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ЗУСТРІЧ З ПЕТРОМ ПОРОШЕНКОМ
У КНЯЖОМУ ЛЬВОВІ
У середу Президент України
П ет р о
П о р о ш енк о
здійснив черговий візит до
Львова. З-поміж інших офіцій ни х заход ів т ут він вз яв
участь у традиційному щорічному Форумі видавців, зокрема в иступив на п резент ац ії к ни г и П р ед с т о ят ел я
УГКЦ, Блаженнійшого Свят о с л ав а Ш евчук а « Д іал о г
лікує рани». Після цього, разом з головою облдержадміністрації Олегом Синюткою, Президент пройшовся
містом, зустрічаючись з його
мешканцями та гостями.
Так сталося, що в цей час
на площі Ринок був і директор Лімнянського НВК Ярослав Тирик. Скориставшись нагодою, він підійшов до Президента,
привітався й попросив зробити фото на пам’ять. Відтак очільник області представив Петру
Олексійовичу нашого земляка, наголосивши, що він з Турківщини.
Зустріч була короткою, але, зрозуміло, пам’ятною, та й навіть історичною для Ярослава Васильовича.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЦІКАВА
ПОДОРОЖ
Екскурсія 7-ма містами
Європи та відвідини
ПАРЄ 7-13 жовтня,вартість 180 євро
1. Герліц або Гьорліц – має
4000 пам’яток історії і культури,
вважається найбільшим за площею історичним міським центром Німеччини.
2. Дрезден — це чарівне місто
мистецтва і культури. У місті розміщені всесвітньо відомі зібрання предметів мистецтва — Галерея старих майстрів та колекція
коштовностей «Зелене склепіння».
3. Нюрнберг.
4. Відвідування ПАРЄ (Парламентська Асамблея Ради Європи).
5. Страсбург -красиве старовинне місто на північному сході
Франції.
6. Європа-Парк в м.Руст, один
з найбільших розважальних
парків.
7. Венеція - одне із найбільш
унікальних місць не тільки в
Італії, але й у всій Європі. Місто
на воді із чудовою архітектурою
та цікавою історією.
8. Будапешт – місто на Дунаї,
головний культурний осередок
Угорщини, тут розташовані головні національні театри, музеї,
мистецькі заклади освіти, інші
культурні заклади тощо.
Контакти: +380672600983;
+380986541453.

Найкращу у світі кохану дружину, люблячу, турботливу матусю –
Надію Миколаївну Височанську – жительку с. В. Висоцьке, щиросердечно вітають з ювілеєм чоловік Володимир, зять Роман, дочки
Ольга і Оксана, сини Роман і Микола і бажають дорогій ювілярці
міцного здоров’я з роси і води, невсипущої життєвої енергії, родинного тепла, світлої радості, гарного настрою, Божої ласки і благословення на многая і благая літа.
Зірка небесна яскраво світила,
Гарну новину нам сповістила,
Що цієї світлої, доброї днини
В нашої рідненької нині уродини!
Від усього серця Вам даруєм
Букет найкращих побажань:
До 100 живіть без нарікань
І правнуків ведіть до шлюбу!
Щоб холод в душу не закрався,
Щоб в серце смуток не прийшов,
І щоб ніхто не здогадався,
Який Вам рік уже пішов.

Дорогу, люблячу, турботливу хресну маму, жительку с. В. Висоцьке
– Надію Миколаївну Височанську - з ювілейним днем народження
щиро вітають похресниці Віра, Оксана і Іннеса і бажають їй здоров’я, невичерпної життєвої енергії, світлої радості
в житті та Божого благословення.
Рідних людей буває багато,
Але тільки хрещена – одна.
У Ваш день бажаєм від серця:
Любові, щастя і тепла.
Хай Бог Вас оберігає
Від злих ворогів і невдачі.
Посмішка серце зігріває,
Даруючи щастя, і без здачі.

Дорогу серцю, ніжну, люблячу, турботливу сестру, свість, зовицю,
тьотю, жительку с. В. Висоцьке – Надію Миколаївну Височанську –
із ювілейним днем народження щиро вітають сестри Ольга, Віра,
Любов; швагри Ярослав, Василь, Володимир; братова Алла, 12 племінників і бажають ювілярці міцного-міцного здоров’я, світлої радості в житті, добра, невсипущої життєвої енергії, безліч світлих і
радісних днів, наповнених Божою ласкою і опікою.
Щасливої долі діточкам.
Ось і пролунав ювілей –
Разом смуток і радість.
Про минуле не шкодуй:
50 – не старість.
Нехай відтепер і завжди,
Смутком не розп’яті,
Будуть нові роки,
Радістю багаті!
І не в тягар добра праця
І добрії вісті,
І друзі не підведуть,
І душа на місці.

З 21 вересня газету «Бойківщина» можна буде придбати лише в центральному
відділенні поштового зв’язку м. Турка та сільських
поштових відділеннях. Реалізація в кіосках «Високий
Замок» буде припинена через те, що власники вчасно не розраховуються за
реалізовану газету, тим самим створюють фінансові
проблеми для редакції.
Просимо вибачення у читачів за такий вимушений
крок.

Дорогу дочку, люблячу дружину, турботливу маму, жительку с. Н.
Яблунька – Марію Тарасівну Сливар – з 30-річчям від дня народження, яке відзначила 16 вересня, щиро вітають тато Тарас, мама
Мирослава, свекор Михайло, чоловік Олексій, донечки Марина і Настя, сестра Надія та брат Іван з сім’ями і бажають дорогій іменинниці міцного здоров’я, радості в житті, благополуччя, любові, мирного неба над головою, родинного тепла, Божої ласки і опіки
на довгій життєвій ниві.
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,
Довгого, доброго, мирного віку!

