
тримає.

А Бог хай дарує надію й теп-
ло

На многії літа, на щастя й
добро.

Дорогу, люблячу, чуйну, щиру і
дбайливу дружину, матусю, бабу-
сю – Марію
І л ь к і в н у
Масл иган
з Ільника –
щиро вітає-
мо з юві-
л е й н и м
днем на-
родження .
Бажаємо до-
рогій нам людині міцного
здоров’я – на довгі роки життя,
великого людського щастя,
сімейного затишку, благополуч-
чя, мирного неба над головою,
радості від кожного прожитого
дня.

Хай Бог милосердний з ви-
сокого неба

Дарує усе, чого лишень
треба,

А Матінка Божа – Цариця
Свята –

Дарує щасливі і довгі літа.
З любов’ю – чоловік Іван, сини

Микола, Іван, Василь, Дмитро;
невістки Оксана, Анастасія, Те-
тяна, Мар’яна;  дочки Василина
і Марія, зяті Микола і Василь та
10 люблячих онуків.

Анну Володимирівну Кулі-
ковську із Завадівки, яка 19 груд-
ня святкуватиме свій ювілейний
день народжен-
ня, та з днем
Ангела сердеч-
но вітають
мама Розалія,
чоловік Мар’ян,
син Олег і доч-
ка Тетяна та ба-
жають дорогій і
люблячій дочці, дружині і мамі
довгих і щасливих років життя в
міцному здоров’ї, радості, дос-
татку, під Божою опікою і благо-
словенням.

Хай Мати Пречиста завж-
ди оберігає,

Ангел Господній на крилах
тримає,

А Бог хай дарує надію й теп-
ло

На многії літа, на щастя й
добро.

Відкриття
У м. Турка, по вул. Міцкевича,

8, у неділю, 18.12.2016 р., о 14.00
год. відбудеться відкриття дитя-
чого ігрового кафе «Капітошка».

лісничого та бухгалтера лісництва, з обов’язковим маркуванням
пластиковими бирками із штрихкодом. У ДП «Турківське лісове гос-
подарство» заплановано під реалізацію 1000 штук новорічних яли-
нок, роздрібна ціна яких від 80 до 150 гривень, в залежності від їх
висоти. Місця реалізації – території лісництв. Контакти відповідаль-
них осіб: Зубрицьке лісництво (Михайло Хомин), тел.: 0971261252;
Ясеницьке лісництво (Юрій Маковецький), тел.: 0965420891; Ісаї-
вське лісництво (Ростислав Бандура), тел.: 0991175327; Явірське
лісництво (Микола Леньо), тел.: 0668165794; Ільницьке лісництво
(Микола Ільницький), тел.: 0984490341; Розлуцьке лісництво (Во-
лодимир Блажко), тел.: 0685160786; Вовченське лісництво (Богдан
Петренко), тел.: 0969761993.

Гаряча телефонна лінія для оперативного інформування з пи-
тань реалізації та походження новорічних ялинок – 26931415; 269-
31436. Про це розповів редакції провідний інженер охорони та за-
хисту лісу ДП «Турківське лісове господарство» Михайло Рябінець.

– Реалізовує ялинки й ДП «Боринське лісове господарство», вар-
тістю від 54 до 150 гривень, в залежності від висоти. З питань їх
придбання можна телефонувати за номерами: 3-42-97, 0504318779
(приймальня). Для оптових покупців – інформація за телефоном:
0504318784. Щодо питання охорони – телефон: 0997453252, – каже
головний лісничий ДП «Боринське лісове господарство» Віталій
Земан.

За незаконно зрубану ялинку, віком до 41 року, порушник відшко-
довує: до 10 см – 355 гривень, від 10-14 см – 625 гривень. У грудні-
січні штраф збільшено  втричі. Отож, перше ніж взятися за цей не-
законний промисел, який наносить великої шкоди довкіллю, варто
задуматися, а чи не краще все зробити в легальний спосіб. Придба-
ти ялинку за доступною ціною.

Підготував Василь ВАСИЛЬКІВ.

У відповідності до п.2 вказа-
ного рішення, сім’ям, які мають
трьох і більше дітей, за харчуван-
ня у дошкільних навчальних зак-
ладах м.Турка встановлено
знижку 50%.

Пунктом 3 вказаного рішення
звільнено від оплати за перебу-
вання дітей в дошкільних на-
вчальних закладах батьків, які
брали і беруть участь в АТО.

До того ж, при прийнятті да-
ного рішення було порушено
норми чинного законодавства в
частині забезпечення законно-
го права на безкоштовне харчу-
вання у дошкільних навчальних
закладах дітей, що виховуються
у малозабезпечених сім’ях.

Згідно вимог ст.25 Закону Ук-
раїни «Про освіту», організація
та відповідальність за харчуван-
ня у навчальних закладах дер-
жавної та комунальної форми

власності покладається на
місцеві органи виконавчої вла-
ди та органи місцевого самовря-
дування

Згідно п.1 постанови КМУ від
26 серпня 2002 року №1243
«Про невідкладні питання діяль-
ності дошкільних та інтернатних
закладів», установлено, що від
плати за харчування дітей, відпо-
відно до Закону України «Про
дошкільну освіту», звільняються
батьки або особи, що їх заміню-
ють, у сім’ях, в яких сукупний
дохід на кожного члена за попе-
редній квартал, з урахуванням
індексу зростання цін, не пере-
вищував рівня забезпечення
прожиткового мінімуму (гаран-
тованого мінімуму), який щоро-
ку встановлюють законом про
Державний бюджет України для
визначення права на звільнен-
ня від плати за харчування ди-

тини у державних і комунальних
дошкільних навчальних закла-
дах;

У п.3 ч.1 ст.1 Закону України
«Про державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим
сім’ям» визначено, що сім’я, яка
з поважних, або незалежних від
неї причин, має середньомісяч-
ний сукупний доход нижчий від
прожиткового мінімуму для сім’ї,
- це малозабезпечена сім’я.

Попередньо прокуратурою
отримано інформацію з управл-
іння соціального захисту насе-
лення Турківської  районної
державної адміністрації та з’я-
совано, що на обліку в управлінні
перебуває 3022 сім’ї, які отри-
мують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабез-
печеним сім’ям».

  Крім того,  прокуратурою вит-
ребувано списки дітей, які
відвідують дошкільні навчальні
заклади м.Турка, та встановле-
но що з них 37 сімей є отримува-
чем допомоги в Турківському
УСЗН як малозабезпечені сім’ї.

Отже, незважаючи на вимоги
закону, сесією Турківської
міської ради при прийнятті да-

ного рішення порушено норми,
встановлені  законодавством,
що призвело до порушення сус-
пільних відносин у сфері харчу-
вання та законних прав дітей, які
виховуються у малозабезпече-
них сім’ях.

З вимогою про скасування
рішення ІІІ сесії VIІ скликання
Турківської міської ради від
30.12.2015 №159 «Про встанов-
лення плати для батьків за пе-
ребування дітей в комунальних
дошкільних навчальних закла-
дах міської ради» прокуратура
звернулась з адміністративним
позовом до Львівського окруж-
ного адміністративного суду.

