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Дорогу, найкращу у світі донечку і сестричку, жительку м. Турка –
Уляну Богданівну Кузьмак – з 20-річчям від
дня народження щиро вітають мама, тато
та брат Міша і бажають дорогій іменинниці
міцного здоров’я, радості у житті. Будь зав-
жди життєрадісною, щирою, усміхненою,
доброю, привітною і ніколи не знай розча-
рувань у житті.

Хай врода Твоя не в’яне ніколи,
Ступає любов на поріг.
Бажаєм щасливої долі
І світлих і ясних доріг.
Хай в житті Твоєму буде лиш добро,
Кохання вірне, друзі незрадливі.
Бажаєм, щоб задумане збулось
І щоб життя Твоє завжди було щас-

ливим.

Сім’ї – Жавко, Шуптар, Волос – щиросердечно вітають настояте-
ля храму святих апостолів Петра і Павла  с. Межигір’я – о. Василя
Цюцика – з днем народження. У цей прекрасний весняний день –
день Вашого народження – прийміть від нас, дорогий отче, при-
вітання і щирі побажання здоров’я, миру, ласки і милості, Божої
радості, служіння Господу і людям, Божого благословення у щоден-

ному житті.
Нехай Господь здоров’я й силу посилає,

На всіх шляхах благословить,
Хай дасть наснаги Вам і сили,

Щоб довго Господу служить.
Щоб без горя і журби
Весь свій вік прожили.
Нехай сіяє кожен день добром,

Хай радість птахом кожну мить
співає.
Хай наша вдячність, теплота, любов

Вам у житті завжди допомагають.
Боже ласкавий, в чудову цю  днину

Благослови цю прекрасну людину,
Дай їй під сонцем у радості жити
Многая, многая, многая літа.

Дорогого і люблячого, щирого і дбайливого татуся і дідуся – Олега
Мирославовича Надича – жителя смт. Бориня, із 50-річним юві-
леєм, який відзначив 15 травня, сердечно вітають дочка Іванна,
син Василь, зять Микола, невістка Катерина, онучка Ангеліна. Рідні
бажають дорогому ювіляру міцного здоров’я, великого людського
щастя, сімейного благополуччя, родинного тепла, Божої ласки і бла-
гословення на многії літа.

Наш славний і рідний, найкращий у світі,
Із Вами нам завжди затишно й

світло.
Ви – гарний господар і тато чу-

довий,
Даруєте радість і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і

ділом.
Щоб в рідному домі нам було надійно

і щиро,
Живіть нам на радість у щасті і мирі.
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми – щасливі.

ÇÓÏÈÍÈÌÎ ÑÂÀÂ²ËËß ÃÎÐÅ-ÒÓÐÈÑÒ²Â
У Карпатах нова біда. З кожним роком у горах з’являється

все більше техніки, яка їх нищить. У гори прийшов бізнес на
мотоциклах та квадроциклах, яких «косяками» можна зустр-
іти на карпатських стежках. Їздять вони без жодних дозвіль-
них документів, шкодять природі, нерідко прокладають доро-
ги по людських ділянках.

Серед таких туристів появляються і гості з-за кордону, які останнім
часом, крім катання, займаються розкопуванням могил та метало-
шукачами вишукують старовинні речі. Там у них у заповідних терито-
ріях рух будь-якого туристичного транспорту заборонено. А у нас
катаються без жодних погоджувальних документів, без дозволу
лісництва, поліції, природоохоронної служби та місцевої влади.

Прохання до жителів району: у разі появи таких горе-туристів у
заповідних місцях, повідомляти органи влади на телефонні лінії
102, або 112.

Турківська РДА.

Шановні турківчани!
На цьому тижні відзначаємо

одне з пам’ятних свят для
кожного ук-
раїнця –
Свято Ге-
роїв, яке
присвячене
 у к р а їнс ь -
ким воякам
– борцям за
волю Украї-
ни. Цього
дня Україна
в ш а н о в у є
тих, хто поклав своє життя
на вівтар Української Неза-
лежності, виборюючи нашу
свободу.

Висловлюю свою щиру
вдячність та пошану тим, хто без
вагань поклав своє щире сині-
вське серце до ніг Матері-Украї-
ни, чий героїчний подвиг став
прикладом для майбутніх по-
колінь.

Пам’ятаймо: лише той народ
вартий власної держави, який
береже пам’ять про своїх синів і
дочок, що віддали життя за її
свободу.

Тож хай на нашій рідній землі,
освяченій кров’ю Героїв, пану-
ють мир і злагода.

Зичу добра кожній родині, а
нашій Україні – процвітання,
сили й слави!

Слава Україні! Героям Слава!
 З повагою, народний депу-

тат України Андрій Лопушансь-
кий.

Вишиванку одягай –
Україну прославляй!

Всесвітній день вишиванки – Міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні
традиції творення та носіння етнічного вишиваного українського одягу. Ідея його запровад-
ження належить студентам Чернівецького Національного університету у 2006 році. Відтоді
все українство відзначає цю дату в кожен третій четвер травня.

В цей день установи та
організації, навчальні закла-
ди, вулиці міста майорять
різнобарв’ям вишиваних
композицій, і щороку до акції
долучається все більше і
більше людей. Свято служить
доброю нагодою черговий
раз нагадати, що вишиванка
– неоціненний символ Украї-
ни, й зрозуміло, людина, яка
одягає її, має бути мораль-
ною, чесною, або ж при-
наймні до цього прагнути,
робити все можливе, щоб ук-
раїнський дух, українські тра-
диції примножувались і про-
цвітали.

Традиційно не залишають-
ся осторонь свята й ці пре-
красні дівчата – працівники
бухгалтерії Турківської РДА –
Ольга Чаркіна, Світлана Гут
та Світлана Вовчанська (на
фото).

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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У час, коли земля-матінка обігріта травневими про-
менями сонця, а в глибині неба звеселяють серце та
душу пташині різноспіви, відзначає свій ювілейний день
народження вірна дружина, турботлива мама та бабу-
ся, порадниця та наставниця для своїх пле-
мінниць, людина великої душев-
ної теплоти, виняткової поряд-
ності, щирості – Любов Василівна
Матвієва.

Бажаємо міцного здоров’я, як
карпатські буки, Вам та всій
родині, щоденної Господньої оп-
іки, нехай життя пливе щасливою
довгою рікою.

Летять, летять роки –
Їх зупинить не вдасться.
Нехай же буде так
Чим більше літ – тим більше щастя.
Пам’ятаємо та цінуємо все добро, що Ви для нас

зробили.
З повагою – племінниці Оксана, Ліля, Галя – з роди-

нами.

Дорогу дружину, люблячу матусю, турботливу бабусю –
Любов Василівну Матвієву із смт. Бориня – із ювілей-

ним днем  народження щиро вітають
чоловік Юрій, сини Ігор та Олег, не-

вістки Тетяна та Ольга, внуки Діана,
Іринка та Саша і бажають у цей свят-

ковий день багато радості і миру,
нехай Пречиста Богородиця
огортає своїм покровом, міцно-
го здоров’я, всіх земних благ.

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 Вам Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!

Коханого чоловіка, люблячого і турботливого батька,
дідуся, зятя, жителя м. Турка – Ореста Тадейовича Лю-
боємського – з 60-річчям від дня
народження сердечно вітають дру-
жина Світлана, дочка Наталія, зять
о. Михаїл, син Микола, невістка Люд-
мила, син Богдан, дочка Галина;
онуки – Аня, Міша, Адріана, Богдан-
чик; теща Емілія Онуфрівна і бажа-
ють дорогому ювіляру міцного здо-
ров’я, невичерпної життєвої енергії,
безмежного щастя, мирного неба
над головою, Божого благословен-
ня.

Щоб спокій і мир панували в родині
Щоб сонце всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється. Гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається.
Здоров’я міцного і щастя без краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм.

Парафіяни с. Риків сердечно вітають з днем народ-
ження о. Василя, настоятеля храму Преображення Гос-
поднього і бажають міцного здоров’я, великого людсь-

кого щастя, Божої ласки і благословен-
ня на многії і благії літа!

Прийміть найщиріші вітання,
Від громади церковної шлем

побажання.
Бажаємо миру, здоров’я, щас-

ливих Вам літ,
Щоб довіку несли Ви Божу науку

у світ.
Хай світ потепліє від Божого сло-

ва,
Хай радість щодня Вам Бог посилає
І Вашу родину благословляє.

Колись давно прапрапрадід  Мирослави Петрівни по
маминій лінії, на прізвище Желихівський, був репресо-
ваний російською владою та позбавлений священичо-
го сану за те, що повінчав неповнолітніх. Тікаючи від
немилості, його сім’я зупинилася у нас на Турківщині,
зокрема в урочищі Каплунівка, неподалік села Вовче.
Згодом діти священика (три сини) оженилися й замеш-
кали в селах Верхнє, Комарники, Мельничне. Дід Ми-
рослави Петрівни народився в Мельничному. Його мати
була німкенею, – перша жінка в Галичині, що мала ме-
дичну освіту – була донькою лікаря-німця Гелма, що
мешкав у Борині.  Згодом  бабуся п. Мирослави  та
восьмеро дітей переїхали до батька.

 – У моєї матері про бабусю – надзвичайно добрі спо-
гади. Вона не один раз з приємністю та вдячністю роз-
повідала про неї, казала – поки була бабуня  – ми жили
дуже добре. Гарно влаштувалися в житті всі брати і сес-

три мого діда, діставши вищі студії. Щоправда, сам дід їх
не здобув. Коли підріс, помер його дідусь, а мама уже
не мала грошей на навчання. Його  хотіли відправити
вчитися на м’ясника, але через те, що боявся крові –
вивчився в Австрії на коваля. Один брат мого діда був
відомим етнографом. У місті Івано-Франківськ є пам’-
ятник Желихівському, іменем його названо й одну з ву-
лиць. Інший брат – викладав у Львівській політехніці.
Загалом, сім’я була надзвичайно освіченою. Моєму
дідові, Левкові, залишилася хата, як найбіднішому у ро-
дині. За дружину він собі взяв турківчанку, з роду Комар-
ницьких. Служив в Українській Галицькій армії. А його
син Мирослав, будучи гімназистом, вступив в ОУН, зго-
дом воював у дивізії «СС Галичина», в бою під Бродами
залишився живим. У 1946- 1947 роках його ще бачили в
Турці. А потім – кудись зник. Цьоцю мою вивезли до
Німеччини, а мама налагодила зв’язок з підпіллям УПА,
була зв’язковою. Влітку в 1944 році маму, як освічену
дівчину, радянська влада призначила начальником со-
юздруку, тодішнього Боринського району, а вже в жовтні
– її арештували, – ділиться спогадами Мирослава Петр-
івна.

Так для нашої дев’ятнадцятирічної землячки почали-
ся знущання та поневіряння, що тривали майже 10 років.
Спочатку її ув’язнили  у Боринське відділення НКВД,
потім – були в’язниці в Дрогобичі та Львові – на Лонць-
кого. І всюди – допити із застосуванням найстрашніших
методів, переважно вночі . Під нігті впихали голки та
сірники, саджали на стілець, прикручений до підлоги, а
волосся затискали в двері й били по ньому , відриваючи
жмутками. У 1946 році, після дворічного досудового
слідства, їй виносять вирок – десять років колонії та
п’ять – спецпоселення. Зразу ж дівчину,  разом із сотня-
ми засуджених, відправляють у Маріуполь, на будівниц-
тво рейкобалкового заводу. Там – трапилася жахлива
історія. Бригада дівчат , більше 60 осіб, працювала в
котловані.  В той час її як бригадира викликали на нара-
ду. Будівельники, подаючи великими ковшами бетон,
зрушили ґрунт, який смертельно накрив більше півсотні
дівчат. Ніхто не рятував потерпілих, всіх їх  ще й присипа-
ли бетоном. Тоді двадцятидворічна Іванка миттєво по-
сивіла. А щоб не було розголосу трагедії, всіх, хто міг
знати про це, зразу відправили в Мордовську Автоном-
ну Республіку. Там наша землячка добула до 1953 року.
Працюючи на лісозаготівлі, натерпілася знущань та по-
невірянь тодішнього режиму. В’язнів карали за наймен-
ший непослух. Десятиденним перебуванням у карцері
Іванку покарали лише за те, що вона насмілилася,  без

дозволу, взяти тарілки на продукти, передані на свята
від в’язнів прибалтійських республік. Їм тоді допомага-
ли благодійні міжнародні організації. Для українців – це
було неможливим. А карцер – бетонна яма,  в якій по-
караний постійно перебував до пояса у воді. Іванка вит-
римала лише сім діб і втратила свідомість.