2 стор.
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Турківська районна державна адміністрація запрошує вас
взяти участь у відзначенні 104-ї річниці першого бою Українських січових стрільців, яке відбудеться 23 вересня 2018
року, о 13.30 год., на Ужоцькому перевалі, біля пам’ятного
знака Українським січовим стрільцям!
Фестиваль проводиться з нагоди 104-річниці першого бою Українських січових стрільців та 100-річчя завершення Першої світової війни, яка тривала від 28 липня 1914 до 11 листопада 1918
року. В ній брали участь 38 держав із населенням 1,5 млрд. мешканців. Під час неї загинуло понад десять мільйонів солдат і цивільних мешканців. Символічна могила Українським січовим
стрільцям розташована на Ужоцькому перевалі, поблизу села
Сянок Турківського району, 156 км автодороги Львів – Ужгород.
Збудована символічна могила в 1990 році, з ініціативи активіста
Народного руху Миколи Михайлика, який згодом, в часи незалежної України, став Представником Президента України.
Довідка: Легіон Українських січових стрільців створили у серпні
1914 року, коли розпочалася Перша світова війна. Після розгрому
австро-угорських військ під Львовом,10 вересня 1914 р., російські
війська почали наступати на Карпати. На перекриття проходів
через перевали перекинули австро-угорські війська, в тому числі і
Січових Стрільців. 25 вересня січовики провели свій перший бій
на дорозі з Турки до Сянок. Стрільці із сотні О. Семенюка зіткнулися з кінним роз’їздом кубанських козаків. З цього бою січовики
вийшли переможцями. 27 вересня 1914 року сотня Семенюка
першою з легіону Січових Стрільців дала в Сянках бій двом козачим полкам, що тривав від ранку до сутінок. На перевалі разом
захоронено 363 полеглих офіцерів і солдатів обох воюючих сторін.
Тоді ж загиблих Січових Стрільців поховали велично на громадському цвинтарі в Сянках.
Богдан МОСКАЛЬ.

ПРОЯВИМО АКТИВНІСТЬ
– БУДЕ РЕЗУЛЬТАТ
Як каже народне прислів’я: під лежачий камінь вода не тече. Щоби щось
мати, чогось домогтися, потрібно проявляти ініціативу, працювати, бути
активним, настирливим і не боятися труднощів. Місцеві проблеми (а це погані дороги, неосвітлені вулиці, занедбані скверики, відсутність нормальних
автобусних зупинок, освітянські, медичні заклади, які потребують ремонту,
і багато інших) можна значно швидше вирішити, якщо б громада брала активну участь в конкурсах мікропроектів. Такий конкурс, наприклад, організовує
Львівська обласна рада, і багато районів, взявши в ньому активну участь,
уже вирішили безліч назрілих питань. Беруть участь в цьому конкурсі мікропроектів, вкладаючи свою фінансову частку, й громади Турківщини, але не так
активно, як би цього хотілося. Тут мають бути задіяні й окремі громадяни –
жителі даного населеного пункту, меценати, громадські організації, керівники установ, підприємств.
Тож поговоримо про реалізацію проектів з Миколою Лилом, головним спеціалістом з питань реалізації проектів місцевого розвитку та зовнішньо-економічних зв’язків у Турківській районній раді.
– Наприкінці минулого року Турківський район подав на конкурс у Львівську
обласну раду 40 проектів. Із тих 40 проектів 16 стали переможцями, – розпочав розмову Микола Лило. – Але, на
жаль, вже скоро рік добігає свого закінчення, а зроблено лише половину із них.
До виконання інших ще не приступили. Є
й такі проекти, де ще навіть не підписані
угоди.
Треба сказати, що це питання стоїть
на чіткому контролі конкурсної комісії
Львівської обласної ради, яка кожного
місяця проводить своє засідання. Ми
щомісячно, до 5-го числа, звітуємо про
стан реалізації кожного проекту.
– І як у нас в районі йде цей процес?
– Якщо із тих 16 проектів реалізуємо
один, то це виглядатиме на фоні області
дуже погано, адже на Львівщині є такі
райони, які мають по 50-80 проектів і
реалізовують всі, а ми не можемо дати
ради із шістнадцятьма. Тому в мене велике прохання до тих громад, які ще не
уклали угоди, не обрали підрядника, не
зволікати і не затягувати роботу. Зрозуміло, що є проблеми зі збором коштів від
людей, але якщо ви показували в проекті ту частку коштів, які зобов’язувала-

ся вкласти в проект громада, то цю суму
треба зібрати у громаді. В іншому разі
проект не пройде.
– 14 вересня у Львівській обласній
раді знову проводила своє засідання
конкурсна комісія з реалізації мікропроектів Львівської обласної ради. Про
що йшлося на ній стосовно нашого
району?
– Зокрема мова йшла про проект
«Придбання апарату ударно-хвильової
терапії для Боринської комунальної
міської лікарні». На закупівлю даного
медичного апарату закладена сума 400
тис. грн. Але боринчани уже двічі оголошують тендер, і ніхто не хоче продати
його за такі гроші. Проект писали в кінці
2017-го, а вже 2018-й рік. Ціни змінилися, апарат подорожчав, проте зараз це
ніхто уже не враховує. Тому й виникла
проблема знайти такого продавця, який
би реалізував апарат Боринській лікарні
за 400 тис. грн.
Маємо ще одну проблему по Верхньогусненській сільській раді, звідки було
подано два проекти –реконструкція вуличного освітлення у Нижньому Гусному
та реконструкція Народного дому с. В.
Гусне. Реалізація першого проекту уже