24.11.2016 заявлений проку-
ратурою позов задовільнено,
рішення сесії Турківської міської
ради від 30.12.2015 №159 ска-
совано.  Наразі малозабезпе-
чені сім’ї міста вправі звертатись
до суду з вимогою про повернен-
ня їм витрачених на оплату за
харчування дітей в дитсадках
коштів за 2016 рік.

Водночас, маю сподівання,
що в новоприйнятому рішенні
щодо встановлення плати за
харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах міста на
2017 рік, депутати міської ради
пропишуть норму щодо
звільнення від зазначеної опла-
ти дітей з малозабезпечених
сімей.

Наталія РИБЧИЧ,
 прокурор Турківського

відділу Самбірської місцевої
прокуратури.

ÏÐÎ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß Ä²ÒÅÉ ²Ç
ÌÀËÎÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÈÕ Ñ²ÌÅÉ
Турківським відділом Самбірської місцевої прокуратури, в

ході вивчення стану дотримання законодавства, встановле-
но,  що рішенням ІІІ сесії VIІ скликання Турківської міської ради
від 30.12.2015 №159 «Про встановлення плати для батьків за
перебування дітей в комунальних дошкільних навчальних зак-
ладах міської ради» затверджено плату на 2016 рік за харчу-
вання дітей в дошкільних навчальних закладах в розмірі 60%
вартості харчування дитини в день.

ФОРУМ МІСЦЕВОГО
РОЗВИТКУ

у межах проекту ЄС/ПРООН “Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду – III”

Учасники  міжнародного про-
екту підбили підсумки роботи,
обговорили зміни в податково-
му законодавстві, поділилися
досвідом втілення мікропроектів
та відзначили найактивніших
голів  громадських  організацій.
Голови  громадських  органі-
зацій  «Агенція  місцевого  роз-
витку  сіл  Нижнє  Гусне  та  Верхнє

Гусне» – Михайло  Осовський,
«Агенція місцевого розвитку смт.
Бориня «Молодь Карпат» – Лідія
Пасічник,  «Агенція місцевого
розвитку села Нижній Турів» –
Віталій Вовчанський, «Агенція
місцевого  розвитку  сіл  Матків
та  Мохнате» – Михайло  Трий-
цятник нагороджені Сертифіка-
тами  про  успішну реалізацію

проектів  у  нашому  районі. На-
городи вручив голова районної
ради Володимир Лозюк. Завдя-
ки  проекту  вдалося залучити
500 тисяч  грн  інвестицій Євро-
пейського Союзу  та  ООН  для
ремонту  соціальних  об’єктів. За
результатами  проекту,  зробле-
но наступні  роботи: встановле-
но всі  вікна  та  міжкімнатні  двері
у  Матківському  НВК, Верхньо-
гусненському  НВК,  44  вікна та
3  дверей у Нижньотурівському
НВК  та  перекрито дах у  Бо-
ринському  НВК. Керівники  гро-
мадських  організацій  вислови-
ли  подяку за  підтримку  керів-
ництву району, завідувачу  відділу
освіти  Турківської  РДА  за
співфінансування  проектів  гро-
мад  та  сподіваються,  що  по-
вторно  візьмуть  участь в реалі-
зації проектів  у  2017  році.

Микола  ЛИЛО,
головний  спеціаліст  з реал-

ізації  проектів  місцевого  роз-
витку  та  зовнішньо-економіч-
них  зв’язків  Турківської  рай-
онної  ради.

 БУДЕ МАШИНА
ДЛЯ СМІТТЯ

 За словами міського голо-
ви Геннадія Когута,  нещодав-
но відбувся тендер із за-
купівлі сміттєзбиральної ма-
шини для потреб житлово-ко-
мунального управління.

Звичайно, що це буде не авто-
мобіль із заводського конвеєра,
а «беушний».  У міської ради
коштів на придбання нової
сміттєвозки немає . Та все ж це
є кращий варіант, аніж не мати
нічого. Відповідно зараз у
міській раді готують документи
для того, щоби  укласти  договір,
і очікують на  кошти з обласного
бюджету, що мають надійти  для
закупівлі  машини.  Перемож-
цем  цих тендерних торгів став
місцевий  підприємець Володи-
мир Маркович.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Нещодавно у Турківському районі проведено Форум місцево-
го розвитку. У Форумі участь взяли голови громадських орган-
ізацій із сіл Нижнє Гусне, Матків, Нижній Турів та смт. Бориня,
заступник голови Турківської РДА Юрій Лило, представник
відділу освіти Олег Юричко, представник фінансового управ-
ління Іван Бліхар, заступник голови районної ради Василь Кос-
тишак, координатор проекту у Турківському районі Микола
Лило.
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 – Отож, Віолето Бондівно,
розпочнемо із нововведень.

–Так, дійсно для більш ефек-
тивної і якісної роботи відділен-
ням ДРАЦС запропоновано ряд
проектів.  Один із них –  щодо
подання заяв у сфері державної
реєстрації актів цивільного ста-
ну через мережу Інтернет.  Це
означає, що громадяни, не ви-
ходячи з дому,  отримали мож-
ливість подавати заяви на реє-
страцію народження дитини,
шлюбу, смерті, зміни прізвища
або розлучення через мережу
Інтернет.  На превеликий жаль,
цей проект для  населення на-
шого району виявився неакту-
альним: ніхто  з громадян з под-
ібними заявами  поки що не
звертався, за винятком однієї
консультації у веб-порталі. Та-
кож був впроваджений ще один
пілотний  проект і  він у нас зап-
рацював. Це  коли особи мають
можливість скористатися послу-
гою відділення  ДРАЦС  та вида-
чею нами свідоцтва про народ-
ження  безпосередньо  у закла-
дах охорони здоров’я. При  на-
родженні дитини, батьки, які хо-
чуть зареєструвати її відразу ж,
подають відповідні документи і
ми реєструємо народження без-
посередньо у пологовому
відділенні лікарні. Батькам  уже
не потрібно звертатися до
відділу ДРАЦС  або ж  до вико-

навчого комітету
сільської чи селищної
ради, витрачаючи на це
дорогоцінний час. На
даний момент з початку
року  уже є  40 реєстрацій
народжень за цим про-
ектом. Але  знову ж таки
тут є один нюанс. Туркі-
вська  центральна рай-
онна лікарня знаходить-
ся за юридичною адре-
сою –с.Завадівка, а ми
можемо здійснювати
реєстрацію за фактич-
ним місцем народжен-
ня.  Отже, фактичним
місцем народження ди-
тини  стає  с. Завадівка.
Тому  не всі  хочуть, щоб
місцем  народження  у
записі про реєстрацію
було с. Завадівка. У
пілотний проект «Реєст-
рація шлюбу за добу»
наш район не входить, а
лише  м. Львів та ще дек-
ілька міст України.  Ця
послуга платна, орієн-
товна її вартість  від   1900
до 2500 гривень.  Місцями  реє-
страції шлюбу у Львові  визначе-
но  стадіон «Арена Львів»,  тер-
мінал Міжнародного аеропорту
«Львів» і Шевченківський гай.
Багато звертається людей, що
чули про такий проект, але ми
нічим їм зарадити не можемо.