 Напочаток 60-х років політичних в’язнів почали по-
трохи випускати. І дівчина поїхала до батьків за Урал, у
Челябінську область, куди вони були виселені разом з
дітьми в 1946 році. Так, після довгої розлуки, зустрілася
з рідними. Там, на поселеннях, познайомилася з май-
бутнім чоловіком, уродженцем села Яворів – Петром
Місяйлом. У нього також складна життєва історія. В 1942
році хлопця-сироту вивезли до Німеччини. Спочатку
працював у бауера, а згодом перевели на роботу в
Берлін на завод. Коли столиця другого рейху капітулю-
вала, він, та ще декілька його приятелів, опинилися в
радянській зоні, а відтак – вирішили тікати в амери-
канську. Але не вдалося, його затримали. Відповідно –
присудили за зраду батьківщини – 10 років ув’язнення.
Пройшов він страшні табори. Розповідав дітям, що в
Німеччині йому було непогано, правда – їв картоплю
від свиней, але ніхто не знущався, просто на заводі була
жорстка дисципліна. Там непогано вивчив німецьку
мову, хоч був – неграмотний. У таборі – пізнав  творчість
Тараса Шевченка. Професор – грузин цілими ночами
читав його поезію. Інший професор, з Москви, пропагу-
вав твори Маркса, Леніна, трактати з політології. В тюрмі
Петро навчився читати й писати.

Там, за Уралом, двоє політичних в’язнів-бойківчан
одружилися, там народилася й Мирослава Петрівна,
яка досить досконало знає історію не лише своєї сім’ї,
а й усього роду. Але туга за Україною завжди ятрила
душу, не давала спокою. Власне, порадившись, сім’я
вирішила в 1959 р. повертатися в Україну. Дідусь та ба-
буся Мирослави Петрівни, разом з вуйками, переїхали
у Нововолинськ і влаштувалися працювати на шахту.
Вони уже мали досвід роботи на них. Батько та мати,
разом з Мирославовою – на Донеччину. Спочатку в місто

Алчевськ, згодом – в Горлівку. Але й такий переїзд не
зовсім влаштовував патріотичну родину. Якось батько
відвідав Турківщину, а повернувшись звідти, запропону-
вав сім’ї переселитися в рідний край. Це був 1962 рік.
Зрозуміло, що неблагонадійних в районному центрі не
чекали, а тому – довелося поселитися в смт. Бориня й
щотижня ходити в районний відділ КДБ – відмічатися.
Мирослава Петрівна пригадала епізод, як вони повер-
нулися в Бориню і вперше відвідали місцевий храм.
Прийшовши туди, перед матір’ю в церкві прикляк муж-
чина й, плачучи,  щиро за щось дякував. Лише згодом
стало зрозуміло, що це –  місцевий житель Йосип
Сеньків, сім’я якого пекла хліб для вояків УПА. І про це
знала пані Іванна, але під час арешту не видала родину.
До речі, у цьому храмі, коли була ще маленькою, Іванка
дістала багато корисних наук патріотичного напрямку
від місцевого пароха – отця Мороза.

Через два роки родина Місяйлів переїхала в Турку.
Мама  п. Мирослави влаштувалася сестрою-господинею
в школу-інтернат, а батько – в місцевий кар’єр. Згодом і
він перейшов працювати в цей освітній заклад – сантех-
ніком. Ще в час, коли ми жили під радянським режи-
мом, батько Мирослави, спілкуючись з директором шко-
ли-інтернату Федором Ступинцем, запевняв його, що
Україна – буде вільною. Казав, що діти ходитимуть до
церкви, і над Туркою майорітиме жовто-блакитний пра-
пор. Федір Васильович в цей час аж ніяк не вірив сказа-
ному. Як виявилося – слова колишнього політв’язня були
пророчі.

Коли Україна стала незалежною – політичних в’язнів
Місяйлів реабілітували. Хоча п. Іванка тоді казала, що
від України її ніякої реабілітації не потрібно, адже вона
перед нею нічим не завинила. А батько, пригадує Ми-
рослава Петрівна,  казав, що він не був зрадником своєї
держави, бо не знав її. Помер Петро Миколайович у
1984 році. А Іванна Львівна  – у 2001 році. Прощаючись
з земним життям, казала п. Мирославі, що в нас ще не
та Україна, за яку боролися і гинули сотні патріотичних
людей. Хоча тоді в її слова було важко повірити. Це лише
зараз ми пересвідчуємося в правдивості сказаного.

Ось така сумна і повчальна історія, в якій люди –  без
вини  винуваті, переслідувані  за те, що любили свій край,
хотіли бачити свою Україну вільною, заможною, неза-
лежною.

Покарані, але незламні.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

На фото: родина Місяйлів з Борині та Іжиків з Ниж-
нього Висоцького у м.Горлівка на Донеччині.

ÁÅÇ ÂÈÍÈ ÂÈÍÓÂÀÒ²
Цього тижня маємо добру нагоду ще раз пригадати трагічні роки радянського свавілля, коли страшна,

репресивна машина безжально знищувала тисячі українців, застосовуючи звірячі тортури, нелюдські
знущання та поневіряння, за те що любили свою землю, свій народ, хотіли жити у вільній, незалежній
країні, бути господарями своєї долі. Йдеться про 20 травня – День пам’яті жертв політичних репресій,
коли маємо помолитися, віддаючи шану невинно убієнним, вклонитися живим, що вистояли, не зламали-
ся, зберегли честь і гідність, продемонстрували  ціною власного життя чи здоров’я справжній величний
приклад патріотизму, що не йде в порівняння з теперішнім - нерідко корисливим і фальшивим. Власне
тому безцінними є їхні особисті спогади про пережите та передані розповіді рідним і близьким, щоб знали
і пам’ятали ми, прийдешні покоління, й робили все можливе для недопущення чогось подібного в українській
історії.

У цьому контексті хочу коротко відтворити (гадаю, читачам буде цікаво) розповідь знаного на Турків-
щині волонтера, патріота, жінки активної життєвої позиції, Мирослави Калинич – про нелегку долю її
сім’ї та славну родину взагалі, що сягає в історію декількома поколіннями.
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Коханого чоловіка, найкращо-
го у світі татуся, люблячого сина,
зятя, швагра, вуйка – Андрія Ва-
сильовича Сто-
яновича –  з
днем народ-
ження, яке він
відсвяткував
16 травня, щи-
росердечно віта-
ють дружина Васи-
лина, донечка Марічка, мама
Валентина, тато Василь, теща
Людмила, Тесть Василь, сестри
дружини Михайлина з чоловіком
Михайлом, Уляна, племінниця
Андріаночка і бажають міцного
здоров’я, щастя, радості, достат-
ку, Божого благословення на
довгий вік.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благослов-

ляє.
Хай Матінка Божа з високо-

го неба
Дарує усе, чого тільки тре-

ба.
Здоров’я міцного і щастя

без ліку,
Щасливого, доброго довго-

го віку.

Минулої неділі в  рамках ІІ Етно-фесту гостинності наш район відвіда-
ли творчі колективи  Старосамбірщини. У культурному центрі «Украї-
на» міста Турка відбувся концерт з нагоди святкування Дня матері.
Гостей  хлібом-сіллю вітав перший заступник голови райдержадміні-
страції Микола Яворський. Від делегації Старосамбірщини слово мав
начальник відділу культури Петро Юрчик. Представники обох районів
висловили переконання, що такі добросусідські зустрічі надзвичайно
важливі для взаємного духовного збагачення. В концертній програмі
прозвучали самобутні пісні у виконанні чудових народних фольклор-
них колективів: сімейного ансамблю «Струни серця» РНД м.Старий
Самбір, фольклорного колективу «Надвечір’я» НД с.Велика Лінина,
аматорського камерного хору «Реприза» РНД м.Старий Самбір, хо-
реографічного колективу «Джерельце» НД м.Хирів, народного ансам-
блю пісні і музики «Відлуння Карпат» РНД, сімейного дуету «Фіалки»
НД с.Передільниця, вокально-інструментального ансамблю «Прикар-
патські бескиди» РНД. Запальні бойківські коломийки прозвучали від
народного фольклорного ансамблю «Моцні бойки» НД с.Ріп’яна.

Важливо відзначити, що колективи Старосамбірського району вир-
ізняються розмаїттям репертуару, яскравими барвами самобутніх на-
родних строїв, унікальними бойківськими традиціями.  А тому за коло-
ритні виступи глядачі Турківщини тепло вітали гостей, обдаровуючи оп-
лесками.

У фойє культурного центру «Україна» була  оформлена книжкова виставка.
Лілія ЯВОРСЬКА,

в.о. начальника відділу культури і туризму Турківської РДА.

Ìèñòåöüêèé äàðóíîê ñóñ³ä³â

Чергові вибори в ОТГ закінчилися
перемогою партії Порошенка

29 квітня пройшли перші вибори в 40 об’єднаних територіальних громадах: чотирьох міських,
14 селищних, 22 сільських. Вони показали кілька тенденцій, які впливатимуть на президентсь-
ку кампанію 2019 року. У «Блоці Петра Порошенка «Солідарність» заявили, що з 40 ОТГ у 26
головами обрано представників президентської політичної сили.  Це 65% громад - дві міські,
вісім селищних і 16 сільських.

Кандидати від БПП «Солідарність» очолять чотири громади в Запорізькій області, по три - у Кіровог-
радській і Харківській. Крім того, 100- відсотковий результат уже вкотре партія отримала на Тернопіль-
щині. Там в обох громадах, де відбулися вибори, перші місця зайняли кандидати від БПП. Перемогу
«Солідарності» на виборах 29 квітня підтвердили і в Комітеті виборців України. В інших політичних сил
по одній перемозі під час виборів голів ОТГ. За підсумками шести виборів в об’єднаних територіальних
громадах БПП «Солідарність» лідирує за кількістю голів ОТГ. 337 їхніх представників, що становить
48%, очолили громади: 243 - самовисуванці, 43 - представники «Батьківщини», 19 - партії «Наш край»,
12- Аграрної партії.

Уже шості вибори в об’єднаних територіальних громадах показали реальну картину лекторальних
симпатій. Вона кардинально відрізняється від того, що демонструють проведені на замовлення пол-
ітиків соціологічні опитування. За останні два роки п’ятірка лідерів виглядає так: на першому місці БПП,
на другому - «Батьківщина». Далі в рейтингу симпатій «Наш край», Аграрна партія України та Ради-
кальна партія Олега Ляшка. Тенденція не міняється.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної пол-

ітики апарату РДА.

ÇÀÂ×ÀÑÍÎ
Ï²ÄÃÎÒÓÉÒÅ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ
ÍÀ ÇÍÎ-2018!

Кожен, хто зареєстрований
для участі в ЗНО-2018, отри-
мав від Львівського регіо-
нального центру оцінювання
якості освіти конверт із до-
кументами, що містив:

- Сертифікат учасника ЗНО-
2018;

- Інформаційну картку.
З метою запобігання непоро-

зумінь та нестандартних ситу-
ацій під час допуску до пунктів
проведення ЗНО, просимо пе-
ревірити персональні дані
(прізвище, ім’я по батькові, но-
мер документа й номер голог-
рафічної наліпки на Сертифі-
каті, а також дату народження,
перелік предметів, мову пере-
кладу, що міститься в інфор-
маційній картці).

Якщо Ви виявили якісь розбі-
жності, просимо звертатись до
Львівського регіонального цен-
тру оцінювання якості освіти.