Ó Ð²×Ö² ÑÒÐÈÉ
ÂÒÎÏÈËÀÑß Æ²ÍÊÀ
Минулої суботи у р. Стрий, поблизу Явірської ГЕС, втопилася 42-річна жителька Слободи. Як розповіли правоохоронці,
вона поверталася додому з покупками. Допомогти їх донес-

розпочалася, закуплено обладнання,
тож в с. Нижнє Гусне буде зроблено вуличне освітлення ( з використанням
енергозберігаючих ламп). А ось щодо
Народного дому, то там виникла проблема з коштами громади, яка має здати на реалізацію проекту (вартість його
263, 237 тис. грн.) дуже велику суму – 54
тисячі гривень. Зараз в селі зібрати 54
тисячі гривень для ремонту Народного
дому – дуже важко. Це не школа, не медичний заклад, де до збору внеску можна залучити більшу кількість людей. Але
є надія, що ця проблема буде вирішена.
Слід сказати, що на рівні області було
таких 44 критичних проекти, з нашого
району - тільки один – по Борині. Десять із цих 44 проектів обласна рада
зразу виключила. Це були проекти з Кам’янка -Бузького району. У цьому районі, у Добротворі, знаходиться теплоелектростанція, яка, при написанні проекту дала гарантійні листи про виділення певної кількості коштів, а тепер виявилося, що вона взагалі відмовилася давати обіцяні гроші. На щастя, наш проект не був виключений із участі в конкурсі, він знаходиться в числі тих проектів, яким ще дали, як кажуть, шанс.
Маємо й добру новину. Пройшов проект по м. Турка – «Будівництво вуличного
освітлення по вул. Зарічна в м. Турка» –
на суму 266,814 тис. грн. Тут також є велика частка коштів громади – 30 тис. грн.
130 тис. грн. надійде з бюджету міської
ради і 106 тис. 814 гривень надасть
Львівська обласна рада. При цьому хочу
наголосити, що із реалізацією даного
проекту також довго ніхто не буде чекати, адже вже кінець бюджетного року.
Тому є прохання якнайшвидше знайти
підрядника, укласти з ним угоду, опублікувати її на сайті держзакупівель Прозоро і приступати до роботи. Бо, згідно
рішення Львівської облради від 6 червня
2018 року, сільським, селищним,
міським радам дозволено обирати собі
виконавця робіт напряму, якщо проект є
на суму, меншою від 400 тисяч гривень.
Основне при складанні та реалізації
подібних проектів – проявляти активність, і тоді буде результат.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ти до будинку вийшов брат. Вони перейшли через дамбу,
а коли мужчина наблизився до хати, помітив, що сестри
немає позаду. Повернувшись до річки, побачив її вже
втопленою.
До речі, це вже не перша трагедія в районі гідроелектростанції. А тому всім, хто відпочиває там, рибалить чи
просто прогулюється, потрібно бути надзвичайно обережним.
Наш кор.

Дорогого, люблячого, чуйного і турботливого чоловіка, батька, найкращого у
світі дідуся - Михайла Степановича Галишина, який 20
вересня відсвяткував свій день
народження, від
щирого серця і з
великою любов’ю
вітають дружина
Ганна, син Михайло, дочка Галина,
невістка Іванна,
зять Віктор; любимі дідусеві онуки Назарко, Сергійко, Софійка та Анічка
і просять у Господа Бога, аби дарував дорогому імениннику міцне здоров’я, світлу
радість, достаток, мир, Свою опіку і благословення на довгі і щасливі роки життя.
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться,
Хай щастя і радість приходять до
хати,
Хай доля дарує ще років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

Сердечно вітаємо свого настоятеля
о. Романа Уруського, який уже 25
років служить
на
духов ній
ниві.
Дорогий отче
Романе! Ви 25
років є настоятел ем хр аму
Петра і Павла в
с. Шум’ яч. За
цей час стали
дл я нас до брим духовним
нас т ав ни к о м,
порадником,
прикладом того, як потрібно любити
Господа і людей. Міцного здоров’я
Вам і Вашій родині, Господньої благодаті на довгій життєвій дорозі.
Ми не можемо віддячити словами
За Ваш безцінний благодатний
труд.
Хай вдячність нашу святі з ангелами
Перед Престолом Божим покладуть,
Нехай спливає благодать небесна
На Вас завжди, усюди, повсякчас,
Хай ангелів заступництво небесне
На всіх шляхах оберігає Вас!

Директора НД с. Кривка, добру, щиру,
активну, життєлюбну людину – Катерину Михайлівну Сич – з
ювілейним днем
народження сердечно вітають працівники народних
домів Турківщини,
РНД і колеги по роботі – працівники Народного дому с. Кривка. Шановній і дорогій ювілярці вони бажають неба безхмарного, настрою гарного, щастя – без
ліку і довгого-довгого мирного віку.
Хай збудеться все, що Ви хочете,
Хай збудеться все, що чекаєте,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ви в житті прокладаєте.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я, і радість, й наснага,
І шана людська, і повага.

21 âåðåñíÿ 2018 ðîêó

3 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÔÐÀÍÊÎÂÎÃÎ ÊÐÀÞ
ДРОГОБИЧЧИНА ПОДАРУВАЛА ТУРКІВЧАНАМ
Творчі колективи Дрогобицького району виступили
на Турківщині. Концерт
відбувся в межах другого обласного етно-фестивалю
гостинності.
Програму «Мистецькі барви
Франкового краю» презентували народний аматорський вокальний чоловічий ансамбль
«Ясени» с.Ясениця Сільна, зразковий ансамбль танцю «Веселка» с.Нагуєвичі, народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Вишиванка» с.Старе
Село, фольклорний ансамбль
«Дорожівчанка» с. Дорожів, вокальний ансамбль «Підбужани»
смт.Підбуж, колективи «Галич»
та »Марічка», дует сестер Анни та
Марії Кубів, солісти Степан Химин та Марія Кахній.
З вітальним словом виступив заступник голови Турківської
райдержадміністрації Юрій Лило. Подякував господарям за гостинну зустріч заступник голови
Дрогобицької райдержадміністрації Іван Мізерник.