Потрібно їхати до Львова, щоб
скористатися послугою «Шлюб
за добу» .  Хоча й у нас, згідно
правил ДРАЦС,  можна одружи-
тися за один день, але  за умови
пред’явлення довідки про
вагітність або довідки, що загро-
жує життю нареченого і / або на-
реченої.

– Крім цього, ваша  служба
займається  іншими повсяк-
денними справами – реєстра-
цією народжень, смерті, шлю-
бу, реєстрацією розірвання
шлюбу за взаємною згодою
подружжя, коли діти  по-
внолітні або у подружжя

немає дітей,   та ін.
 – Ми  ще  займаємося визнан-

ням батьківства, внесенням
змін до визнання батьківства,
проводимо  реєстрацію усинов-
лення на підставі рішення суду,
реєстрацію зміни імені. До речі,
останніми роками  почастішали
випадки, коли людина хоче

змінити своє ім’я чи прізвище.
Щоправда, у порівнянні з мину-
лим роком,  цьогоріч таких заяв
є набагато менше. З початку
2016 року  по зміні  імені   прий-
нято 17 заяв. Нагадаю, що фізич-
на особа,  громадянин України,
яка  досягла  16 років, має пра-
во змінити своє прізвище чи ім’я.
на яке вона хоче.  На основі
свідоцтва по зміні імені,  відпов-
ідно, змінюється й паспорт гро-
мадянина. Раніше ми, за ба-
жанням громадян, проставляли
штамп про розірвання шлюбу у
паспорті.  Зараз ці штампи
відмінено. Не проставляють
штамп про укладення шлюбу і не
проставляють штамп про розір-
вання шлюбу у паспортах грома-
дян України. Тільки видаємо
чоловікові  і дружині свідоцтва
про шлюб, а  раніше видавали
одне свідоцтво. Хочу сказати, що
цього року у районі  зареєстро-
вано  один шлюб, де одне  із под-
ружжя  – з-за кордону.

Якщо  торкнутися статистики,
то за 10 місяців   поточного року
по Турці  зареєстровано  108
народжень,  а по району – 502;
шлюбів – 184, розірвання шлю-
бу – 8, в т.ч. за рішенням суду – 6.
Смертей  по району зареєстро-
вано 628, у Турці (станом на 7
грудня) – 93 смерті. Так що, як
не сумно констатувати, а смер-
тей значно більше, аніж народ-
жень.

– Віолето Бондівно, а яка ро-
бота для працівників ДРАЦСу
найбільш обтяжлива?

–  До  вирішення кожної спра-
ви  потрібно прикласти  терпін-
ня, ретельності, уваги. Але най-
більше часу приділяємо розгля-
ду  заяв про внесення змін  в
актовий запис, де були допущені
помилки.  Одна буква не така
прописана –  і  це вже відіграє
дуже важливу роль у подальшій
роботі з  будь-якими докумен-
тами.  Люди через це мають ве-
личезні  проблеми. В  документі
про народження може  бути
написане одне прізвище,  а в
записі про шлюб – зовсім інше.
Зараз це найпоширеніша по-
милка.  Наприклад, замість
Андрій записано Андрей,
замість Микола – Миколай,
замість Яворський – Яворцький
і т п.  Або ж  хочуть зміни ім’я із
Юрка на Юрій, бо диплом,  пас-
порт,  наприклад, на ім’я Юрій,
а  в свідоцтві про народження
стоїть запис «Юрко». На  вип-

равлення помилки потрібна за-
ява про внесення змін в акто-
вий запис.  Поступає  від грома-
дянина така заява, заводимо
справу і  протягом  трьох місяців,
виконуємо її. Це  надзвичайно
копітка  робота у відділі ДРАЦС,
яка займає у нас  чи не  найбіль-
ше часу.  На даний момент  має-
мо 71 справу про внесення змін.
Тому  кожній людині при одер-
жанні будь-якого документу по-
трібно ретельно усе перевірити,
щоби не було помилок. Багато
хто звертається до нас, аби
змінити  національність. Особ-
ливо –  з українців на  поляків.
Очевидно, тому, що  на території
нашого  району  колись прожи-
вало багато поляків.

– Бачу, ви гарно прибрали
приміщення ДРАЦСу до насту-
паючих новорічних та Різдвя-
них свят, а заодно й зал для
проведення весільних  шлюб-
них церемоній.

– Такі обряди завжди хвилю-
ючі не тільки для родини, гостей,
друзів, а й для нас, працівників
ДРАЦСу, адже на  рушничок ща-
стя стає нова  сімейна пара. Ба-
гато проводимо виїзних цере-
моній і багато –  у вихідний день.
На даний час проведено 10 по-
вних обрядів  і 37 скорочених у
відділі ДРАЦС, три повних обря-
ди шлюбу за межами відділу
ДРАЦС  – у робочий день ( у
більшості випадків,  це субота)
та  7 повних обрядів шлюбу –   у
вихідні та святкові дні у відділі
ДРАЦС.  Останнім часом  дуже
популярно стало укладати  шлю-
би у неділю.  Це, звичайно, до-
датково  оплачується, але моло-
да пара згідна на такі витрати,
лишень би реєстрація шлюбу
була у неділю.  До речі,  ми єди-
ний район  в області, який
здійснює реєстрацію  шлюбу у
вихідний день.   В інших відділен-
нях  ДРАЦС працівники  не ма-
ють бажання виходити на робо-
ту, а радять громадянам звер-
татися за подібними послугами
до приватників.

І насамкінець, користуючись
нагодою, хочу привітати своїх
колег із професійним святом і
побажати їм  спокійної роботи,
усіх земних благ  і міцного здо-
ров’я.

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

Ó ÃÓÙ² ÏÎÄ²É
ËÞÄÑÜÊÈÕ ÄÎËÜ
18 грудня –День працівників органів державної реєстрації

актів цивільного стану (ДРАЦС). Емоційні та важливі події лю-
дей так чи інакше пов’язані з ДРАЦСами: зміна імені, прізвища
або громадянства, одруження, народження, пошуки даних у
справах, розлучення, смерть.  І зовсім не просто знаходитися
в гущі подій  людських доль.  Потрібно бути не тільки юрис-
тами, діловодами, а  й  психологами, толерантними і спокійни-
ми  у роботі людьми, адже ситуації бувають різні.  Як каже в.о.
начальника  Турківського відділення ДРАЦС Віолета Нестор,
робота працівників  нашої   установи для кожної людини почи-
нається з реєстрації її народження й  закінчується найостан-
нішим записом у її житті. На сьогоднішній день, крім  началь-
ника,  тут працюють ще  два діловоди. Раніше було три
штатні і два позаштатні працівники. Штат відділення  ско-
ротили, а роботи не зменшилося. Про те, як невеличкий ко-
лектив ДРАЦСу справляється із своїми завданнями,  про
участь  його у нових пілотних проектах,  й нинішня наша роз-
мова.

Але спочатку – дещо з історії. Либохора – старовинне
бойківське поселення, засноване в 1553 році. Воно було
столицею Либохорівського князівства, якому належало
чимало довколишніх сіл. В кінці 16 століття «Либохорі-
вською країною» керував… предок Збігнєва Бжезінсь-
кого – відомого економіста, правника з США.