Ще з 30 квітня 2018 року учас-
ники мали роздрукувати запро-
шення-перепустки в пункти тес-
тування з інформаційної сто-
рінки, доступ до якої здійснюєть-
ся за допомогою номера Сер-
тифіката і PIN-кода, що містить-
ся на ньому.

Для допуску в пункт прове-
дення ЗНО завчасно підготуй-
те необхідні документи:

- Сертифікат ЗНО-2018;
- оригінал документа, за яким

проводилась реєстрація (пас-
порт, свідоцтво про народжен-
ня чи документ, серія та номер
якого зазначені у Сертифікаті);

- запрошення-перепустку, де
вказано дати проведення тесту-
вання та адреси пунктів прове-
дення ЗНО.

Нагадуємо!
- Без Сертифіката та оригіна-

лу документа, що посвідчує осо-
бу, абітурієнта НЕ ДОПУСТЯТЬ
до пункту проведення ЗНО.

- Мати з собою ручку з чорною
пастою. І тільки!

У Львівському регіональному
центрі оцінювання якості освіти
зберігаються Сертифікати учас-
ників, які не вказали поштової
адреси і конверти із Сертифіка-
тами, які були повернені з по-
штових відділень.
Відділ освіти Турківської РДА.

ДЯКУЮ БОГУ
І МЕДИКАМ

 Ми завжди  добрим словом
згадуємо тих лікарів,  до яких
часто звертаємося зі своїми
проблемами і недугами,  і вони
вислухають, допоможуть,
порадять, нададуть кваліфі-
ковану медичну допомогу. Такі
людяні, чуйні і добрі особис-
тості є і серед турківських
медиків. У цьому мені і моїй
родині довелося нещодавно
пересвідчитися.

 Хочу  висловити щиру подяку
за небайдуже відношення до
пацієнтів, знання, людяність і
увагу, які вони віддають хворим,
майбутнім матерям, породіл-
лям,  багатолітньому працівни-
ку медичної галузі району, досв-
ідченому лікарю, завідувачу гіне-
кологічного відділення Турківсь-
кої  центральної лікарні Є. В. Ар-
тимович,  вмілій акушерці І. В.
Крецул,  молодшим медичним
сестрам О.В. Ференц, М.І. Михай-
лечко, лікарю-неонатологу В.М.
Яворській, медсестрі палати
новонароджених Р. М. Бахур.

Ще раз велике спасибі за
Вашу працю. Нехай Господь
дарує  Вам міцне здоров’я.

З повагою вдячні пацієнтки
Марія Бондарчук,  Іванна Куле-
нич та їхня мама Людмила.

«² Ï²ÑÍß, ² ÑËÎÂÎ, ÌÀÒÓÑÞ, ÒÎÁ²»
«Вирушаючи  у велике життя, обов’язково треба подякувати своїй матусі за все, що вона

для тебе зробила. Адже саме мати є зіркою, яка освітить твій шлях у темряві великого
світу. І коли ти, дорослий і сильний, вийдеш на вершину, не забудь про найріднішу людину, бо
саме завдяки їй ти і став тим, ким ти є». Це слова з твору , присвяченого Матері, переможця
ІІ номінації  «авторська проза» фестивалю-конкурсу «І пісня, і слово, Матусю, Тобі», учениці 10
класу  Бітлянського НВК, Юлії Брянчик. Окрім неї, ще 46 школярів району стали учасниками
літературної частини фестивалю-конкурсу, подавши на розгляд журі щирі і  теплі авторські
поезії та прозові твори.

У номінації «авторська поезія» переможцями стали Ірина Занкович, учениця Завадівського
НВК, та Михайлина Шуптар, що навчається у 9 класі Риківської ЗОШ І-ІІ ст.

Подяка матері
Матінко рідна, голубонько

сива,
Ой як багато ти для мене зро-

била:
Дала можливість щасливо

зростати,
Природу й науку – все пізна-

вати.
Гарно навчатись, висот досяг-

ти
Щоб потім чудову професію

мати.
Тож щиру подяку тобі я скла-

даю,
За все те, матусю, що я в житті

маю:
За гарну одежу, за твою турбо-

ту,
За твою щоденну, невтомну

роботу.
Ти для мене рада б небо при-

хилити,
Від біди й незгоди мене захи-

стити.
За твої, рідненька, недоспані

ночі
Буду цілувати руки, зморшки,

очі.
Михайлина ШУПТАР,
Риківська ЗОШ І-ІІ ст.

Ода мамі
А надворі уже квітень
І весна буя…
А надворі майже літо,
Та душа моя
Лине в будь-яку погоду
До матусі знов.
Хто зігріє мої руки?

Хто віддасть любов?
Хто зітре із личка,
Коли плачу я?
Звісно, мама, звісно, рідна,
Ластівка моя.
Бо спокійна в мами вдача
Зможе все простить.
За дитину в неї серце
Кожну мить щемить.
Пам’ятайте, любі друзі,
Істину одну,
Що не можна ображати
Маму дорогу.
Бо образа ранить дуже,
До усіх глибин!
Як же можна ображати
Ангела без крил?!

Ірина ЗАНКОВИЧ,
Завадівський НВК.

Педагогічний колектив Сигло-
ватського НВК щиро вітає з юві-
лейним днем народження пе-
дагога-організатора
школи – Анастасію
Антонівну Яводчак
– і бажає ша-
новній іменин-
ниці міцного
здоров’я, доб-
ра, рясних Бо-
жих благо-
словінь.

Хай Мати Пречиста обері-
гає,

Ангел Господній на крилах
тримає,

А Бог хай дарує надію й теп-
ло

На многії літа, на щастя й
добро.
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Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо з днем
народження і днем Ангела, яке відзначатиме 22 трав-
ня, дорогого сина, брата, вуйка, жителя с. Крив-
ка – Миколу Миколайовича Мотичака – і
бажаємо міцного здоров’я, щастя, ра-
дості і всіх земних благ.

Хай тільки цікаве на Тебе чекає,
Хай радісний настрій в очах Твоїх

сяє.
Хай справжня любов буде поруч з

Тобою,
Нехай будуть друзі за Тебе горою.
Бажаєм, щоб доля Тобі усміхалась,
Щоб задуми завжди здійснити вдава-

лось.
Щоб сонце удачі світило невпинно
І щоби щастило Тобі неодмінно.
З любов’ю – мама, тато, сестричка, дідусь і бабуся.

Колектив Ільник-Закіпчанської ЗОШ І ст. щиро вітає з
ювілейним днем народження, яке відзначатиме 20
травня, директора Марію Василівну Масендич – і бажає
шановній іменинниці міцного здоров’я, щастя, радості,

достатку, Божого благословення на дов-
гий вік.

Всім колективом ми Вас вітає-
мо,

Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,

А доля лиш радість й добро да-
рувала.

Хай Бог милосердний з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба.

А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Педагогічний колектив Матківського НВК щиросердеч-
но вітає з ювілейним днем народження педагога-орган-
ізатора – Галину Миколаївну Сутчак – і бажає шановній
ювілярці здоров’я – на довгі роки
життя, душевного тепла, сімейно-
го затишку, Господнього благосло-
вення.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого

неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

Парафіяни храму Святих Апостолів Петра і Павла с.
Межигір’я щиро вітають о. Василя з днем народження,
який відзначив 17 травня. У цей прекрасний весняний
день – день Вашого народження прийміть від нас, до-
рогий отче, привітання і щирі побажання, міцного здо-
ров’я, радості, миру та ласки й милості Божої, святково-
го настрою, польоту, мрій та перемог на життєвих сте-
жинах.

Благословенні будьте небесами,
Всевишній хай опікує Ваш труд.

Хай зерна ті, що сієте між нами
Плодами слави Божої зійдуть.

Спасибі Вам за віру і терпін-
ня,

За теплоту сердечну і лю-
бов.

І за людей глибоке розумін-
ня –

Спасибі за усіх нас знов і
знов.

Вітання наше скупане лю-
бов’ю,

Яке всі разом стелемо до ніг.
Дай Боже Вам у силі і здоров’ї
Прожити разом з нами до 100 літ.
Хай образ Божий у душі сіяє,
Христова віра множиться завжди.
Ім’я хай Ваше буде поміж нами,
Як символ миру, щастя й доброти.
Господнього благословення на все життя.

Відповідно до перспективного плану формування те-
риторій громад Львівської області, на Турківщині пла-
нується створити чотири громади: Турківську міську, Бо-
ринську селищну, Верхньовисоцьку та Нижньояблунсь-
ку сільські об’єднані територіальні громади.

Найактивніше ведеться робота щодо створення Вер-
хньовисоцької громади. Відповідно до перспективного
плану, в неї мають входити Верхньовисоцька, Верхньо-
гусненська, Кривківська, Комарницька та Либохорська
сільські ради.

Минулої п’ятниці, 11 травня, делегація з представників
цих сільських рад: усі сільські голови, депутати, дирек-
тори шкіл, медики, а також перший заступник голови
РДА Микола Яворський, начальник організаційного
відділу РДА Богдан Москаль та головний архітектор рай-
ону Петро Юдицький – побувала з візитом у Грабо-
вецькій ОТГ Стрийського району та Гніздичівській ОТГ
Жидачівського району.

Грабовецька сільська ОТГ об’єднує 6 населених
пунктів: села Грабовець, Конюхів, Колодниця, Монасти-
рець, Довголука, Воля-Довголуцька. Площа території
громади – 65,92 кв. кілометрів, населення - 4,8 тис.
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету
органів місцевого самоврядування – 15.

Порівнюючи бюджети сільських рад, які утворили ОТГ,
та податкові надходження об’єднаної громади, заступ-
ник голови Грабовецької ОТГ Віктор Тучанський
відмітив, що відбулось зростання надходжень по всіх
видах податків та залучення коштів від ПДФО та податків
на майно. Відповідно до Закону України «Про добро-
вільне    об’єднання територіальних громад», держава
надала фінансову підтримку, шляхом надання субвенції
з державного бюджету, на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад у 2016 році понад 3
млн. грн., а у 2017 році – понад 5 млн. грн. В усіх населе-
них пунктах проведено вуличне освітлення, відремон-
товано ФАПи, комунальні дороги, встановлено автобусні
зупинки. Закуплено новий автобус «Школярик» та відре-
монтовано старий, який передав відділ освіти. За кошти
громади харчуються не тільки діти пільгових категорій,
а й всі учні 1-4 класів. Також капітально відремонтова-
но дитячий садок. У бюджетних установах не відбулося
жодного скорочення штатної чисельності працівників.
А завдяки тому, що громада стала повноправним госпо-
дарем і сама вирішує, як їй жити, збільшуються надход-
ження до бюджету. Відкрито Центр надання адмініст-
ративних послуг. Не забувають у громаді і про спорт. Фут-
больна команда успішно виступає у чемпіонаті району,
волейбольна команда – у чемпіонаті області, розпоча-
лося будівництво спортмайданчика зі штучним покрит-
тям – 42х24м.

У Гніздичівській громаді, за словами місцевого голо-
ви Івана Оліяра, також відчутно прогрес. ОТГ об’єднує 5
населених пунктів: смт. Гніздичів та села Ганнівці, Руда,
Покрівці, Лівчиці. Площа території громади – 57,6 кв.
кілометрів, населення - 6,8 тис. Усі рішення, що стосу-

ються сіл громади приймають тільки після підпису відпо-
відного старости. Для цього його запрошують на сесії
ради, кожен староста має свого діловода, печатку.  Школи
стали повноправними юридичними особами, вони ма-
ють свій окремий кошторис витрат, у штат школи введе-
но посаду бухгалтера. У громади немає проблем з виве-
зенням побутового сміття, згідно договору, комуналь-
ники 2 рази на тиждень забирають з подвір’я громадян
сміття. За це вони платять по 10 грн. з однієї особи, так
як це вимагає законодавство. А ось за освітлення опла-
чується з бюджету громади.