ІСТОРІЯ ЧАСТО
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
КОЛИСЬ ІВАН ФРАНКО ПРОГРАВ ВИБОРИ
ЧЕРЕЗ СЕЛЯН, ЯКІ ПРОДАЛИ
ГОЛОСИ ЗА КОВБАСУ
Ще наприкінці ХІХ століття на
Західній Україні учасники передвиборчих перегонів активно
вдавалися до «чорних» технологій: купували голоси, ставили
палки в колеса конкурентам.
Що таке підступи опонентів,
добре знав Іван Франко, який
кілька разів балотувався до сейму як один із лідерів української
радикальної партії.
«Іван Франко тричі брав
участь у виборах і програвав, –
розповідає доктор політичних
наук Ігор Вдовичин. – Вибори –
це конкуренція. Якось, коли
Франко ночував у готелі, у нього

вкрали взуття, щоб він не зміг
піти на зустріч з виборцями».
Щоразу Франкові до перемоги не вистачало кілька десятків
голосів: то 30, то 50.
Проблема була в тім, що селяни, на яких і зробили ставку
молоді радикали, масово продавали голоси.
«Один польський селянин
підрахував, що у 1895 році селяни-хруні (а так називалися ті, хто
продавав своїх голоси, бо
«хрунь» – це свиня), на виборах
з’їли 70 км ковбаси. Уявіть, собі
– 70 кілометрів!!!», – навів приклад кандидат історичних наук

«ÄÀÐÈ ÎÑÅÍ²» –
Ó ÏÐÈÑË²ÏÑÜÊÎÌÓ ÍÂÊ
Два дні поспіль – 17-18 вересня – у нашому навчальному закладі проходив конкурс «Дари
осені», в якому представляли
свої витвори учні 3-9 класів.
Вони, разом зі своїми класними
керівниками, представили на
нього різноманітні композиції,
використовуючи дари лісу, городу, квіти. Так учні 4 класу, під керівництвом класного керівника
С. І. Костишак, зробили такі композиції : «Славні козаченьки»,
«Житло їжачків», «Чарівні черевички», « Осінні фантазії». Для

ÏÎÖÓÏÈÂ
ÒÅËÅÔÎÍ
До Турківського районного
суду скеровано кримінальне
провадження, в якому обвинувачується 45-річний житель с.
Присліп, який 27 серпня в одному з барів м. Турка викрав мобільний телефон. Щоправда,
далеко йому втекти не вдалося.
Власниця телефону спіймала
його «на гарячому» й звернулася у поліцію.
Наш кор.

цього вони використали різні
дари осені – картоплю, кабачки, огірки, капусту, а також квіти,
мохи, камінці та ін. Журі звернуло увагу на композиції учнів 3-го
класу – «Ходить гарбуз по городу» (класовод Г.М. Крецул), а
також на роботу п’ятикласників
( класовод Н.М. Бліхар) – на таку
ж тематику. Роботи відрізнялися оригінальністю оформлення.
Заслуговували уваги композиції
9-го класу – «Хай буде мир в усіх
оселях», «Фортеця миру», «Козацькому роду нема переводу»,

Ігор Чорновол.
Про ще одну передвиборчу
технологію тих часів розповів
політолог Євген Ланюк: «Уже
тоді була поширена практика
цілеспрямованої «нарізки» виборчих округів, щоб в одному окрузі було більше соціальної групи, яка б обрала потрібних делегатів».
У підсумку, у Галицькому сеймі
опинився адвокат і громадський
діяч Теофіл Окуневський. Він
певний час навіть представляв
інтереси радикалів.
«Це був старший чоловік, який
солідаризувався з радикалами,
але мав великі упередження
щодо їхньої програми, бо у ній
були присутні ідеї марксизму, які
Окуневський не хотів визнавати.
Тим не менше, не будучи у радикальній партії, він представляв
їхні інтереси».
Стосовно Івана Франка, то через перші політичні поразки, він
врешті повністю відійшов від радикальної партії.

«Україна переможе», а також
роботи учнів 6-го класу – « Росіє
– руки геть! від України», «Мене
знайшли в капусті», 7-го класу –
«Україна єдина», 8-го класу –
«Зелена радість», « Чарівні барви осені». Журі конкурсу всім
учасникам подякувало за їхні
оригінальні та цікаві композиції.
Визначити переможця було
важко, адже всі роботи були
виконані бездоганно, і тому заступник директора школи Я. М.
Муха подякувала від душі всім
учасникам за старанність, видумку і оригінальність робіт.
Соломія ЦАП,
голова ради учнівського самоврядування Присліпського
НВК.

ÎÒÐÈÌÀËÈ ÇÀÐßÄ
ÁÀÄÜÎÐÎÑÒ²
Як відомо, після доброго відпочинку, й робота спориться. А
коли вона вимагає сконцентрованості та уваги, то й поготів. У
цьому ми, працівники районного Народного дому, переконалися, побувавши у відпочинковому комплексі «Женева» в м.
Трускавець. Привітний персонал, багато процедур, затишна атмосфера – все це створює чудовий настрій та додає наснагу
до трудових буднів.
За цей незабутній відпочинок ми щиро вдячні благодійному
фонду Андрія Лопушанського, який виділив для нас відпочинковий сертифікат.