Через  село проходив так званий «Руський путь». Ним
подорожували княжі посланці зі стольного Києва на
землі Закарпаття і далі в Європу. Також шляхом корис-
тувалися римські купці, обмінюючи бронзові вироби на
прикарпатську сіль та хутра. «Руський путь» – один з
найдавніших і найбезпечніших, яким подорожували пле-
мена і народи, що жили по обидва боки Карпат.

На Третіх Всесвітніх бойківських фестинах було відкри-
то і освячено пам’ятний хрест на головному перевалі
«Руського путі» в с. Либохора, а також пам’ятний знак
князю Леву в розточчі Даничат-потік.

Існує легенда, що князь Данило Галицький, рушаючи
«Руським путем» на Закарпаття, щоби повернути його
до складу Галицько-Волинського князівства, проходив і
через либохорівські терени. Якось у спеку вирішив на-
питися джерельної води з потічка. Водиця так сподоба-
лася, що князь не квапився рушати далі. Милувався крає-
видами. Командири загонів його війська захвилювались,
почали гукати. У відповідь почули: «Князь Данило в по-
тоці». Звідси, очевидно, й походить дещо трансформо-
вана сучасна назва розточчя.

Про все це згадується у «Літописі Бойківщини», вида-
ному друком ще 1933 року.

А як склалася доля либохорівців періоду комуністич-
ної окупації краю і подальшого «розквіту» Радянського
Союзу?

На зустрічі, яка відбулася через півстоліття і допомог-
ла повернутися душею до витоків малої батьківщини,
найстаршим виявився 90-річний Мирон Данилович
Танчій. Незважаючи на поважні літа, пан Мирон бадьо-
рий і енергійний. Його волі не зламав арешт і вирок – 25
років ув’язнення в політтаборах СРСР. До арешту він
працював директором Либохорівської середньої шко-
ли.

Щиро вітали ми нашого односельчанина Богдана Ко-
нецького. Батько пана Богдана  допомагав місцевій
боївці УПА. Сім’ю покарали – депортували 1951 року в
Сибір. Та якось Конецьким пощастило: згодом пере-
бралися до Польщі, а звідти – у США. Богдан Конецький
– громадянин Сполучених Штатів, уже пенсіонер, але
серцем лине до рідного Прикарпаття. Щороку при-
їжджає в Либохору, каже, що не може налюбуватися
рідним селом. І дуже був радий зустрічі, аж заспівав:

Ой, давно вже теє було,
Та й не скоро буде,
Та що то ся посходили
Такі файні люди
Серед земляків були Євген та Богдан Ковалі – нині

мешканці Львова, Антоніна Казибрід – педагог Либохо-
рівської середньої школи, львів’янин, зв’язківець за
фахом, Богдан Мінькович… Дехто не зміг прибути за ста-
ном здоров’я, але привітав наше зібрання. Це зокрема
мій однофамілець (багато хто має таке прізвище) Іван
Казибрід. Пан Іван кілька десятиліть працював голов-
ним архітектором Чернігова.

Завітав на нашу зустріч настоятель церкви Св. Йоса-
фата м. Червоноград, капелан Львівського Крайового
братства УПА Михайло Нискогуз. Отець Михайло – урод-
женець сусіднього з Либохорою села Нижнє Висоцьке.

Душпастер благословив наше зібрання, духовно зба-
гатив його молитвою і вірою в те, що козацький, а, отже,
і карпатський рід не матиме переводу.

Спогадами ми поринули в дитинство і юність, які вже
так далеко, роздумували над майбутнім наших родин і
всієї України. Співали українських пісень і, звичайно ж,
бойківські коломийки. Час промайнув, як перша весня-
на злива у Карпатах, – хутко, але запам’ятається надов-
го.

Домовилися: наступна зустріч відбудеться 2017 року і
уже безпосередньо в Либохорі. Обов’язково – з трої-
стими музиками. І будуть на ній наші внуки і правнуки.

На завершення – дві цифри. Наше древнє село дало
Україні 89(!) священиків і 98 (!) педагогів.

Висока духовність і національна спорідненість не
обов’язково потребує високих цегляних  будівель і ас-
фальту. Вона народжується, торжествує і на карпатській
полонині, і в дерев’яній хатинці, де на стіні – образ Ісуса,
а в сім’ї – малослівна, проте глибока шана до свого ук-
раїнського родоводу.

Михайло КАЗИБРІД,
голова Незалежної профспілки гірників України шах-

ти «Візейська», член Всеукраїнського братства УПА
ім. ген. Романа Шухевича.

Ми карпатського роду
Нещодавно у Львові, в ресторані «Криївка» – признаюся: з моєї ініціативи – відбулася зустріч земляків –

вихідців з села Либохора Турківського району.
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За словами Оксани Василів-
ни, станом на 1 грудня 2016 року
на обліку в Турківському районі
Старосамбірського об’єднаного
управління Пенсійного фонду
України перебуває 16722 одер-
жувачі пенсій. Середній розмір
пенсійної виплати складає
1815,83 грн.

Після проведених перера-
хунків, збільшений розмір пенсії
отримають 10969 пенсіонерів
нашого району, або 80% від за-
гальної чисельності. Середній
розмір збільшення склав 100,70
грн. По 181 особовому рахунку
проводяться індивідуальні пере-
рахунки, виплата по яких буде
проведена додатковими спис-
ками  грудня 2016 року.

З 1 грудня прожитковий
мінімум для осіб, які втратили

ÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ
ÏÅÐÅÐÀÕÓÍÎÊ ÏÅÍÑ²É

Для кого вони зросли з 31 грудня 2016 року
13 грудня 2016 року відбувся брифінг начальника відділу з

питань призначення та перерахунку пенсій в Турківському рай-
оні Старосамбірського об’єднаного управління Пенсійного
фонду України Львівської області Оксани Маланкевич з корес-
пондентами народного часопису «Бойківщина» та студії рай-
онного радіомовлення «Карпатський гомін» на тему: «Про ре-
зультати перерахунку пенсій у зв’язку із підвищенням прожит-
кового мінімуму з 1 грудня 2016 року».

працездатність, встановлений у
розмірі 1247  грн. З цієї дати було
проведено перерахунок
мінімальних розмірів пенсій,
обчислених відповідно до статті
28 Закону України «Про загаль-
нообов’язкове державне пенс-
ійне страхування» та доплат за
понаднормативний стаж робо-
ти. Також перерахунку підляга-
ли і складові пенсійних виплат,
які визначаються залежно від
розміру мінімальної пенсії.

У зв’язку зі зміною прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втра-
тили працездатність,  проведені
перерахунки мінімальних
пенсій непрацюючим пенсіоне-
рам.

Перерахунок з 1 грудня не по-
требує додаткового звернення
пенсіонерів до місцевого орга-

ну Пенсійного фонду України. Усі
перерахунки будуть проведені
автоматизованим способом, за
матеріалами пенсійних справ.
Підвищені пенсійні виплати пен-
сіонери почали  отримувати з 4
грудня.

Затим Оксана Маланкевич
відповіла на запитання жур-
налістів.

– Кому будуть перераховані
пенсії з 1 грудня?