Взагалі в громадах стали краще рахувати свої доходи
і видатки. Так, щоб не сплачувати районному терцентру
за обслуговування одиноких громадян, створили свій те-
риторіальний центр, в результаті в громаді появилися
нові робочі місця і збільшилося ПДФО. Також вирішили
відкрити свою музичну школу. Якщо раніше в Жидачеві в
музичній школі навчалося 10 дітей, то тепер у своїй на-
вчається близько 100 дітей.

З 1 червня громадам передаються державні землі за
межами населених пунктів, що стане ще одним із рушій-
них показників розвитку громади і сприятиме швидшо-
му залученню інвесторів, які будуть мати справу з конк-
ретними власниками землі.

Висновок один: новостворені громади – справжні гос-
подарі на своїй землі, які не чекають, що їм хтось щось
дасть, або прийде і за них зробить, а самі шукають вар-
іанти розвитку. До речі, для залучення туристів у прикор-
донному селі Грабівниця Старосамбірського району,
Новоміська ОТГ реалізує проект з будівництва ковбойсь-
кого містечка. Для цього у селі, з населенням близько
300 мешканців, планують збудувати ціле туристичне
містечко, стилізоване під ковбойський Дикий Захід, але
з українською бойківською автентикою. Загальна
вартість цього проекту майже мільйон євро, 90% з цієї
суми уже виділив Євросоюз.

І, очевидно, такі можливості для розвитку будуть і у
Верхньовисоцькій ОТГ. Хоча сільські ради цієї громади
є дотаційними (сільські ради Грабовецької та Гніздичі-
вської ОТГ також були дотаційними,) та і надходжень
від ПДФО у них буде не так уже й багато. Однак завдяки
чималій кількості населення та великій площі – 203,55
кв. км (це більше у 3-4 рази, ніж Грабовецька та Гнізди-
чівська ОТГ), Верхньовисоцька грофмада повинна от-
римати від держави значну базову дотацію – майже 10
млн. грн.

Члени делегації, одержавши певний досвід, вірять,
що Верхньовисоцькій громаді бути. Три сільські ради
вже дали кінцеві згоди на об’єднання і чекають на такі
ж рішення від Либохорської та Комарницької сільських
рад, і тоді восени вже йти на вибори голови і депутатів
об’єднаної громади. Рано чи пізно – будуть створені всі
громади – хто добровільно, а хто примусово, як це було
в Польщі і Прибалтиці. Але преференції (пільги і пере-
ваги) отримає той – хто швидше це зробить.

Богдан МОСКАЛЬ.

Верхньовисоцька ОТГ може
бути створена до осені

Децентралізація в Україні йде повним ходом. 29 квітня пройшли вибори ще у 40 об’єднаних територіаль-
них громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Зараз їх в
Україні – 768. Такі темпи міжмуніципальної консолідації міжнародні експерти називають дуже високими.
На території Львівщини функціонує 35 об’єднаних територіальних громад. Цьогоріч очікується створен-
ня ще 10.

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊ² ÏÎÆÅÆÍÈÊÈ – ÏÅÐØ² Â ÎÁËÀÑÒ²
У понеділок, 14 травня, на базі спортивно-

го комплексу  Головного управління ДСНСУ
у Львівській області у Брюховичах відбулася
першість області з пожежно-прикладного
спорту серед підрозділів другої групи. Окрім
представників нашого району, в ній взяли
участь збірні команди пожежно-рятувальних
підрозділів Буського, Городоцького, Жидачі-
вського, Жовківського, Кам’янка-Бузького,
Миколаївського, Перемишлянського, Радех-
івського, Сокальського, Яворівського, Пус-
томитівського, Старосамбірського, Мос-
тиського, Сколівського гарнізонів та збірна
команда 36 ППЧ з охорони об’єктів «Борис-
лавнафтогаз».

Турківський район представляли: Микола Дре-
бот –  заступник начальника  ДПРП-58 (смт. Бо-
риня), Олег Бегей –  начальник караулу ДПРЧ-

28 (м. Турка),  Михайло Ковташинець – начальник відділення  ДПРП-58 (смт. Бориня), Василь Баран –  начальник
караулу  ДПРЧ-28 (м. Турка), Віктор Голонговський –  начальник відділення  ДПРП-58 (смт. Бориня),   переможець
чемпіонату світу з пожежно-прикладних видів спорту, Юрій Тяжкун – пожежний  ДПРП-58 (смт. Бориня),  Василь
Цуняк –   водій  ДПРП-58 (смт. Бориня). Готував команду до змагань Микола Хомик, заступник начальника ДЖПРЧ-
28, а представляв – Іван Лоштин, начальник ДПРЧ-28. Пожежники змагалися у підйомі по штурмовій  драбині у
вікно 3 поверху навчальної вежі, підйомі за допомогою висувної драбини, бойовому розгортанні від пожежного
автомобіля. До речі,  наш Микола Дребот  з Борині був найкращим  серед усіх учасників у підйомі по штурмовій
драбині.  Але старалися усі без винятку члени команди,  і доклавши максимум зусиль, вміння і спритності, вийшли
вперед і вибороли заслужену перемогу – перше місце в області. За що кожен з них був нагороджений почесним
дипломом, а вся команда –  кубком.

А 18 травня у м. Дніпро Іван Тисовський, командир відділення ДПРЧ-28 (м. Турка), у складі збірної команди
пожежників-рятувальників Львівщини,  візьме участь у Всеукраїнських змаганнях «Найсильніший пожежний-ряту-
вальник».

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Одночасно із оперативною
групою, «випадково» в Турку
приїхало телебачення від На-
родного контролю і зняло фільм
про те, які в Турківській міській
раді злодії і як правильно все
зробили в Старому Самборі.
Суму нанесених збитків озвучив
у соціальній мережі Фейсбук го-
лова обласної ОДА. Десятки
тролів під вигаданими іменами
розповідали про вкрадені і ви-
лучені мільйони, куплені кварти-
ри і машини. На фоні цього по-
чалися виклики на допити і підго-
товка позовів до суду про повер-
нення незаконно вилученого
майна, документів і грошей.
Вісім працівників ( 15 зг ідно
штатного розпису) як мінімум по
2 рази, їздили на допити у
м.Самбір і по кілька разів на
суди. Майже два місяці повноці-
нна робота міської ради була
неможлива. Коли через суди ( в
тому числі апеляційні) вдалося
повернути все незаконно вилу-
чене, а самбірська поліція і про-
куратура не змогли знайти скла-
ду злочину у діях посадових осіб
Турківської міської ради – мате-
ріали кримінальної справи були
терміново передані до Львова,
створена нова  група слідчих і
прокурорів (чотири слідчі і п’ять
прокурорів), і процеси розпоча-
лися знову. Тепер працівники
міської ради їздили до Львова
на допити. До речі, свої кримі-
нальні справи по закупівлі
сміттєвозів за гроші обласного
бюджету, крім нас, отримали
м.Старий Самбір, м.Хирів,
м.Добромиль, с.Бабино.

У липні 2017 року  Львівський
апеляційний суд виніс ухвалу,
якою визнано незаконним вилу-
чення всіх документів Турківсь-
кої міської ради і зобов’язано
слідчі органи  повернути доку-
менти. До сьогоднішнього дня
документи не повернуто. В кінці
серпня мені, як міському голові,
було оголошено підозру, накла-
дено домашній арешт і з другої
спроби відсторонено від вико-
нання посадових обов’язків.
Чотири місяці для мене було
обмежено спілкування із праці-
вниками міської ради.

Крім того, регулярно до міської
ради приходив місцевий пред-
ставник відділу боротьби з еко-
номічною злочинністю А.Сливар
і вишуковував нові сліди злочин-
ної діяльності міської ради.

Всього у 2017 році я особисто
взяв участь у 21 судовому засі-
данні (зараз це вже 28). У грудні
матеріали по мені виділили в
окреме провадження і переда-
ли до суду за ч.2 ст. 364 КК Украї-
ни. Зараз матеріали знаходять-
ся у Турківському суді і очікуєть-
ся призначення дати початку
розгляду справи. Суддя І.Федит-
ник, який мав розглядати цю
справу, вийшов на пенсію. Суд-
дя Л.Кріль відмовився розгляда-
ти цю справу з мотивів особис-
тої неприязні. Зараз справу пе-
редано на розгляд судді Т.Стро-
ни. Якщо вона відмовиться, роз-
гляд справи буде відбуватися у
м.Самбір, або у м.Львів.

23 березня 2018 року відбув-
ся черговий обшук у приміщенні
Турківської міської ради, у рам-
ках цього ж досудового розслі-
дування, у кримінальному про-
вадженні від 18.01.2017 року «з
метою відшукання та вилучен-
ня речей та документів, а саме:
рішень бюджетної комісії;
рішень сесії; плану державних
закупівель; протоколів тендер-
ної комісії, звітів; проектно-кош-
торисної документації; дого-
ворів купівлі-продажу, підряду,
технагляду; актів виконаних
робіт; видаткових накладних;
платіжних доручень; актів спи-
сання товарно-матеріальних
цінностей щодо, придбання та
встановлення автобусної зу-
пинки, спортивного майданчи-
ка, підсипної суміші, реконст-
рукцію освітлення у місті, виве-
зення сміття, прибирання доріг;
дорожні листи; договору орен-
ди земельної ділянки; дер-
жавні акти; банківські виписки
щодо отримання коштів за орен-
ду землі від А.Р.Громик, доку-
менти та їх проекти, що стосу-
ються підготовки та вчинення
злочину та чорнові записки» – і
все це за період від 01.09.2017
по 28.02.2018 року.

Як бачимо, «злочинна
діяльність» міської ради за пе-
ріод від першого обшуку значно
розширилась. Суд дав погод-
ження на вилучення майже всіх
документів, які ще не вилучали у
міській раді, чітко вказавши, під
які статті треба шукати  – ч.1
ст.366, ч.3 ст.191 КК України. Об-
шуки проводила група, у складі
8 чоловік. Перелік вилучених  до-
кументів вмістився на 18 сто-
рінках, і всі вони були добро-
вільно передані слідчій групі на
їхню вимогу. Забрали і оригіна-
ли, і копії. Згодом суд зобов’я-
зав прокуратуру частину з них
повернути, а з тих, що вилучені,
зробити копії і надати міській
раді. Як і рік тому прокуратура
не віддала нічого.

Суддя Галицького районного
суду м.Львів Стрельбицький
В.В., який розглядав клопотан-
ня прокуратури на арешт вилу-
чених документів, відмовився
зачитувати перелік вилучених
документів, мотивуючи тим, що
це потрібно читати більше двох
годин, а у нього часу нема. Та-
кож суддя дорікав представни-
ку прокуратури за таку кількість
вилученого, при цьому прокурор
не орієнтувався, що то за доку-
менти і для чого вони потрібні. У
суді ми дізналися, що негласні
дії (прослуховування телефонів)
ведуться постійно. Судове засі-
дання, як таке, не відбулося.
Нам  і прокуратурі запропонува-
ли написати письмово свої по-
зиції і сказали, що повідомлять
про прийняте рішення.

23 березня обшуки і вилучен-
ня документів проводилися,
крім міської ради, ще у підприє-
мця А.Громик та у Турківському
ЖКГ. Коли ми ознайомилися з
ухвалою суду про арешт, то були
вкрай здивовані. Суддя одним
рішенням наклав арешт на всі

вилучені у приватного підприє-
мця, житлово-комунальному
господарстві і у міській раді –
документи, вказавши, що всі
вони вилучені у Турківській
міській раді. Звичайно, ми пода-
ли скаргу у Львівський апеляц-
ійний суд. Рік тому в апеляцій-
них судах Львова, розглядаючи
наші скарги на рішення судів
першої інстанції, у яких були до-
пущені явні, грубі порушення,
старалися хоча би імітувати за-
конність, скасовуючи незаконні
рішення першим пунктом і даю-
чи можливість їх виправити і уза-
конити другим пунктом. На цей
раз, незважаючи на явну неза-
конність рішення про арешт до-
кументів, апеляційний суд (голо-
вуючий суддя РЕВЕР В.В., судді
– Урдюк Т.М. Головатий В.Я.) виз-
нав рішення законним. Ми отри-
мали ухвалу апеляційного суду,
в якій жодним словом не згада-
но про те, що у нас вилучили чужі
документи, яких у нас не було.
Судді просто проігнорували ос-
новний аргумент нашої скарги,
узаконивши тим самим незакон-
не попереднє рішення. Цікаво,
кому і яким чином вдалося пе-
реконати спочатку суддю Га-
лицького районного суду, а потім
ще й трьох суддів апеляційного
суду, прийняти таке рішення.
Цей «хтось» має переконливі
аргументи, бо це відбувається не
вперше.