ÇÀ ÇÐ²ÇÀÍÅ
ÄÅÐÅÂÎ –
ÊÐÈÌ²ÍÀË
Уже вкотре нагадуємо нашим
читачам, що покарання за самовільні рубки у природно-заповідному фонді є значно жорсткішими, аніж у звичних лісах. Тут
санкції за нанесені збитки зразу зростають вдвічі і наступає
кримінальна відповідальність.
Недавня історія із жителем с.
Шандровець цьому є підтвердженням. За те, що зрізав одне
дерево породи ялиця у ландшафтному парку «Надсянський», проти нього було відкрито
кримінальне провадження, і
справу уже скеровано до суду.
Наш кор.

Цими теплими осінніми
днями відсвяткувала свій
золотий ювілей прекрасна
душею, чудова людина Галина
Юрківна Шикоряк із с. Закіпці.
Дорогу,
л ю б л я ч у
похресницю із
незабутнім
ж и т т є в и м
святом сердечно
вітає хресна мама
Юстина зі своєю
сім’єю і бажає ювілярці
міцного здоров’я – з роси і води,
невичерпної життєвої енергії,
сімейного благополуччя, любові,
добра, миру, усіх земних благ і
опіки від Матінки Божої.
Хай радість приносить Тобі
кожна година,
Від біди вберігає молитва
свята.
Щасливою буде життєва
стежина
Для Тебе й родини – на довгі
літа.
Нехай Тебе весела вдача
Ніколи в світі не минає,
А очі лиш від щастя
плачуть,
І Бог на довгий вік
благословляє.
27 вересня 2018 року, у приміщенні Турківського районного
відділу ДВС, за адресою – м. Турка, майдан Шевченка, 26 б, буде
проводити прийом громадян
заступник начальника Головного територіального управління
юстиції з питань державної виконавчої служби – начальник
Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у
Львівській області – Юрій Андрійович Сало. Попередній запис
на прийом проводиться у приміщенні Турківського районного
відділу ДВС, за адресою: м. Турка, майдан Шевченка, 26 б (другий поверх).

НАЗАР ТАЦИШИН –
НАША ГОРДІСТЬ
Оприлюднені результати міжнародного співочого конкурсу —
International Eva Marton Singing Competition, у якому взяли участь 14
українців, серед яких і наш бойківський соловейко Назар Тацишин
- вихованець Львівської національної музичної академії ім. Миколи
Лисенка.
Підбивши підсумки, журі нагородило нашого земляка спеціаль-

ним призом від Franz Liszt Academy of Music, Notice Board for Students.
Йому та львівському гурту LeonVoci нещодавно стоячи аплодували судді польського телепроекту «Маю талант».
Назар надзвичайно відповідально відноситься до кожного виступу: «Виходячи на сцену, ловлю себе на думці, що це ніби вперше....
Завжди присутнє хвилювання, колись більше, а колись менше. А
краще для цього підходить слово «відповідальність». Відповідальність за те, щоб донести до слухача музичний твір так, щоб
торкнутися внутрішньої струни... Віддати енергію, і якщо це дійсно
щиро, то отримаєш взамін набагато більше....Емоції безцінні»..., каже молодий тенор.
Наш кор.
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Сестра Марія, швагро Михайло, племінники Іванна, Микола, Мар’ян та Ірина - з сім’ями сердечно вітають із ювілеєм – 60-річчям –
дорогого і люблячого брата і вуйка -Василя Івановича Цабана із с. Розлуч - і бажають дорогій їм
людині доброго здоров’я, життєвих сил і енергії,
родинного тепла, мирного неба над головою,
опіки і ласки від Господа.
Шлем ми вітання у день ювілею,
Бажаємо щастя та втіхи з сім’єю.
Хай Господь дарує ще років багато,
Здоров’я і настрою – в будні та свята!
Вам – шістдесят. Хіба це літа,
Коли очі ще сяють і душа молода?
Хай Матінка Божа шле в зрілий Ваш вік
Прожити щасливо до повних 100 літ!

УКРАЇНЦІ ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ НАВКОЛО
ТИМОШЕНКО – СВІЖА СОЦІОЛОГІЯ
Перша осіння соціологія демонструє, що Тимошенко – єдиний політичний лідер, який з користю
провів літо. За результатами дослідження Фонду Демократичні Ініціативи, завдяки плідній роботі влітку,
рейтинг Тимошенко зріс з 13,3% у травні до 17,8% у серпні. Сьогодні Юлія Тимошенко понад вдвічі
випереджає свого найближчого конкурента та має серйозний потенціал для зростання. Далі йдуть
Анатолій Гриценко – 8,4%, Петро Порошенко – 7,9%, Вадим Рабінович – 6,7%, Юрій Бойко – 6,4%,
Володимир Зеленський – 6,1%, Олег Ляшко – 5,8%, Святослав Вакарчук – 5,6%. Істотно менший
відсоток отримав вибір «інший кандидат» – із 9,7% у травні до 3,7% у серпні. Окремо зазначу, що
Тимошенко — єдиний кандидат у президенти, що має рівномірну підтримку в усіх регіонах. Порошенка
та Гриценка більшою мірою підтримують на Заході та в Центрі, а Бойка та Рабіновіча на Сході та Півдні.
Тимошенко протягом багаторічної політичної діяльності проводить послідовну боротьбу з олігархами. Це є однією з причин, чому громадяни обирають саме Тимошенко.
Презентовані Юлією Тимошенко на День Незалежності концепції нової конституції та суспільного
договору сприймаються як дійсний механізм повернення влади громадянам. Зрозумілі механізми
проведення референдуму за народною ініціативою, прозора можливість відкликання депутатів та
звільнення корумпованих чиновників, тотальний контроль за доброчесністю суддів – це саме ті ініціативи Тимошенко, на які очікує держава та котрих вимагають люди.
Вибори президента 2019 року сприймаються українцями як головний іспит, результатом котрого
буде або відродження України, її економічного, культурного та соціального розвитку, або ж подальше
поглиблення кризи. Саме тому 70% громадян ствердно відповідають на питання: «чи будете ви голосувати на виборах президента?». Громадяни переконані, що сьогодні не можна допустити чергового
експерименту над країною. Ситуація кризова, і державі потрібен управлінець зі зрозумілим минулим,
котрий вже у день інавгурації буде вміло управляти важелями державної машини, аби вивести державу із піке та повернути владу людям.
Сергій БИКОВ,
голова аналітичного центру ІНПОЛІТ.