– Виходячи із розміру прожит-
кового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність,
1247,00 грн., будуть збільшені:

– мінімальні розміри пенсії за
віком (за наявності страхового
стажу 20 років для жінок, 25
років для чоловіків – для пенсій,
призначених до 01.10.2011, 30
років для жінок, 35 років для
чоловіків – для пенсій, призна-
чених після 01.10.2011);

– мінімальні розміри пенсій
по інвалідності, у зв’язку з втра-
тою годувальника;

– розміри надбавок та підви-
щень, які залежать від розміру
прожиткового мінімуму, встанов-
леного для осіб, які втратили

працездатність;
– мінімальні розміри пенсій-

них виплат шахтарям, інвалідам
війни, учасникам бойових дій,
інвалідам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи.

– Чи є категорії пенсіонерів,
яким не проведено такий пе-
рерахунок?

Не проводитимемо перераху-
нок:

– працюючим пенсіонерам ( в
тому числі зареєстрованим як
фізична особа – підприємець) у
частині доплати до мінімально-
го розміру пенсії та доплати за
понаднормативний стаж;

– підвищення особам, які ма-
ють статус “дитина війни”, відпо-
відно до Закону України “Про
соціальний захист дітей війни”;

– додаткової пенсії за шкоду,
заподіяну здоров’ю, та компен-
саційної виплати за втрату году-
вальника – відповідно до Зако-
ну України “Про статус та соц-
іальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи”.

Крім того, не переглядається
розмір щомісячної державної
адресної допомоги, передбаче-
ної постановою Кабінету
Міністрів України від 26.03.2008
No265 “Деякі питання пенсійно-
го забезпечення громадян” для
одержувачів пенсій за віком, які
не мають повного страхового
стажу. Для них розмір пенсії за-
лишається на рівні 949 грн.

– Чому в деяких пенсіонерів,
в яких пенсія була вища про-

житкового мінімуму, не
збільшився розмір пенсій?

– Не збільшився розмір пенс-
ійної виплати у випадках, коли
розмір підвищення перерахова-
ного розміру пенсії менше мож-
ливої поточної індексації у місяці
перерахунку. В цьому випадку
встановлюється фіксована
індексація, яка визначається як
різниця між можливою поточ-
ною індексацією та сумою підви-
щення пенсії.

– Як проводиться виплата
пенсій працюючим пенсіоне-
рам?

– Виплата пенсій працюючим
пенсіонерам проводиться у
розмірі 85 відсотків призначено-
го розміру, але не менше, ніж
150 відсотків прожиткового
мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працез-
датність, з 01.12.2016 –1870,50
грн. (1247х150%).

– Чи проводиться і надалі
оподаткування пенсій?

– Утримання податку на дохо-
ди фізичних осіб та військового
збору проводиться з суми пенс-
ійних виплат або щомісячного
грошового утримання, розмір
яких перевищує десять розмірів
прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність (у
розрахунку на місяць), встанов-
леного на 1 січня звітного подат-
кового року (10740,00 грн.) – у
частині такого перевищення.

Підготував
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Право на одержання та поши-
рення інформації закріплено
Загальною декларацією з прав
людини 1948 року та іншими
міжнародно-правовими актами.
Статтею 34 Конституції України
гарантується право кожного на
вільний збір, зберігання, викори-
стання і поширення інформації.
Правове регулювання доступу до
інформації здійснюється також
іншими національними норма-
тивно-правовими актами, особ-
ливе місце серед яких займають
Закони України «Про інформа-
цію», «Про доступ до публічної
інформації», «Про звернення
громадян», «Про друковані засо-
би масової інформації (пресу) в
Україні», «Про порядок висвіт-
лення діяльності органів держав-
ної влади та органів місцевого са-
моврядування в Україні засоба-
ми масової інформації» та інші.

Інформація, її оприлюднення
та надання за запитами грома-
дян, є однією з найважливіших
гарантій в процесі становлення
демократії, забезпечення відкри-
тості та прозорості влади. Так,
зокрема стаття 40 Конституції
України гарантує право направ-
ляти індивідуальні чи колективні
письмові звернення або особи-
сто звертатися до органів дер-
жавної влади, органів місцевого
самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, які, в
свою чергу, зобов’язані розгляну-
ти звернення і дати обґрунтова-
ну відповідь у встановлений за-
коном строк.

Відповідно до положень Зако-

ну України «Про доступ до публі-
чної інформації», право грома-
дян на доступ до інформації реа-
лізується зокрема шляхом по-
дання інформаційного запиту.
Так Стаття 19 цього закону пе-
редбачає, що Запитувач має пра-
во звернутися із запитом на
інформацію незалежно від того,
стосується ця інформація його
особисто чи ні, без пояснення
причини подання запиту. Запит
може бути подано в усній, пись-
мовій чи іншій формі (поштою,
факсом, телефоном, електрон-
ною поштою) на вибір запитува-
ча.

Відповідь на запит про отри-
мання публічної інформації по-
винна бути надана Запитувачеві
не пізніше п’яти робочих днів з
дня отримання такого запиту,
або, у випадку значного обсягу
інформації, не пізніше двадцяти
робочих днів, з обґрунтуванням
такого продовження. Плата за
отримання інформації може
встановлюватися лише на
відшкодування фактичних витрат
на копіювання та друк, у тому ви-
падку, якщо обсяг запитуваної
інформації перевищує 10 сто-
рінок.

Слід зазначити, що запит про
доступ до інформації є далеко не
єдиним засобом реалізації пра-
ва на інформацію громадянами,
крім нього також передбачені
звернення громадян у формі
скарг, заяв, пропозицій до
органів державної влади та
місцевого самоврядування, вис-
вітлення органами державної
влади та місцевого самовряду-

вання своєї діяльності у засобах
масової інформації.

Ніхто не може обмежувати
права особи у виборі форм і дже-
рел одержання інформації, за
винятком випадків, передбаче-
них законодавством. Також не
може бути відмовлено особі в
праві на доступ до інформації,
крім випадків, коли інформація
є конфіденційною, таємною або
службовою інформацією з обме-
женим доступом. Варто наголо-
сити, що за порушення права гро-
мадян на доступ до інформації,
неправомірну відмову в наданні
інформації, законодавством Ук-
раїни встановлені механізми
відповідальності та відновлення
порушеного права.

Так у випадку ненадання
інформації за запитом протягом
встановленого строку, надання
неповної або недостовірної
інформації, або неправомірну
відмову у її наданні. Запитувач
має право оскаржити рішення,
дії чи бездіяльність розпорядни-
ка інформації до керівника роз-
порядника, вищого органу або
суду.

Контроль за дотриманням за-
конодавства, що регулює право
людини на доступ до інформації,
має першочергове значення у
механізмі забезпечення ефек-
тивної реалізації та захисту прав
у громадянському суспільстві,
тому у випадку порушення Вашо-
го права на інформацію, зокре-
ма її отримання в передбачені
законодавством терміни, краще
не зволікаючи звернутися до
компетентного органу для віднов-
лення порушеного права.

Наша адреса: м.Турка, м-н
Шевченка, 26-Б. Тел.: 3-11-71.

Костянтин КОРОБОВ,
начальник Турківського

бюро правової допомоги.