Відповідаючи в апеляційному
суді на запитання суддів про зло-
чинну діяльність міської ради,
прокурор розказав про те, що в
місті сміття не вивозиться, а
спідометри накручуються і кра-
деться бензин, купуються люки
і не ставляться на місце, шифер
зберігається в одного із заступ-
ників голови, і кояться інші зло-
чини. Коли судді запитали про-
курора, яке це відношення має
до закупівлі сміттєзбиральної
машини, той повідомив, що всі
ці злочини їм стали відомі в про-
цесі прослуховування телефон-
них розмов, і тому вони вилучи-
ли стільки документів, щоб про-
вести експертизи (правда, і сам
не знав, які експертизи мають
проводити). Думаю, що незаба-
ром будуть оголошені нові підоз-
ри і відкриті нові кримінальні
справи. Все буде зроблено для
того, щоб не дати нам нормаль-
но працювати.

Є всі підстави стверджувати,
що прокуратура, поліція і суди не
одинокі у своєму бажанні пара-
лізувати роботу Турківської
міської ради, можливо, просто
є інструментом для покарання
непокірних чи неугодних владі.
Поки силові органи за допомо-
гою судів узаконювали свої дії і
збирали «компромат» для кри-
мінальних справ, обласна вла-
да посприяла тому, що реаліза-
ція двох – із трьох великих
інфраструктурних проектів –
була зірвана або призупинена
у 2017 році

1. ПОЛЬЩА-БІЛОРУСЬ-УКРАЇ-
НА   2014-2020.

Ми вже повідомляли, що у

2017 році Турківська міська
рада, разом із партнерами із
Бещадського повіту Республіки
Польща, стала переможцем у
міжнародному проекті у  Про-
грамі  Польща-Білорусь-Україна
2014-2020.  Міська рада мала
отримати  926 451.00 євро на
реконструкцію  комунальних
доріг в м.Турка,  протяжністю
близько 6 кілометрів, із викори-
станням якісного дорожнього
покриття та бруківки.

Але комісія у Львові прийня-
ла абсолютно незаконне рішен-
ня. Члени міжнародної комісії
(представники обласної ради),
очевидно  виконуючи чиїсь вка-
зівки (за словами голови Туркі-
вської РДА О. Лабецького, цим
процесом керував голова
Львівської обласної ради О.Га-
нущин), запропонували викрес-
лити Турківську міську раду з чис-
ла переможців і зменшити суму
проекту на 1 млн. Євро, зали-
шивши лише гроші для поляків.
Замість міської ради, вони впи-
сали Турківську районну раду,
яка не мала до підготовки, участі
і перемоги цього проекту ніяко-
го відношення. Районна рада
взяла на себе «м’яку частину»
виконання проекту (рекламу
того, як поляки реалізовують
проект за європейські кошти).
Обласна рада поспішила при-
вітати районну раду з перемо-
гою. Якщо би Турківська район-
на рада відмовилася підписати
цей проект у такому вигляді,
місто би мало шанс отримати
свої гроші, бо цей проект є вик-
лючно партнерським. Але рай-
онна рада не відмовилась (не
можна підводити польських
партнерів). Натомість їм виділи-
ли якусь суму на розроблення
проектів по ремонту доріг у рай-
оні. 50 тисяч гривень районна
рада виділила міській раді на
ремонти доріг з районного бюд-
жету.

Один мільйон євро, за який
мав бути проведений ремонт
міських доріг, був повернутий у
Польщу.

Те, що сталося  – це грабунок,
але грабунок не простий, а «ви-
шуканий», бо крайніх нема. Все
було чітко сплановано. Рішення
комісійне, комісія міжнародна,
а скарга приймається тільки від
бенефіціара №1, тобто тільки від
поляків. Наші партнери нео-
фіційно повідомили, що вважа-
ють це зведенням політичних
рахунків і  не хочуть у це втруча-
тися.  Наші листи і скарги зали-
шилися просто листами.  Це ще
одне свідчення того, як влада
розправляється з тими, хто їй не
угодний, хто сміє мати власну
думку.

Дуже цікавим і показовим у
даній ситуації є коментар, який
дав голова Турківської РДА Олек-
сандр Лабецький на нараді, що
була присвячена відзначенню
роковин розстрілу на Майдані. У
присутності великої кількості
людей він виголосив  урок –
гроші самі не приходять і нам,
щоб отримати фінансування в
межах міжнародного проекту,
треба було ще три місяці тому
їхати в область і домовлятися
про це.

З ким домовлятися? З Синют-
кою? З Ганущиним?..

Наразі, доводиться вносити
зміни у проекти ремонту вулиць
у сторону зменшення об’ємів
робіт і їх вартості. Один великий
проект буде розбитий на кілька
менших. Першим буде реалізо-

вуватися за власні кошти проект
по реконструкції дороги до ав-
тобусного вокзалу.

2. «РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИС-
НИХ СПОРУД КАНАЛІЗАЦІЇ
М.ТУРКА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБ-
ЛАСТІ».

Підрядною організацією
«Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія»,
яка виграла тендер у 2014 році,
у грудні 2016 року закуплено об-
ладнання, на загальну суму 4,5
млн. грн. Частину придбаного
передано на зберігання
Турківській міській раді..

У 2017 році Департамент роз-
витку та експлуатації житлово-
комунального господарства
Львівської ОДА, якому Турківсь-
ка міська рада передала права
замовника з реалізації даного
проекту, не подав запит на
фінансування даного проекту з
коштів, що залишились з виділе-
них у 2016 році (більше 11,5
млн.грн.) і звернувся до Турківсь-
кої міської ради з листом, в яко-
му не заперечував передачу
права замовника Турківській
міській раді, оскільки фірма
«Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія»
відмовилася реалізовувати
дальше цей проект. Сесія Туркі-
вської міської ради в кінці трав-
ня прийняла рішення про те,
щоби забрати собі права замов-
ника. Але протягом 2017 року
обласний департамент  так і не
передав нам документи і мате-
ріали, зокрема ті, які стосували-
ся закупівлі і робіт, що проводи-
лися у 2014 році, на суму близь-
ко 320000 грн. Насправді жод-
них робіт не проводилося ані в
2014, ані в 2016 роках. Це
підтвердила спільна обласна
аудиторська комісія, яка працю-
вала в м.Турка.  Ніяких робіт на
об’єктах не проводилося вза-
галі, хоча всі документи на вико-
нані роботи були підписані. За
цим фактом правоохоронні орга-
ни відкрили кримінальне про-
вадження.

Наразі напрацьовується ме-
ханізм виходу з цієї ситуації для
подальшої реалізації проекту.

3. БІЗНЕС – ПРЕКТ КАРПАТИ
Це великий міжнародний

інфраструктурний бізнес - про-
ект, який передбачає створення
площадки для співпраці органу
місцевого самоврядування з
банками через створення
спільних Хедж – Фондів. Була
проведена велика підготовча
робота, здійснено робочі поїздки
до Києва на зустріч із банкірами
і бізнес – партнером. У вересні
2017 року планувалася поїздка
до Києва у Комерційну Службу
США, яка є представником Де-
партаменту Торгівлі США для
вручення пропозиції по
співпраці і презентації даного
проекту. Найстрашнішим для
вищої влади у цьому проекті є те,
що ці гроші для них були би не-
доступні. Їх не можна було ні
вкрасти, ні маніпулювати ними.

Після оголошення мені у кінці
серпня підозри, поїздка стала
неможливою і реалізація проек-
ту призупинилася.

Весь розрахунок побудований
на тому, щоби нейтралізувати
роботу органу місцевого само-
врядування, понизити рейтинг
керівника і, по можливості, при-
тягнути до кримінальної відпов-
ідальності. Для цього були заді-
яні всі складові репресивного
механізму. Ця схема успішно
випробувана владою на всіх
рівнях. Це шлях до тоталітарно-
го режиму, який вибудовується
на почутті страху. Вони прораху-
валися. Кожен відповість за свої
дії і перед Законом, і перед Бо-
гом. Цей час наближається. Не
потрібно боятися. Потрібно по-
бороти в собі раба, щоб стати
вільним і збудувати Вільну, Ба-
гату, Світлу, Незалежну Україну.

Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.

ÏÎÂÅÐÒÀÞ×ÈÑÜ ÄÎ ÒÅÌÈ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ
ÏÅÐÅÑË²ÄÓÂÀÍÍß Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ…

2017 рік не був сприятливий для роботи Турківської міської ради. 18 січня місцевою прокура-
турою було відкрито кримінальне провадження по факту закупівлі за кошти обласного бюд-
жету сміттєвоза через систему «PROZORRO». Були вилучені оригінали всіх документів, які
стосувалися цієї закупівлі. 9 березня Самбірською прокуратурою і відділом поліції були прове-
дені обшуки у приміщенні міської ради і в помешканнях міського голови, заступника міського
голови і голови тендерного комітету. Згідно ухвали суду, Самбірська прокуратура повинна
була вилучити оригінали документів по тендерній закупівлі, які на той час вже були вилучені
Турківською прокуратурою. Натомість вилучали все, що їм захотілося, із формулюванням:
«Беремо. Буде ще один епізод». В результаті – майже півроку довелося повертати через суди
все незаконно вилучене як в особистих помешканнях, так і в приміщенні міської ради.
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Використання СДО дозволить отримати ряд суттєвих
переваг:

– зменшення витрат часу на розрахунково-касове об-
слуговування;

– значно зменшаться витрати на придбання паперу,
паливномастильних матеріалів, оплату відряджень;

– отримання інформації в режимі «оnline»;
– надійна система захисту інформації.
Можливість щодо підключення до СДО:
1. Доступ до СДО здійснюється через захищений ка-

нал зв’язку, побудований через мережу Інтернет. Засо-
би захисту каналу є програмними, мають позитивний
експертний висновок Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації (далі - ДССЗЗІ) та нада-
ються Казначейством безкоштовно та легально.

2. Для роботи в системі використовуються сучасні
версії Інтернет-браузерів Internet Explorer,Google
Chrome, Firefox, Opera, Safari.

3. Для входу в систему та накладання електронно-
цифрового підпису кожен користувач повинен мати
електронний ключ, збережений на захищеному носієві
ключової інформації (далі - НКІ).

3.1. Під захищеним НКІ розуміється такий носій, який
апаратно унеможливлює зчитування ключа з носія. Крім
цього, такий НКІ має забезпечувати апаратне шифру-
вання/розшифрування за різними методами. Захище-
ний НКІ – це обов’язкова вимога системи захисту, яка
використовується в СДО, враховуючи те, що дана систе-
ма є системою дистанційного управління фінансами
Клієнта. Такі захищені НКІ виробляють декілька компаній
в Україні. Захищений НКІ Клієнт Казначейства придбає
самостійно.

3.2. Послуга дистанційного отримання виписки потре-
бує мінімум 1 НКІ для 1-го працівника, який буде мати
підпис бухгалтера. Для забезпечення можливості вико-
ристання СДО в моменти відсутності бухгалтера, треба
ще 1 НКІ для іншого бухгалтера.

3.3. Послуга дистанційної передачі до відповідного
органу Казначейства платіжних доручень потребує
мінімум З НКІ, для 3-х працівників: НКІ для підпису бух-
галтера, НКІ для підпису керівника та НКІ для електрон-
ної печатки установи. Для забезпечення можливості ви-
користання СДО в моменти відсутності бухгалтера та
керівника, треба ще 2 НКІ: для ще одного бухгалтера та
заступника керівника. Отже в цьому разі мінімальна
потреба – З НКІ, а оптимальна – 5 НКІ.