ÎÁÅÐÈ ÑÂÎÃÎ Ë²ÊÀÐß
З початку квітня стартувала
кампанія підписання декларацій
з лікарями. Ви обираєте свого
лікаря – терапевта, сімейного
лікаря, чи педіатра (для дитини)
– і підписуєте з ним декларацію
на обслуговування. Один сімейний лікар може підписати декларацію з 1800 особами, один
лікар-терапевт – з 2000 особами, один лікар-педіатр – з 900
особами. Після укладення декларацій з лікарем гроші за обслуговування пацієнта держава
сплачуватиме закладу, у якому
працює обраний лікар. А від цього багато важить – і зарплата медиків, і бюджет медичного зак-

ладу і те, яким буде наше медичне обслуговування, адже в це
входить гарантований пакет безкоштовних медичних послуг.
Хто ще не уклав контракт зі
своїм лікарем, адміністрація
Турківської і Боринської лікарень
просить зробити це найближчим
часом. Нещодавно з цього приводу відбулася робоча зустріч
медиків із головами сільських
рад Турківщини, на якій наголошували, щоб люди активніше
підписували декларації з лікарями. На нараді були озвучені деякі
цифри. Наприклад, по області
уже близько 50 відсотків населення підписали декларації з

САМІ БАТЬКИ ПСУЮТЬ
МОВУ СВОЇХ ДІТЕЙ
Усі знають, що малі діти дуже люблять дивитися на електрички й пасажирські поїзди. Тому вони охоче з батьками відвідують вокзали. Для них це нова міні-планета для пізнання.
Якось сиджу на вокзальній ла- дуже внімательним». Хлопець,
вочці, чекаючи електричку. І рап- розкривши рот, ловив кожне батьтом біля мене залунав чарівний ківське слово…
А мені ставало щораз гірше від
щебіт хлоп’яти – молодий батько
прийшов із хлопчиком, аби той на- цієї шкарадної та бідно-примітивної мови. Ще більш ставало шкотішився локомотивами.
«Видиш, у цей бак поїзд зака- да вчителів, уявляючи, що їх чекає,
чує воздух, щоб закривати двері коли цей хлопчик стане їхнім учта тормозити. А тими рогами ток нем.
Чому ми такі байдужі до рідної
проходить у мотор. Ця тьотя –
провідниця, вона продає білети мови? Так, ми круті, продвинуті в
пасажирам. Зараз поїзд троне, а шмотках, напоях, телефонах і гадна його місце приїде слідуючий. жетах. Здається, нема жодного
На жилізній дорозі треба бути іншого народу, такого індиферен-

лікарями, яким вони довіряють
своє здоров’я. Наш район, на
жаль, у цьому плані проявляє
пасивність.
Так станом на 14вересня поточного року по району кількість
підписантів декларацій становила 6314 осіб. Це на 12 лікарів,
які працюють у зоні відповідальності Турківської КЦРЛ ( 6 лікарів
– у Турці, 6 – у сільських лікарських амбулаторіях). З них по Боринській міській лікарні (там із
чотирма лікарями можна укладати контракт) є підписано 1817
декларацій. Як бачимо, не багато.
Тож медики просять жителів
району і міста не затягувати процес підписання декларацій,
Ольга ТАРАСЕНКО.
тного щодо мови, якому питання
культури мовлення «по барабану».
Роблячи панові чи пані зауваження про примітивізм і псування мови, відповідь одна: «Ладно.
Говорю, як умію. Главне, аби мене
поняли». Колись люди більше
читали, а це сприяло вдосконаленню думки, мислення. Недарма існує кореляція: як думаю, так
і розмовляю. Народна мудрість
каже: «Скажи мені кілька слів – і
я скажу, хто ти».
Лишається в цьому аспекті нині
лишень апелювати до нашої духовності й свідомості – як зіницю
ока шануймо найвищий дар Божий – нашу мову, яка є душею
нашої української нації.
Зиновій БИЧКО,
мовознавець, член НСЖУ,
м. Львів.

19 вересня відсвяткувала свій ювілей вчитель Верхньовисоцького НВК, депутат районної ради - Надія Миколаївна Височанська –
прекрасна душею, чарівна жінка, клопітка в роботі, завжди старанна, енергійна.
Педагогічний колектив бажає Вам, шановна ювілярко, щоб життя по вінця було наповнене щастям
і любов’ю; нехай щодень здійснюються Ваші найзаповітніші мрії, а душу завжди зігріває радість
від світлих моментів та позитивних вражень.
Яскравого Вам сонечка, чистого, мирного неба.
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда.
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!

Цієї осінньої днини завітало свято до нашої родини. Свій ювілейний день народження святкуватиме дорога серцю людина - Любов
Федорівна Комарницька. Дорогу, чуйну, щиру, турботливу маму, бабусю та сваху щиро вітають син Володимир із сім’єю, дочка Галина з сім’єю, свати
з Красного і Мохнатого і бажають їй:
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що на землі є, квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає внуків та дітей.
А Ви – красива, горда та щаслива До сотні літ стрічали щоб гостей.