Ïðàâî ãðîìàäÿí íà
äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿
Право на доступ до інформації є одним із основоположних

прав людини і громадянина, що забезпечує становлення де-
мократичного суспільства. Особливо актуальним забезпе-
чення надання та оприлюднення інформації набуває в умовах
глобалізації, коли інформація є фактично одним з основних
чинників, що впливають на розвиток сучасних суспільних
відносин.

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА
ЗА КОНТРАКТОМ

У Збройні Сили України проводиться набір на військову служ-
бу за контрактом чоловіків із задовільним станом здоров’я
віком від 18 до 60 років, які є офіцерами, сержантами та рядо-
вими запасу чи проходили строкову військову службу в Зброй-
них Силах України, а також громадян призовного віку, які не
проходили строкову військову службу і мають вищу освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста, ма-
гістра або професійно-технічну освіту (технікум, ПТУ) та
середню освіту.

Якщо у вас є бажання пов’язати своє життя зі Збройними Силами
України, слід підписувати
довгостроковий контракт.
Якщо ж хочете бути по-
трібним державі лише в
особливий період, тоді ко-
роткостроковий контракт –
це для вас.

Для тих, у кого відсутня
військова спеціальність, та
для осіб, які не впевнені у
своїх силах, передбачені
навчальні центри, де є мож-
ливість пройти перепідго-
товку та отримати відповід-
ну спеціальність.

Однією з переваг військо-
вої служби за контрактом є те, що ви самостійно маєте можливість
обрати не лише вид та рід військ, де бажаєте служити, а й безпосе-
редньо військову частину.

Особи, які підписали контракт на військову службу, ста-
ють військовослужбовцями та користуються всіма їхніми
правами. Зокрема їм передбачено:

– гідне стабільне грошове забезпечення, залежно від звання,
займаної військової посади і місця проходження військової служби
(від 7000 грн. до 10000 грн.);

– можливість забезпечення гуртожитком (у подальшому отри-
мання службового (постійного) житла;

– можливість навчання у вищих навчальних закладах Міністер-
ства оборони України;

– перспектива службового росту;
– значно вищий, ніж у цивільному секторі, розмір пенсійного за-

безпечення та можливість його отримання за вислугою років (а не
при досягненні пенсійного віку);

– регламентований робочий тиждень з двома вихідними днями
(крім занять з бойової готовності та чергувань);

– участь у міжнародних миротворчих операціях за кордоном.
Бажаючим укласти контракт та проходити військову службу у

Збройних Силах України звертатися для співбесіди і подальшо-
го оформлення документів у Турківський районний військовий
комісаріат за адресою: м. Турка , вул. С. Стрільців, 9, тел.:
0678334511, 0505444330.

Василь МАЗНИК,
т.в.о. військового комісара Турківського РВК.
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Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à
ПОНЕДIЛОК, 19
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
07.15 Ранок
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.10 Т/с «Травма»
09.55 Д/с «Смачнi подорожi»
10.30 Спорт. Тиждень
10.55 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Мас-старт 15км. (чол.)
12.00 Бiатлон. Кубок свiту.III
етап. Мас-старт 12,5км.(жiн.)
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.35 М/с «Мандрiвники в часi»
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30 Фольк-music
15.50 Твiй дiм-2
16.30 Д/с «Вiзит до Кореї»
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Мовами свiту. Мистець-
кий пульс Америки
17.55 Книга.ua
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.20 Обличчя вiйни
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.35 На слуху

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 8»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.30, 03.45 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Слуга народу»
22.00 «Грошi»
23.35, 03.00 Т/с «Теорiя брехнi
- 2»
00.30, 04.05 Т/с «Байки Мiтяя»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.20, 14.40 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Яблуневий
сад»
14.00 «Речдок»
15.25 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Сто-
сується кожного»
20.00, 00.45, 05.10
«Подробицi»
21.00 Т/с «Мереживо долi»
22.50 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка»
01.45 Х/ф «Мисливцi за розу-
мом»

ВIВТОРОК, 20
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
10.30, 19.30 Про головне
10.55 Д/ф «Комуналка» iз
уиклу «Декомунiзацiя»
11.20 Вiйна i мир
12.05 Вiкно в Америку
12.30 Вересень
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.35 М/с «Мандрiвники в часi»
14.00 Суспiльний унiверситет

14.30 Фольк-music
15.50 Борхес
16.25, 02.00 Д/с «Нацiональнi
парки»
17.25, 02.50 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.20 Вiзитiвка Карпат
20.00 Утеодин з Майклом
Щуром
20.30 Нашi грошi
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.35 На слуху

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку - 8»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2 «
20.30, 03.45 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Слуга народу»
22.00 «Новий iнспектор Фрей-
мут. Мiста»
23.35, 03.00 Т/с «Теорiя брехнi -
2»
00.30, 04.05 Т/с «Байки Мiтяя»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 11.10, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Мереживо
долi» 16+
14.00 «Речдок»
14.40 «Судовi справи»
15.50 «Сiмейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 00.45, 05.00
«Подробицi»
22.50 Х/ф «Дочка баянiста» 12+
01.45 Х/ф «Вiк Аделайн» 16+

СЕРЕДА, 21
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Нашi грошi
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.35 М/с «Мандрiвники в часi»
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30 Свiтло
15.30 Д/ф «Назарiй Яремчук.
Мiсiя, позначена небом»
16.25, 02.00 Д/с «Нацiональнi
парки»
17.25, 02.50 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25 Вiзитiвка Карпат
20.00 З країни в Україну
20.30 Слiдство. Iнфо
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.40 Мегалот
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.35 На слуху

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку - 8»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»

15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.30, 03.45 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Слуга народу»
22.00 «Повернiть менi красу 2»
23.35, 03.00 Т/с «Теорiя брехнi
- 3»
00.30, 04.05 Т/с «Байки Мiтяя»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 11.10, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Мереживо
долi»
14.00 «Речдок»
14.40 «Судовi справи»
15.50 «Сiмейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 00.50, 05.10
«Подробицi»
22.50 Х/ф «Гувернантка»

ЧЕТВЕР, 22
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
10.30, 19.30 Про головне
11.10 Чоловiчий клуб
11.50 Д/ф «Василь Симоненко.
Тиша i грiм»
12.25 Слiдство. Iнфо
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.35 Як це?
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30, 03.50 Надвечiр’я. Долi
15.45 Спогади
16.25, 02.00 Д/с «Нацiональнi
парки»
17.25, 02.50 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25 Вiзитiвка Карпат
20.00 З країни в Україну
20.05 Малi мiста
20.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 8»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2 «
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Слуга народу «
22.00 «Свiт навиворiт - 8»
23.30, 03.10 Х/ф «Погана
компанiя»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 11.10, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Мереживо
долi»
14.00 «Речдок»
14.40 «Судовi справи»
15.50 «Сiмейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 00.45, 05.05
«Подробицi»

22.50 Х/ф «Будинок для двох»