3.4. Електронний ключ, який буде зберігатися на НКІ,
має бути отриманий від акредитованого центру сертиф-
ікації ключів Державної казначейської служби України
(отримання безкоштовне).

4. Всі послуги, які в рамках підключення та викорис-
тання системи дистанційного обслуговування надає Каз-
начейство, безкоштовні.

5. Клієнт самостійно забезпечує захист від несанкціо-
нованого доступу до автоматизованого робочого місця
працівника, який працює в СДО.

6. Працівник, який працює в СДО, має зберігати НКІ з
особистим ключем в особистому опечатаному сейфі.

7. На персональному комп’ютері працівника має бути
встановлено програмне забезпечення антивірусного
захисту інформації, що входить до Переліку засобів за-
гального призначення, які дозволені для забезпечен-
ня технічного захисту інформації, необхідність охорони
якої визначено законодавством України.

8. На сайті Казначейства (http://www.treasury.gov.ua)
створено розділ “Електронні сервіси”, де розміщено
різноманітну інформацію, зокрема дорожня карта
підключення, анкета клієнта та проект типового догово-
ру.

Що це таке, запитаєте Ви?
Ви, знаходячись на своєму робочому місці, зможете

через мережу Інтернет зайти в спеціально розроблену
систему «Клієнт Казначейства - Казначейство» та вико-
нати наступне:

– отримати виписку з рахунків;
– сформувати та направити нам платіжні доручення

до 1 мільйона грн.;
– сформувати та направити нам документи по плано-

вих показниках;
– сформувати та направити нам реєстри зобов’язань,

реєстри фінансових зобов’язань;
– направити нам підтвердні документи в електронно-

му вигляді.

Ваш зв’язок з системою через мережу Інтернет захи-
щатиметься безкоштовним для Вас програмним забез-
печенням, яке Вам надасть Казначейство.

Робота в системі проводитиметься через Інтернет-
переглядач (браузер).

Для подачі документів в орган Казначейства Вам не
потрібно з’являтися особисто.

Поряд з плюсами, є, на жаль, і мінуси. Пам’ятайте:
система дозволяє Вам керувати фінансами Вашої уста-
нови через мережу Інтернет. Тому для захисту системи
від стороннього втручання використані спеціальні носії
електронних ключів. Кожна особа мусить мати власний
носій і власний електронний ключ. Носії для кожної осо-
би і для печатки установи (яка має окремий електрон-
ний ключ) Вам доведеться придбати самостійно. Ціна
одного носія складає приблизно 745 грн. Але носій НЕ
одноразовий. Доки він працездатний (а виробник дає
гарантію 36 місяців), за Вашим бажанням, казначей-
ство зможе записати на нього БЕЗКОШТОВНО елект-
ронний ключ потрібну Вам кількість разів, але, одно-
часно, тільки для однієї особи.

Порядок підключення до системи:
1. Ви нам надаєте анкету в паперовому вигляді – на-

ручно в орган Казначейства, який Вас обслуговує, або в
електронному вигляді – електронною. Форма анкети на
www.treasury.gov.ua в розділі «Електронні сервіси».

2. Ми Вам для підписання надаємо два примірники
договору на підключення до системи дистанційного об-
слуговування.

3. Ви нам повертаєте два підписані примірники для
підписання з нашого боку. Після підписання один при-
мірник – наш, другий – Ваш.

4. З моменту реєстрації підписаного договору Держав-
на казначейська служба України розпочинає підготов-
ку для Вас пакета із програмним забезпеченням та
електронними ключами, за допомогою яких буде захи-
щатися зв’язок Ваш з нами через мережу Інтернет.

5. Тим часом Ви самостійно закуповуєте носії елект-
ронних ключів.

6. Електронні ключі Вам на носії будуть сформовані
нашим акредитованим центром сертифікації ключів. Для
цього Вам необхідно буде підготувати ряд документів,
перелік яких і інструкції по заповненню яких Вам будуть
надані.

7. Підготовлений пакет із програмним забезпечен-
ням та електронними ключами захисту Вашого зв’язку з
нами через мережу Інтернет надійде до нас та буде
Вам переданий по акту прийому-передачі.

8. Встановлення необхідного програмного забезпе-
чення проводитиметься Вашими спеціалістами само-
стійно (на CD-диску, який міститиметься в пакеті де бу-
дуть необхідні інструкції), але в разі виникнення про-
блем із цим, ми Вам допоможемо.

9. По факту підключення, через налаштоване програм-
не забезпечення, буде підписаний нами акт підключен-
ня.

10. Після підключення для кожної особи, для якої
формувався електронний ключ, Вам необхідно буде
підготувати та надати нам заявку на надання доступу.

11. Виконавши Вашу заявку, ми повідомимо Вам, що
доступ надано.

12. Визначені Вами особи, яким ми надали доступ,
можуть здійснювати вхід в систему та працювати. На
CD-диску, який міститиметься в пакеті, також будуть
інструкції по роботі користувача в системі.

Програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства
– Казначейство», знаходиться в процесі постійного удос-
коналення щодо дотримання засад безперебійності,
безпомилковості та надійності системи.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 ли-
стопада 2017 року № 816-р “Деякі питання дистанцій-
ного обслуговування розпорядників (одержувачів) бюд-
жетних коштів”, визначено пріоритетним казначейське
обслуговування через систему дистанційного обслуго-
вування “Клієнт Казначейства-Казначейство” розпоряд-
никам (одержувачам) бюджетних коштів державного
бюджету та здійснити заходи щодо підключення до даної
системи з 1 січня 2018 року, та рекомендувати його ви-
користання для розпорядників (одержувачів) місцевих
бюджетів.

Михайло ХОРТ,
начальник управління Державної казначейської

служби України у Турківському районі.

«ÊË²ªÍÒ ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÀ
– ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ»

Система дистанційного обслуговування клієнтів
через програмно-технічний комплекс

З метою підвищення дієвості і ефективності процесу казначейського обслуговування розпорядників
та одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів, Державною казначейською службою України впровад-
жується Система дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс «Клієнт
Казначейства - Казначейство» (далі – СДО). Дана система втілюється шляхом запровадження елект-
ронної форми обслуговування клієнтів з використанням надійних засобів електронного цифрового підпи-
су та сучасних інтернет-технологій.

Департамент економічної політики Львівської об-
лдержадміністрації, у межах реалізації Програми
підвищення конкурентоспроможності Львівської об-
ласті, продовжує конкурс інвестиційних проектів. Він
триватиме з 04 травня по 04 червня 2018 року.

Відповідно до Програми, суб’єктам підприємницької діяль-
ності, представникам малого бізнесу, які відповідають вимо-
гам Господарського Кодексу, з обласного бюджету відшкодо-
вуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, отри-
маними в банках, що уклали генеральні угоди про співробіт-
ництво з департаментом економічної політики ЛОДА.

Претенденти на отримання відшкодування частини
відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати
таким вимогам:

– здійснювати господарську діяльність неперервно, не мен-
ше 24 місяців;

– здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно
з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп Розділу 16
«Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини
та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та
рослинних матеріалів для плетіння». Розділу 31 Групи 31.0
«Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Виробництво мат-
раців») та усіх груп Розділу 10 «Виробництво харчових про-
дуктів».

Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємницт-
ва необхідно подати інвестиційні проекти з такими роз-
ділами:

– вид діяльності, виробничі можливості, кадровий потенц-
іал, фінансово-господарська стійкість;

– конкретний напрямок використання кредитних коштів;
– очікуваний приріст виробництва і реалізації продукції (то-

варів) у результаті реалізації проекту;
– очікуване зниження собівартості виробництва і продукції

у результаті реалізації проекту;
– очікувані нові ринки збуту продукції за межами області і

країни.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен пере-

вищувати 15 сторінок.
Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках

суб’єктам підприємницької діяльності, становить 750 тис. грн.,
терміном на три роки. Розмір часткового відшкодування
відсоткової ставки складає 14 % річних.

Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з обласного
бюджету відшкодовування частини відсоткової ставки за
кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, які
уклали генеральні угоди про співробітництво з департамен-
том економічної політики ЛОДА.

Претенденти на отримання відшкодування частини
відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати
таким вимогам:

– мати статус учасника АТО;
– мати офіційну прописку на території Львівської області:
– створити бізнес-план (інвестиційний проект);
– взяти участь у навчанні у межах проекту міжнародного

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

Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні
проекти з такими розділами:

–вид  діяльності, наявні чи потенційні виробничі можли-
вості, наявний   чи потенційний кадровий склад;

– конкретний напрямок використання кредитних коштів;
–очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації

проекту;
– очікувані ринки збуту продукції та послуг.
Загальний обсяг інвестиційного проекту  не повинен пере-

вищувати 15 сторінок.
Максимальна сума кредиту – 300 тис. грн., терміном на 3

роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки
складає 14 % річних.

Зазначимо, департамент економічної політики ЛОДА
співпрацює з такими банками та кредитними спілками: ПАТ
АКБ «Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ОКСІ
банк», ПАТ «ОТП Банк», AT «ПІРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Укр-
газбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», Церковна кредитна спілка
«Анісія», кредитна спілка «Вигода», кредитна спілка «Бойків-
щина».

Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях
Програми, яка розміщена на офіційній Інтернет-сторінці
Львівської обласної державної адміністрації.

Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно
подати в департамент економічної політики обласної
державної адміністрації з 04 травня по 04 червня 2018
року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425.

Детальну інформацію також можна отримати за теле-
фоном:  2- 999- 279.

Дорогого свата – Івана Михайловича Цапа – вітають з
ювілеєм, який він буде святкувати 20
травня, свати Надія і Богдан Сен-
чишини і бажають міцного здо-
ров’я, щастя, радості, достатку,
Божої опіки на довгий вік.

Хай береже Вас Божа Мати
Від злих людей і різних бід.
В здоров’ї, радості прожити
Бажаєм много-много літ.
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З 1 травня 2018 року стала чинною по-
станова Кабінету Міністрів України від
27.04.2018 № 329 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів Украї-
ни та визнання такою, що втратила
чинність, постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 28 грудня 2016 року № 1022».

Загалом отримувачів субсидій можна
розділити на три категорії: ті, яким по-
трібно по-новому звернутися, написати
заяву та декларацію, щоб отримувати суб-
сидію; ті, які втратять право на субсидію;
ті, яким субсидія буде призначена авто-
матично.

У нововведеннях – чимало нюансів. «На
сьогоднішній день той, хто звертається за
субсидією, повинен подати дані про дохо-
ди членів сім’ї, навіть тих, які не зареєст-
ровані за цією адресою, але фактично там
проживають. Йдеться про відпові-
дальність тих людей, які будуть звертати-
ся за субсидіями.

Чітко обумовлено, хто втратить право на
отримання субсидій – власники квартир,
площею понад 120 кв. метрів, та будинків,
площею понад 200 кв. м. При цьому бе-
реться до уваги загальна площа будинку,
а не лише житлова. Відповідно до поста-
нови, не можуть претендувати на отри-
мання субсидій громадяни, які мають ав-
томобіль, від дати випуску якого минуло
менше ніж 5 років – незалежно, чи він по-
дарований, успадкований, чи взятий у кре-
дит.

Водночас розширюються повноважен-
ня комісій з призначення субсидій, які
діють при кожній РДА. Щодо автомобіля,
віком менше ніж 5 років, ще є можливість
призначити субсидію рішенням комісії, ви-
ходячи із складних життєвих обставин
сім’ї. Складні життєві обставини – це може
бути важка довготривала хвороба, підтвер-
дження висновком лікарсько-консульта-
тивної комісії. Щодо понаднормової площі
квартир та будинків – такого права немає.

Не можуть бути розглянуті на комісії ви-
падки й призначена субсидія сім’ям, у яких
хтось перебуває за кордоном понад 60
днів, «оскільки це свідчить про прихова-
не працевлаштування».

Окрім того, людина, яка отримує субси-
дію, має сплачувати обов’язкову частку
сплати – так званий соціальний норма-
тив. Раніше в мешканців були переплати
через отримання субсидій, вони не спла-
чували за компослуги. Тепер потрібно
сплачувати цю обов’язкову частку сплати,
яка вираховується відповідно до формул.
В іншому випадку – буде припинено на-
дання субсидії.