Дорогого батька, тестя, люблячого, прекрасного у світі дідуся, жителя с. Верхнє Висоцьке - Петра Павловича Шепіду -вітають
із 80-річним ювілеєм дочка Руслана, зять Михайло, онуки Євген, Назар і Наталя і бажають
дорогій людині доброго здоров’я, життєвих сил
і енергії, родинного тепла, мирного неба над
головою, Божого благословення на життєвій
стежині.
Наш люблячий, рідний, найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло.
Ви – гарний господар, батько й дідусь чудовий,
Даруєте турботу і море любові.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

АРХІВ МАЄ БУТИ В ПОРЯДКУ
Архівна справа є важливою складовою інформаційно-культурної
сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, економічні
та інші питання діяльності юридичних і фізичних осіб, пов’язані із
нагромадженням, обліком, зберіганням архівних документів та їх
використанням. У сучасних умовах суттєво зростає роль документально-інформаційного забезпечення управлінських процесів, а також соціально-правових потреб та інтересів громадян.
Знищити архів можна швидко, а зберегти і зібрати безцінну спадщину – це історія установи, організації, міста, села, селища, а кожен
документ – це доля людини. Тому дуже дбайливо потрібно відноситися до ведення архівної справи.
Ми стоїмо на порозі децентралізації. Створення об’єднаних територіальних громад – процес неминучий, він складний і багатогранний. Під час проведення цієї реформи знадобиться багато
документів. Тому велике прохання до тих, чиїм обов’язком є належне зберігання документів, особливо у сільських радах, сумліно віднестися до збереження документів і привести свої архіви до порядку.
Лілія МИНЬО,
начальник архівного відділу.
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Здавна, більшість працівників цивільного захисту є чоловіками, але все ж десяту частину
колективу складають жінки, які своєю щоденною працею стають частиною процесу, що рятує
сотні українців. У день професійного свята рятівників «Львівський портал» вирішив розповісти історії чотирьох жінок, які працюють в управлінні ДСНС Львівщини. Вони надихають своєю
витримкою, працьовитістю та цілеспрямованістю. Серед цих історій - розповідь про керівника Турківського РС ГУ ДСНСУ у Львівській області, підполковника - Світлану Мірошкіну. Ось
вона.
«Ми дуже хотіли поспілкуватися з Світланою наживо, адже її
історія є унікальною. Але з огляду на певні обставини, нам не
вдалося з нею зустрітися… Проте ми записали з нею інтерв’ю
телефоном, бо ви повинні знати
про цю жінку!
Світлана Мірошкіна – перший
керівник районного підрозділу
ДСНС на Львівщині, та лише другий - в Україні (а з огляду на те,
що інший начальник зараз у декретній відпустці, то - єдина). В її
підпорядкуванні зараз перебуває 43 людини, які займаються
цивільним захистом у Турківському районі. Вона там чи не
єдина жінка, проте керує чоловіками краще, ніж всі її попередники (чоловіки, між іншим).
«За більш ніж 20 років я поступово пройшла шлях від простого диспетчера до керівника
підрозділу. В мене не було якихось раптових піднесень по
кар’єрній драбині, все йшло поступово. Але всі ці роки я працювала пліч-о-пліч з чоловіками. Я

вважаю, що добре працювати
потрібно в будь-якому випадку. І
не важливо, чи це чоловічий колектив, чи жіночий. Коли я очолила підрозділ (3 роки тому –
ред.), то він у Львівській області
завжди посідав останні місця по
всіх напрямках. Зараз же в нас один з найкращих підрозділів, а
з часом, думаю, станемо кращим підрозділом в області. На-

приклад, цього року наша команда вперше в історії зайняла
перше місце по пожежно-прикладному спорту. Як кажуть мої
хлопці (підлеглі – ред.), щоб наступного разу мати хороші результати, потрібно дуже старатись, бо нашим керівником є
жінка, і ми не маємо морального права її підвести», - розповідає рятувальниця.
Що цікаво, львів’янка Світлана ніколи не переживала, як керуватиме турківськими вогнеборцями, бо поставила перед
собою чітку мету: витягти район
на новий, кращий рівень. Що про
жінку-начальника
думали
підлеглі – її мало хвилювало.
«Спочатку, як я стала керівником, до мене було насторожене
ставлення, ніхто не звик працювати під головуванням жінки.
Турківський підрозділ складний,
район депресивний, населення
специфічне, але я можу сказати, що мене прийняли. Звичайно, що є люди, яким не подобається мій стиль роботи, але
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У понеділок, 17 вересня, в день ікони Божої Матері «Неопалима Купина», в Україні відзначали
своє професійне свято працівники Міністерства надзвичайних ситуацій. День рятувальника
– свято, яке має важливе значення насамперед для самих рятувальників, адже допомагає
зрозуміти, наскільки вони потрібні і незамінимі. Турківські рятувальники відзначили своє
професійне свято напередодні. Минулої п’ятниці зранку вони радо запрошували до себе в пожежну частину школярів, дітей дошкільного віку на екскурсії для ознайомлення із пожежною
технікою та засобами пожежогасіння, а в обід, на майдані Шевченка м. Турка, відбувся урочистий захід, на який запросили ветеранів пожежної служби, гостей, представників влади, жителів міста та району.
Урочистості розпочали із виконання Державного Гімну та
хвилини мовчання за тими рятувальниками, які загинули під час виконання
службових обов’язків.
Із вітальним словом
звернулася до колег начальник Турківського РС
ГУ
Д С Н С Ук р аїни у
Ль в ів с ь к ій
о бл ас т і,
підполковник Світлана
М ір о ш к іна. М ай ж е т р и
роки уже минає відтоді,
я к в о на п р и й ш л а на
службу в наш район. За
цей до волі нев елик ий
проміжок часу багато що
з міни л о с я в п о ж еж но р я т ув ал ь ній с л уж б і, і
найголовніше, що значно покращилася, завдяк и с п іл ь ни м з ус и л л я м
міс ц ев о ї
в л ад и
та
підприємців, просто небайдужих людей, її матеріально-технічна база.
Наші рятувальники здобули собі славу як один з
кр ащих під ро зділів о бласті.
– Н из ьк ий укл ін вс ім, хт о
нам д о п о маг ає , – с к аз ал а
Світлана Валеріївна. – Велика подяка членам турківського і боринського колективів –
за сумлінне в иконання професійних обов’язків. Передаю