П’ЯТНИЦЯ, 23
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.15
Новини
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
10.45, 19.30, 04.45 Про головне
11.35 Чоловiчий клуб. Спорт
12.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.35 Хочу бути
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30 Вiра. Надiя. Любов
15.45 Театральнi сезони
16.25, 03.50 Д/с «Нацiональнi
парки»
17.25, 03.00 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.20 Обличчя вiйни
20.00 На пам’ять
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.30, 05.40 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.30 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку - 8»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.15 «Вечiрнiй Київ 2016»
22.10 «Вечiрнiй квартал»
23.40 Х/ф «Службовий роман»
02.50 «Лiга смiху»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 11.10, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 Т/с «Мереживо долi»
14.00 «Речдок»
14.40 «Судовi справи»
15.50 «Сiмейний суд»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 04.55 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Сусiди за розлучен-
ням»
23.00 Х/ф «Врятувати рядового
Райана»

СУБОТА, 24
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
06.35 Пiдсумки
08.35 Тепло. Ua
08.45 Телемагазин
09.00 М/с «Мандрiвники в часi»
10.15 Як це?
10.50 Хто в домi хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.35 Школа Мерi Поппiнс
11.50 Казки Лiрника Сашка
12.00 Суспiльний унiверситет
12.50 QUEST. Музика Ф.Шопе-
на в iнтерпретацiї Н.Лебедєвої
14.00 5 баксiв.net
15.30 Книга.ua
16.00 Чоловiчий клуб. Спорт
17.10 Чоловiчий клуб
17.45 Х/ф «Собака на Рiздво»
19.30 Фiльм Богдана Кутєпова
«Життя i смерть у Гуцулiї, або
про трьох братiв, мандрiвних
музик i вуйка-небiжника»
20.30 Баклани на Балкани
21.00, 05.30 Новини

21.30 Спорт. Тиждень
22.25 НIЧНА МЕСА РIЗДВА
ХРИСТОВОГО ЗА УЧАСТЮ
СВЯТIШОГО ОТЦЯ ФРАНЦИС-
КА В БАЗИЛIЦI СВЯТОГО
ПЕТРА
00.30 Свiт on line

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.50 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 23.10 «Свiтське життя»
11.00 Х/ф «Iнша жiнка»
15.00 «Вечiрнiй квартал»
17.30 Т/с «Недотурканi»
18.30 «Розсмiши комiка 2016»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Лiга смiху»
00.10 «Вечiрнiй Київ 2016»

ІНТЕР
05.45 Х/ф «Русалонька»
07.40 Х/ф «Дайте книгу скарг»
09.30 Прем’єра. Док.проект
«Врятувати i зберегти»
10.20 Х/ф «Екiпаж»
13.30 Док.проект «Леонiд
Фiлатов. Щоб пам’ятали...»
14.40 Х/ф «Будинок для двох»
16.30 «Всi хiти Гумор FM»
17.50, 20.00, 20.30, 02.15, 05.00
«Подробицi»
22.30 «Добрий вечiр на Iнтерi»
23.15 Прем’єра. «Ювiлейний
концерт Iгоря Крутого»

НЕДIЛЯ, 25
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Спорт. Тиждень
09.40 Баклани на Балкани
10.05 Х/ф «Двi собаки на
Рiздво»
12.00 Театральнi сезони
12.35 Мистецькi iсторiї
12.55 РIЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
ТА АПОСТОЛЬСЬКЕ БЛАГО-
СЛОВЕННЯ ДЛЯ РИМУ I
ЦIЛОГО СВIТУ СВЯТIШОГО
ОТЦЯ ФРАНЦИСКА з ПЛОЩI
СВЯТОГО ПЕТРА у РИМI
13.50 Спогади
14.20 Фольк-music
15.45 Твiй дiм-2
16.05 Борхес
16.40 Д/ф «Неочiкуване
побачення»
17.05 Обличчя вiйни
17.30 Т/с «Епоха честi»
21.00, 05.35 Новини
21.30 Перша шпальта
22.00 Утеодин з Майклом
Щуром
22.30 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Свiт on line
23.20 Територiя закону

КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
06.50 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 «Свiт навиворiт - 8»
10.50 «Новий iнспектор
Фреймут. Мiста»
12.10 Т/с «Слуга народу»
16.00 Х/ф «Службовий роман»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 Мелодрама «Все одно ти
будеш мiй»
01.05 «Аргумент кiно»

ІНТЕР
07.10 Х/ф «Соляний принц»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 «Навколо М»
13.00 «Добрий вечiр на Iнтерi»
14.00 Х/ф «Сусiди за розлучен-
ням»
16.00 Т/с «Полуничний рай»
20.00, 04.40 «Подробицi
тижня»
21.30 «Великий бокс з Васи-
лем Ломаченко та Олександ-
ром Усиком»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

22 ÇÀÁÈÒÈÕ ÒÀ
3 – ÏÐÎÏÓÙÅÍ²:

така гольова статистика
ФК “Бориня” у двох останніх матчах

Минулої неділі у спорткомплексі “Динамо”, що у Львові, прой-
шли матчі чергового туру чемпіонату Львівщини з футзалу
серед команд Срібної ліги. Футбольний клуб “Бориня”, який
успішно тут виступає, знову потішив своїх уболівальників
блискавичними перемогами.

У першому поєдинку суперником наших хлопців був ФК “Гончари”
(с. Гончари, Пустомитівський район). Уже з перших хвилин стало
зрозуміло, хто здобуде тут 3 очки. Беззаперечна перевага борин-
чан, і закономірний розгромний результат – 17:2 на користь наших
хлопців.

Трохи перепочивши, ФК “Бориня” вийшов на свій другий поєдинок
цього ігрового для. Протистояв їм тут ФК “Старт” із с.Розворяни Зо-
лочівського району. Як і в попередньому матчі, боринчани теж виг-
лядали набагато краще, що і підтвердив результат матчу – 5:1 – на
користь наших земляків.

Таким чином, гравці ФК “Бориня” за два останні поєдинки забили
аж 22 голи, а пропустили лише 3. У загальному ж, після проведених
восьми матчів, боринчани, із 24-ма очками у своєму активі, впевне-
но очолюють турнірну таблицю Срібної ліги, а гравець команди –
Олег Бабич – список бомбардирів.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Втрачене пенсійне посвідчен-
ня АВ №556153, видане УПФУ у
Турківському районі на ім’я Надії
Миколаївни Квич, вважати не-
дійсним.

Дирекція, профспілкова організація Верхненського НВК вислов-
люють щире співчуття колишньому директору школи Миколі Євста-
хійовичу Підковичу та бібліотекарю Наталії Іванівні Підкович з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері – Ганни Миколаївни.

Колектив Риківської сільської ради висловлює щире співчуття зем-
левпоряднику сільської ради Василю Миколайовичу Харю з приво-
ду тяжкої втрати – смерті матері – Марії Михайлівни.

Педагогічний колектив Ільницького НВК сумує з приводу смерті
колишнього директора і вчителя історії Ільницької восьмирічної
школи Миколи Степановича Ільницького і висловлює щире співчут-
тя рідним і близьким покійного.

Новорічний розпродаж холодильників та морозильних камер (від
10 до 40% знижка) за адресою: м. Турка, вул. Шептицького (біля
ВДАІ).

Тел.: 0978472381, 0504367050.

Куплю дорого шкіри ВРХ.
Степан.  Тел.: 0669143298; Бог-
дан. Тел.: 0956028677.

Візьму в оренду магазин, пло-
щею 25-50 кв.м., у м. Турка.

Контактний номер телефону:
0677832815. Роман.