Аналогічно новації стосуються грома-
дян, які проживають у селах і чиї будинки
не газифіковані – вони отримували субси-
дію на тверде паливо.

Очевидно  зросте й кількість випадків,
коли люди будуть змушені повертати суб-
сидії, оскільки вчасно не повідомили про
зміни, як це передбачено постановою.

Багатьом людям, які не звернуться, суб-
сидію призначать автоматично. Далі усі
дані отримувачів субсидій будуть скеро-
вані у міністерство для верифікації – там
перевірять доходи, чи людина не виїхала
за кордон, чи здійснила купівлю, яка пе-
ревищує 50 тис. грн. Коли нам приходять
списки таких людей, їм автоматично при-
пиняється надання субсидії.

А ще – через зменшення норм спожи-
вання зменшиться і розмір субсидії для
тих, хто її таки отримуватиме.

Позитивів небагато. Стосуються вони
переселенців. Є нововведення і щодо се-
лян, які продавали сільгосппродукцію. Для
аграріїв чи мешканців сіл, які мали дохо-
ди від реалізації молока чи іншої продукції,
раніше при розрахунках брали до уваги
100% цих доходів, то тепер тільки 30%.

I. Кому потрібно звернутися за пере-
оформленням субсидії. З 1 травня 2018
року житлова субсидія призначається
лише після подання нових заяви і дек-
ларації, якщо у складі домогосподарства
є:

– особи, які не мають доходів, або їх се-
редньомісячний сукупний дохід менший,

ніж розмір мінімальної заробітної плати,
та/або вони не сплатили єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соц-
іальне страхування у розмірі, не меншо-
му ніж мінімальний, сумарно протягом
трьох місяців у періоді, за який врахову-
ються доходи для призначення житлової
субсидії;

– внутрішньо переміщені особи;
– особи, члени сім’ї яких не зареєстро-

вані за адресою;
– особи, які є орендарями житлових

приміщень (будинків);
– особи, які зареєстровані в житловому

приміщенні (будинку), але фактично в ньо-
му не проживають.

II. Затверджено Положення про поря-
док призначення житлових субсидій у
новій редакції. Отже, тепер:

1. Сім’я втратить право на субсидію,
якщо:

1) загальна площа житлового приміщен-
ня перевищує 120 кв. м для квартири і 200
кв. м для будинку (крім ДБСТ та прийом-
них сімей);

2) будь-хто із домогосподарства має у
своєму володінні транспортний засіб, з
дати випуску якого минуло менше ніж п’ять
років (крім мопеда). Але не враховуються
транспортні засоби, одержані безоплат-
но чи придбані на пільгових умовах через
підрозділи соцзахисту;

3) у складі домогосподарства, або у
складі сім’ї члена домогосподарства, є
працездатні особи: у яких взагалі відсутні
доходи, що враховуються під час призна-
чення житлової субсидії; їх середньомісяч-
ний сукупний дохід менший, ніж розмір
мінімальної заробітної плати, встановле-
ної на початок періоду, за який врахову-
ються доходи для призначення житлової
субсидії (мінімальна заробітна плата на
початок періоду, за який враховуються до-
ходи для призначення субсидії у травні
2018 року – 3200 грн.), та/або вони не спла-
тили єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування у
розмірі, не меншому ніж мінімальний, су-
марно протягом трьох місяців у періоді,
за який враховуються доходи для призна-
чення житлової субсидії (субсидія з 1 трав-
ня 2018 року – доходи враховуються за ІІІ-
ІV квартали 2017 року, мінімальний соц-
іальний внесок 22% від мінімальної за-
робітної плати у 2017 році – 3200 грн. ста-
новить 704 грн., відповідно 704 грн. х 3 міс.
= 2112 грн.).

Обмеження, передбачені у цьому
пункті, не стосується осіб, які:

– навчалися за денною формою навчан-
ня;

– зареєстровані у службі зайнятості як
такі, що шукають роботу, і в цей період
навчалися в центрах професійно-техніч-
ної освіти Державної служби зайнятості;

– отримували хоча б один із таких видів
доходу: пенсію; стипендію; допомогу при
народженні (усиновленні) дитини; допо-
могу особам з інвалідністю з дитинства та
дітям з інвалідністю; допомогу по догляду
за особами з інвалідністю І і II групи внас-
лідок психічного розладу; допомогу осо-
бам, які не мають права на пенсію, та осо-
бам з інвалідністю; тимчасову державну
соціальну допомогу непрацюючій особі,
яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату;
допомогу по безробіттю;

4) будь-хто із домогосподарства, або
член сім’ї домогосподарства, протягом 12
місяців перед зверненням за призначен-
ням житлової субсидії здійснив купівлю,
або набув право власності на земельну
ділянку, квартиру (будинок), транспортний
засіб (механізм), будівельні матеріали,
інші товари довгострокового вжитку, або
оплатив (одноразово) будь-які послуги на
суму, яка перевищує 50 тис. гривень;

5) прострочена понад два місяці забор-
гованість з оплати житлово-комунальних
послуг, загальна сума якої перевищує 20
неоподатковуваних мінімумів доходів (340
грн.).

2. Житлову субсидію може бути при-
значено за рішенням комісії, виходячи з

конкретних обставин, що склалися, крім
випадку, коли загальна площа переви-
щує 120 кв. м для квартири і для будинку
– 200 кв. м).

Позитивне рішення комісії про призна-
чення житлової субсидії може бути прий-
нято лише у разі, коли особи, у яких відсутні
доходи, середньомісячний сукупний дохід
менший, ніж розмір мінімальної заробіт-
ної плати, та/або вони не сплатили єдино-
го внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування:

перебувають у складних життєвих обста-
винах, викликаних тривалою хворобою, що
підтверджується висновком (довідкою)
лікарсько-консультативної комісії закла-
ду охорони здоров’я;

на момент призначення житлової суб-
сидії сплачують єдиний соціальний вне-
сок у розмірі, не меншому ніж мінімаль-
ний, протягом двох місяців підряд перед
днем звернення за призначенням жит-
лової субсидії;

не перебували за кордоном сукупно
більше 60 днів протягом періоду, за який
враховуються доходи для призначення
житлової субсидії (крім службового відряд-
ження, навчання або лікування за кордо-
ном, що підтверджується відповідними
документами).

3. Внутрішньо переміщеним особам, які
не зареєстровані в житловому при-
міщенні (будинку), але фактично прожи-
вають у ньому без укладеного договору
найму (оренди) житла, субсидія може
призначатися за рішенням комісії та на
підставі акта обстеження матеріально-
побутових умов.

4. Житлова субсидія призначається з
місяця звернення за її призначенням до
дати закінчення опалювального (неопа-
лювального) сезону і розраховується:
на неопалювальний сезон – з 1 травня
до 30 вересня; на опалювальний сезон
– з 1 жовтня до 30 квітня.

5. Під час призначення житлової суб-
сидії враховуються такі доходи:

– заробітна плата після сплати податку
на доходи фізичних осіб;

– пенсія;
– стипендія;
– соціальні виплати;
– допомога по безробіттю, інші страхові

виплати, які призначаються фондами
соціального страхування;

– інші доходи.
Доходи, які не включаються до сукуп-

ного доходу:
– частина допомоги при народженні ди-

тини, виплата якої здійснюється однора-
зово;

– частина допомоги при усиновленні ди-
тини, виплата якої здійснюється однора-
зово;

– одноразова винагорода жінкам, яким
присвоєно почесне звання України «Мати-
героїня»;

– державна соціальна допомога на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батькі-
вського піклування;

– допомога на дітей, над якими вста-
новлено опіку чи піклування;

– щомісячна адресна допомога внутрі-
шньо переміщеним особам для покриття
витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг;

– доходи від розміщення депозитів;
– аліменти, отримані на дітей;
– оплата праці членів виборчих комісій,

а також осіб, які залучаються до роботи в
комісії, у тому числі в день голосування,
дні встановлення підсумків голосування
та результатів виборів;

– допомога громадських та благодійних
організацій;

– допомога на поховання;
– одноразова допомога, яка надається

відповідно до законодавства, або за
рішеннями органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, неза-
лежно від форми власності;

– вартість безоплатно отриманих сана-
торно-курортних путівок, технічних та інших
засобів реабілітації, в тому числі грошова
компенсація вартості за самостійно прид-
бані технічні засоби реабілітації;

– суми, які виплачуються в порядку
відшкодування шкоди, заподіяної праців-
никові за ушкодження його здоров’я, що
пов’язане з виконанням ним трудових
обов’язків.

Нововведенням є те, що до сукупного

доходу домогосподарства не включа-
ють аліменти, отримані на дітей.

6. Для розрахунку житлової субсидії
середньомісячний сукупний дохід осіб
враховується:

за III-IV квартали попереднього кален-
дарного року – у разі, коли житлова субси-
дія призначається з початку неопалю-
вального сезону;

за І-II квартали поточного календарно-
го року – у разі, коли житлова субсидія при-
значається з початку опалювального се-
зону;

за два квартали, що передують місяцю,
який передує місяцю звернення за при-
значенням житлової субсидії, – у разі, коли
житлова субсидія призначається після
початку опалювального (неопалювально-
го) сезону.

У разі призначення житлової субсидії з
початку опалювального (неопалювально-
го) сезону, доходи у вигляді пенсії врахову-
ються в розмірі нарахованої пенсії за ос-
танній місяць попереднього опалюваль-
ного (квітень) або неопалювального (ве-
ресень) сезону. У разі призначення суб-
сидії після початку опалювального (нео-
палювального) сезону, враховується
розмір нарахованої пенсії за місяць, що
передує місяцю, з якого призначається
субсидія. У разі, коли середньомісячний
сукупний дохід працездатної особи мен-
ший від мінімальної заробітної плати, для
розрахунку субсидії включатиметься се-
редньомісячний сукупний дохід на рівні
трьох розмірів прожиткового мінімуму
(раніше включали на рівні двох розмірів).

Для фізичних осіб-підприємців, які об-
рали спрощену систему оподаткування
(незалежно від отриманих/не отриманих
доходів) і є платниками єдиного податку:

– першої групи – за кожний місяць вра-
ховується дохід на рівні одного розміру
мінімальної заробітної плати (було на
рівні двох розмірів прожиткового мініму-
му для працездатних осіб);

– другої групи – двох розмірів мінімаль-
ної заробітної плати (було на рівні трьох
розмірів прожиткового мінімуму);

– третьої групи – трьох розмірів
мінімальної заробітної плати (було на
рівні чотирьох розмірів прожиткового
мінімуму).

7. Громадянин, якому призначено жит-
лову субсидію, зобов’язаний протягом 30
календарних днів проінформувати
структурний підрозділ з питань соціаль-
ного захисту населення про обставини
для перерахунку призначеної житлової
субсидії, зокрема:

– зміну складу зареєстрованих у житло-
вому приміщенні (будинку) членів домо-
господарства (орендар, внутрішньо пере-
міщена особа – членів домогосподарства,
які фактично проживають в житловому
приміщенні (будинку), їх соціального ста-
тусу;

– зміни у складі сім’ї члена домогоспо-
дарства;

– зміну переліку отримуваних житлово-
комунальних послуг, умов їх надання;

– зміну переліку витрат на управління
багатоквартирним будинком;

– зміну управителя, виконавця кому-
нальних послуг, створення об’єднання;

– настання умов, зазначених у підпунк-
тах 2 і 4 пункту 6 цього Положення.

У разі зміни складу зареєстрованих
(фактично проживаючих) у житловому
приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї
члена домогосподарства, подаються
нові заява та декларація.

8. Громадяни, яким призначено житло-
ву субсидію, зобов’язані щомісяця спла-
чувати обов’язкову частку платежу.

9. Для отримання коштів невикориста-
ної (зекономленої) житлової субсидії до
1 серпня поточного календарного року
громадяни звертаються з відповідною
заявою до структурного підрозділу соц-
іального захисту.