Керуючись ст.11, п.2 «а» ст.28, ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.31 ЗУ
«Про житлово-комунальні послуги», відповідно до ЗУ «Про відходи», Постанови КМУ від
26.07.2016р. №1010 «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів», КП «Турківське житлово-комунальне управління» подає на розгляд змінені
з 02 грудня 2016р. тарифи на вивезення твердих побутових відходів, захоронення твердих
побутових відходів, викачку рідких нечистот по місту та району, у зв’язку з тим, що організа-
ція стала платником ПДВ.

Калькуляція
на вивезення 1м.куб. ТПВ від

бюджетних організацій, не бюд-
жетних організацій, приватних
підприємств з 02.12.2016р.

1. Вартість вивезення 1 м. куб.
ТПВ – 65,58 грн.

2. Накладні затрати 70% –
45,91 грн.

Всього: 111,49 грн.
3. Рентабельність 12%: – 13,38

грн.
Всього: 124,87 грн.
4. ПДВ 20% – 24,97 грн.
Всього: 149,84 грн.
5. Вартість захоронення 1м.

куб. ТПВ: 30,89 грн.
Всього: 180,73 грн.
Калькуляція
на викачку 1 м. куб. рідких не-

чистот по місту з 02.12.2016р.

1. Вартість викачки 1 м. куб.
рідких нечистот – 128,80 грн.

2. Накладні затрати 70,0% –
90,16 грн.

Всього: 218,96 грн.
Рентабельність 12%: 26,28

грн.
Всього: 245,24 грн.
ПДВ 20% – 49,05 грн.
Всього: 294,29 грн.
Калькуляція
на викачку 1 м. куб. рідких не-

чистот по Турківському району
з 02.12.2016р.
1. Вартість викачки 1 м. куб.

рідких нечистот – 169,17 грн.
2.Накладні затрати 70% –

118,42 грн.
Всього: 287,59 грн.
Рентабельність 12% – 34,51

грн.

Всього: 322,10 грн.
ПДВ 20% – 64,42 грн.
Всього: 386,52 грн.
Калькуляція
на захоронення 1 м. куб. твер-

дих побутових відходів з
02.12.2016р.

1. Вартість захоронення –
13,52 грн.

2.Накладні затрати 70% – 9,46
грн.

Всього:  22,98 грн.
Рентабельність 12%: 2,82 грн.
Всього: 25,74 грн.
ПДВ 20% – 5,15 грн.
Всього: 30,89 грн.

Володимир ДРАЧ,
начальник КП «Турківське

житлово-комунальне управлін-
ня».

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

Іван СТРУЦЬ,
начальник відділу  агропромислового розвитку.

ЗА К У П ІВЕЛ ЬН А  Ц ІН А   
ВИ Д  Т ВА РИ Н  

 П О П Е РЕД Н Я  Від 
05.12.2016року 

Бички вищ .вгод .  понад   400 кг 25,15  26,10  
Бички  вищ .вгод .   від  350-до 
400кг 

24,45  25,15  

Бички до 350 кг - 22,90  

Телиц і  вищ .вгод . понад  365кг 22,90  23,65  

Телиц і вищ а вгод . до  365кг 22,20  22,90  

М олодняк середньо ї 
вгодованості 

- 20,75  

М олодняк    н / сер . вгод. 18,20  19,05  

М олодняк  худа 12,50  14,80  

Доросла   вищ ої  вгод .  від  370кг 22,25  23,20  

Доросла  вищ ої вгод . до  370кг 21,50  22,00  

Доросла   середньої  вгод. 19,45  20,35  

Доросла   н/середньої  вгод. 18,30  18,70  

Доросла    худа 12,50  14,95  

Кон і  I  категорії 19,10  19,70  

Кон і  II  категорії 17,35  17,85  

Свин і  22,00  22,00  

Свиноматки 21,00  21,00  
 

Охоронники(чоловіки,жінки). Тел.: 067-541-62-58,   095-230-41-81,  067-541-62-24
Зарплата  – від 3000 грн.

Куплю шкіру ВРХ. Тел.: 0973410398, 0668015338.

Продаються кролики м’ясного напрямку різних порід для розве-
дення. Тел.: 0973326338. Юрій.

«Афлубін» – заборонено!
З посиланням на державну службу України з лікарських засобів

та контролю за наркотичними засобами, ЗМІ поширили інформа-
цію про заборону в Україні популярного засобу від грипу «Афлубін»
(краплі оральні по 20 мл, серія 73512865 із маркуванням Австр-
ійського виробника Ріхарт Бітнер). Це сталося через те, що було
виявлено фальсифікацію даних  ліків. А тому заборонено їх реалі-
зацію, зберігання та застосування.

Наш кор.

ПРОЦЕС
ПІШОВ

Нарешті зрушилося з мер-
твої точки   питання  будів-
ництва  каналізації в м. Турка.
6 млн. 238 тис. грн. з держав-
ного бюджету  уже  перерахо-
вано на  обласний департа-
мент розвитку та експлуа-
тації житлово-комунального
господарства, який реалізує
даний проект і відповідає за
те, щоб усі кошти були ос-
воєні.

Звичайно, що були певні про-
блеми, каже міський голова, але
міській раді вдалося підключи-
ти для контролю і допомоги де-
путатів Верховної Ради України,
зокрема Ірину Суслову. Днями  в
Турку  приїхала перша машина з
трубами, привезли 55 шестимет-
рових труб, діаметром 40 см. На
черзі – інші поставки. Тому є
надія, що вищезгадані  кошти
будуть  освоєні до кінця  цього
року. Якщо так станеться,  міська
рада зможе наступного року
претендувати на решту суми, яка
має  надійти  для реалізації  усь-
ого проекту.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ЗМАГАЛИСЯ ШАХІСТИ
ТА ШАШКІСТИ

У неділю, 4 грудня, у Турківському шахово-шашковому клубі
“Олімпік” ім. Степана Попеля пройшов традиційний турнір з
шахів серед чоловіків, з нагоди 25-ї річниці Референдуму про
Незалежність України. Участь у ньому взяли десять учасників.

За результатами зіграних партій, перше місце, набравши 8,5 очок,
здобув Петро Рогач. Другим – з вісьмома очками  – став Назарій
Павлик, а третю сходинку п’єдесталу посів Микола Сакаль – 6 очок.

Зовсім трішки не вистачило до призового місця знаному на Турк-
івщині спортсмену – Богданові Москалю. Він набрав 5,5 очка.

А наступного тижня – 11 грудня – тут пройшов майже аналогічний
турнір з шашок. Відрізнявся він лише тим, що брали участь не лише
чоловіки, а й жінки, а також юнаки та дівчата.

Перше місце у чоловіків здобув Руслан Монич, другим став Ігор
Комарницький, а третім – Богдан Москаль. Серед жінок кращою
була Христина Зубрицька, за нею – Мар’яна Біян. Замкнула жіночу
трійку лідерів Ольга Лембак. Серед дівчат найкраще виступила Ірина
Малетич, а в юнаків не було рівних Миколі Яворському.

Призери та учасники обох турнірів були нагороджені грамотами
сектору молоді та спорту Турківської РДА.

Костянтин МАЛЕТИЧ.