На підставі поданих заяв, структурні
підрозділи соціального захисту, протягом
двох місяців від початку нового опалю-
вального сезону, виплачують громадянам
кошти невикористаної житлової субсидії.

Для громадян, які використовують при-
родний газ або електричну енергію для
індивідуального опалення, опалюваль-
ний період для надання пільг та субсидій
встановлюється з 16 жовтня до 15 квітня
включно.

Зменшено норми споживання:
Послуга – природний газ для індивіду-

альною опалення
До 30.04.2018 - 5,0 куб. метра газу на 1

кв.
3 01.05.2018 – 4,5 куб. метра

Микола ГУТ,
начальник управління соціального за-

хисту населення Турківської РДА.

Право на субсидії можуть втратити
близько 40% сімей: Які є нюанси

У зв’язку із подорожчанням тарифів на комуналку у 2015 році, українці масово
кинулися оформляти субсидії – по допомогу до держави звернулася кожна чет-
верта сім’я. Тепер же почався зворотний процес – поступове згортання на-
дання «подачок», чи «знижок» від держави. Після останніх нововведень, як за-
являють урядовці, кількість отримувачів субсидій скоротиться на 15-20%.
На місцях же чиновники прогнозують, що право на субсидії втратять значно
більше сімей – близько 40%.
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У магазин «Продукти» с. Н.Висоцьке потрібен продавець.
Тел.: 0501724290.

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

41-81, 067-541-62-24.

Перед початком поєдинків до
гравців та вболівальників, уже
традиційно, звернувся голова
федерації футболу Турківщини
Сергій Рик. Він привітав усіх з
початком великого футболу цьо-
го сезону та закликав фут-
болістів до виключно спортивної
боротьби, а вболівальників – до
збереження культури вболіван-
ня та недопущення порушень
громадського порядку.

Після хвилини мовчання, в
боротьбу за фінал вступили ко-
манди сіл Явора та Вовче. Уже з
самого початку поєдинку на полі
почала точитися гостра бороть-
ба за м’яч. Дуже часто вона пе-
реростала у фоли з боку обох
команд. Емоції гравців у деяких
моментах починали, як кажуть,
зашкалювати. Справедливо
дратувала їх і дивна поведінка
центрального арбітра, який ве-
лику кількість порушень просто
не помічав, а на жести бокових
– практично не реагував.

Команда з Явори, озброєна
кількома легіонерами з Турки,
виглядала переконливіше від
вовчан, котрі запросили на
підмогу двох самбірчан. Як ре-

зультат, всередині першого тай-
му, під час однієї з атак, Ярос-
лав Юсипович відкрив рахунок у
матчі. Футболісти з Вовчого, після
пропущеного м’яча, наче проки-
нулись і понеслись відігрувати
рівновагу. Результат – не заба-
рився: на 40-й хвилині Юрій По-
дьо блискучим ударом зрівняв
рахунок. З результатом 1:1 ко-
манди пішли на перерву.

У другому таймі гра уже була
рівною, проте не менш грубою.
За 10 хвилин до закінчення ос-
новного часу команда з Вовчого
залишилася в меншості. За не-
спортивну поведінку на полі
арбітр Віктор Костишак вилучив
півзахисника вовчан Володими-
ра Касенича. Та це практично не
вплинуло на гру команди, а на-
впаки  додало спортивної
злості. Вони успішно стримали
натиск явірчан, які з усіх сил на-
магалися скористатися
більшістю на полі. Основний час
так і закінчився внічию. Додат-
кові 15-хвилинки голів також не
принесли. Долю фіналіста вирі-
шили післяматчеві пенальті. Зав-
дяки чудовим діям голкіпера та
влучним ударам польових

гравців, перемогу здобули фут-
болісти з Явори – 4:3.

Другий матч – між командами
смт.Бориня та с. Либохора – про-
ходив набагато спокійніше. Ко-
манди вели себе ввічливо по
відношенню до суперника та
вболівальників. Гра проходила
без грубих порушень, а арбітру
Едуардові Питчаку не довелось
показувати жодної картки. Гра
була досить рівною, обидві ко-
манди часто атакували, проте до
голів у першому таймі це не при-
вело. Другий тайм був трохи на-
сиченішим. На 63-й хвилині по-
єдинку верхньояблунський легі-
онер боринської команди Пет-
ро Шийка зняв павутину з “дев’-
ятки” воріт рідного брата – Юрія,
котрий захищав ворота Либохо-
ри (через неукомплектованість
власної команди, хлопці виріши-
ли не спостерігати за футболом
з трибун, а все ж зайнятись улюб-
леною справою, хай і у складі
інших команд.). Через 15 хвилин
Євген Заїченко рахунок подвоїв,
реалізувавши пенальті. Так матч
і завершився.

Тож у неділю, 20 травня, у
Турці знову буде великий
футбол – фінал “Кубка пам’-
яті Героїв”. О 15.00 год. на зе-
лений газон стадіону “Карпа-
ти” вийдуть дві кращі коман-
ди району – з Явори та Борині.

Але прикро є те, що 20 травня
для райцентру великий футбол
майже завершиться. За тиж-
день чи два після цього пройде
ще Суперкубок району, а потім,
вже десь аж восени –  фінальна
частина чемпіонату району, ну і,
можливо, якісь дитячі турніри чи
товариська гра влітку. А все тому,
що Турка не спромоглася орган-
ізувати своєї команди для участі
бодай в районному чемпіонаті,
не кажучи вже за область. Це,
мабуть, чи не єдиний райцентр
на Львівщині без власної фут-
больної команди.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Ó Ô²ÍÀË² Ç²ÃÐÀÞÒÜ
ßÂÎÐÀ ÒÀ ÁÎÐÈÍß

Якщо вболівальники сіл району насолоджуються футболом
уже кілька тижнів поспіль, то до Турки цьогоріч це спортивне
свято завітало лише минулої неділі. На міському стадіоні “Кар-
пати” пройшли півфінали “Кубка пам’яті Героїв”.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
«Виробничий структурний підрозділ «Ужгородська дирекція

залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізни-
ця» ПАТ «Укрзалізниця» пропонує для працевлаштування ва-
кантні посади:

- складач поїздів на станціях Ужгород, Чоп, Батьово;
- регулювальник швидкості руху вагонів на станції Чоп;
- приймальник поїздів на станціях Чоп, Батьово, Ужгород
- черговий стрілочного поста на станціях Берегово, Виноградів,

Тересва

з можливою виплатою компенсації за найм (оренду) житла для
працівників з іншої місцевості.

Кваліфікаційні вимоги: повна або базова загальна середня осві-
та. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосе-
редньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Заробітна плата – від 5000 гривень.

Звертатися у відділ кадрів Ужгородської дирекції залізничних
перевезень за адресою:  м. Ужгород, вул. Ф. Тіхого, 8; тел.: (0312)
69-31-20, 69-25-54, 69-25-79, моб. тел. 050-920-73-37.

До уваги турківчан!
Якщо у Вас, чи у членів Вашої

родини, є потреба в активному
інвалідному  візку,  Ви його мо-
жете безкоштовно отримати у
благодійній організації Володи-
мира Саврука «Фонд допомоги
малозабезпеченим сім’ям та
сім’ям учасників АТО» за адре-
сами:

м. Турка,  вул. І. Франка, 33. 
Контактна особа - Марія Сте-

панівна т. (066) 852 22 08;
м. Львів, вул. Виговського, 29.
Контактна особа - Ірина Ми-

хайлівна т. (097) 304 74 61.

Продається двокімнатна
квартира по вул. Міцкевича в м.
Турка. Тел.: 0666313400.

Продається житловий прива-
тизований будинок в центрі смт.
Бориня.

Є криниця, гараж, сарай, сад,
пивниця.

Ціна – договірна.
Тел.: 0673390837.

Продається житловий буди-
нок із господарськими при-
міщеннями по вул. Поляна (вище
середньої школи №1).

Будівництво незавершене.
Площа земельної ділянки під

забудову – 10 арів.
Ціна – договірна.
Контактні телефони:

0987169695, 0954628684.

Продам ІЖ 2717, 2004 р.в.,
вантажно-пасажирський, пробіг
– 48000.

Тел: 0993351468.

Сім’я Перовських висловлює щире співчуття лікарю-стоматологу
Ігорю Івановичу Черепанину та його родині з приводу тяжкої втрати
– смерті батька.

Щиро розділяємо Ваше горе. Нехай наші співчуття, ласка Господ-
ня та опіка Матері Божої будуть з Вами у ці нелегкі дні, додадуть
Вам сили і здоров’я та допоможуть Вам пережити біль непоправ-
ної втрати – вічної розлуки з дорогою людиною.

Вічна йому пам’ять, хай земля буде пухом.

Педагогічний колектив Розлуцького НВК глибоко сумує з приводу
смерті колишнього вчителя початкових класів Марії Федорівни Ки-
силичин і висловлює щире співчуття родині покійної.

Колектив стоматологічного відділення Турківської КЦРЛ вислов-
лює щире співчуття лікарям-стоматологам – Ігорю Івановичу та Марії
Михайлівні Черепанинам – з приводу смерті – батька та свекра.

Вихователі, класний керівник та учні 8 класу Турківської школи-
інтернату висловлюють щире співчуття однокласнику Миколі Леню
з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Сім’я Анатолія Миня висловлює щире співчуття Ігорю Івановичу та
Марії Михайлівні Черепанинам з приводу тяжкої втрати – смерті
батька та свекра.

Колектив Явірського НВК глибоко сумує з приводу смерті колиш-
нього вчителя початкових класів філії Мала Волосянка Марії Федо-
рівни Кисиличин і висловлює щире співчуття рідним і близьким по-
кійної.

Педагогічний колектив Розлуцького НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю фізики та трудового навчання Степану Романовичу На-
зару з приводу тяжкої втрати – смерті сестри – Анни.

Працівники харчоблоку Турківської КЦРЛ висловлюють щире
співчуття лікарям-стоматологам – Ігорю Івановичу та Марії Михайлівні
Черепанинам – з приводу тяжкої втрати смерті – батька та свекра.

ÑÅÌ²ÍÀÐ ÄËß ÏËÀÒÍÈÊ²Â ÏÎÄÀÒÊ²Â
Турківське відділення Самбірської ОДПІ повідомляє, що 24

травня 2018 року у м. Львів Головним управлінням ДФС у
Львівській області буде проведено безкоштовний семінар для
платників податків Львівської області, які перебувають на
обліку в ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області,
на тему: «Актуальні питання оподаткування у 2018 році», за
участі представників аудиторської спільноти Львівщини.

Початок семінару: 11 год. 00 хв.
Початок реєстрації: 10 год. 00 хв.
Місце проведення: м. Львів, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цо-

кольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДФС у
Львівській області.

Запрошуємо взяти участь у семінарі всіх зацікавлених.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,

головний державний інспектор Турківського відділення Самб-
ірської ОДПІ.

Ó ÒÓÐÖ² ÃÎÐ²Â ÌÀÃÀÇÈÍ
 У понеділок вдосвіта, о 5 год. 55 хв., на пульт Турківської

ДПРЧ-28  надійшло повідомлення про пожежу в м.Турка, по вул.
Січових Стрільців, 50 Б , в продуктовому одноповерховому з
мансардою магазині, побудованому з блоків, критому бляхою,
розміром 6 на 5 м.

Вогнем пошкоджено перекриття на площі 30 м кв. та речі побуто-
вого вжитку . Пожежний підрозділ прибув за лічені хвилини, і вже о
6 год. 14 хв. пожежу було локалізовано, а ще за 15 хвилин ліквідова-
но.  Врятовано  від займання одну будівлю.

Причину пожежі наразі встановлюють, проте найімовірніше –
виникла вона через несправність в електромережі.

Рятувальники кажуть, що великою підмогою для гасіння вогню
став  справний пожежний гідрант по вул. Січових Стрільців, 56, який
вони і використали для безперебійної подачі води.

Наш кор.

Продається житловий будинок в смт. Бориня (нижче лікарні).
Ціна – договірна. Тел.: 0502227797 (Леся).

Продаю вулики. Ціна – договірна. Тел.: 0950448588.