вам щире вітання від керівництва головного управління,
бажаю здоров’я вам і вашим
родинам, спокійної служби –

мічник Ірина Кіра:
– Вітаю з нагоди Дня рятувал ьник а лю дей, які бережуть наш спокій, які, ризику-

без пожеж і надзвичайних ситуацій.
Із професійним святом привітала рятівників та вручила
почесні грамоти від депутата
Верховної Ради України Андрія Лопушанського його по-

ючи не тільки своїм здоров’я м, а й ж и т т я м, в п ев нено
л ік в ід о в ую т ь р із ні с т и хій ні
лиха, аварії, пожежі. Виконуючи доручення Андрія ярославовича вітаю вас із професійним святом, бажаю вам і ва-

5 стор.

вони завжди будуть. Зараз я
іноді жартую і кажу своїм підлеглим: «Ви мені набридли, я від
вас піду», то вони відповідають,
що мене звідси вже нікуди не
відпустять. Я відчуваю, що переважна більшість людей - за
мене, і це не може не тішити.
Звісно я розумію, що не всім
подобаюся, бо я людина працьовита і вимагаю цього від своїх
підлеглих. Людям, які звикли все
життя нічого не робити, їм зі
мною не по дорозі», – каже
Світлана Мірошкіна.
Керівником служби надзвичайних ситуацій у віддаленому,
гірському районі працювати, ой
як нелегко, і змінити щось на
краще може здатись взагалі неможливим. Але Світала руйнує
й ці стереотипи.
«Не все йде легко, але в нас є
бажання щось змінювати. Минулого року ми отримали гуманітарну допомогу – авто з Польщі.
Якщо інші райони змогли за зароблені кошти придбати нові рукави, то нам доводилося просити допомоги у міської ради. Зараз ми ведемо перемовини з
колегами з Німеччини, Польщі,
Чехії, щоб вони дали нам свої
автомобілі, адже самі ми закупити їх не можемо. Ми хочемо
бути найкращими, і хоч не маємо багато грошей, але маємо
бажання, тому робимо все можливе для цього. Таких ідейних
людей, як я, у моєму підрозділі
досить багато, багато активістів,
і це допомагає рухатись впе-

ред», – наголошує керівник.
Сильна,
цілеспрямована
жінка своїм прикладом надихає
не лише підлеглих, а й колег з
інших районів. Проте далеко не
всі розуміють, на які жертви їй
доводиться йти заради улюбленої справи.
«Найважчим аспектом для
мене в роботі є відстань від сім’ї
(Світлана Мірошкіна є львів’янкою, і всі її рідні проживають у
Львові, а вона перебуває у робочому відрядженні у Турці –
ред.). Це все. Більше нічого стресового і важкого для мене
немає. Мій батько працював у
ДСНС, чоловік і вся його родина
також тут працює. Професія рятувальника у нас є спадковою,
тому я завжди була готова до її
викликів. Я настільки люблю і
ціную свою роботу, що працювала б тут певно й безкоштовно», зізнається вона.
Світлана ніколи не здається
та не зупиняється. Жінка каже,
що в житті немає чогось такого,
що не можна було б зробити, і з
таким девізом потрібно жити все
життя. Керівник підрозділу має
дуже амбітні плани, і ми чомусь
переконані, що вона їх реалізує.
Після невеликої бесіди, жінка
гостинно запрошує нас до Турки. Хтозна, можливо колись нам
і справді вдасться познайомитись з нею віч-на-віч, а заодно й з Туркою.
Соломія ГРИГОР’ЄВА і ДСНС»
За матеріалами «Львівського порталу».

шим родинам міцного здоров’я, щоб ваша заробітна плата була гідною вашої праці,
щоби дзвінок про допомогу
рідко звучав на пульті вашого
пожежного відділення.
Ірина Іванівна вручила грамоти за сумлінне професійне
в и к о нання с л уж б о в и х о б о в’ язк ів началь ни ку Світлані
Мірошкіній, а також працівникам Турківського районного сектору - Івану Маричу, Миколі Барану, Олегу Бегею, Михайлові Ковташинцю, Олегу
Годованцю, Миколі Дреботу,
З теплим словом звернувся до присутніх і керівник апарату Турківської РДА Богдан
Москаль, який відміти в, що
наші рятувальники завжди є в
хо ро ш ій с п о рт и в ній фо рмі,
про що свідчать їхні багаторазо ві дос ягнення на
обласних змаганнях з пожежно-прикладних видів
спорту, а деякі з наших
рятувальників навіть виступають у складі збірної
області на всеукраїнських змаганнях і стають
там призерами. Від імені
районної державної адміністрації Богдан Ілліч
вручив грамоти за сумлінну службу старшому
сержанту служби ЦЗ, команд ир у відд іл ення 2 8
ДПРЧ Івану Годованцю,
мо л о д ш о му с ер ж ант у
служ би ЦЗ, пожеж ному
Андрію Ференцу, молодщому сер жант у служби
ЦЗ, п о ж еж но му Юр ію
Тяжкуну.
До привітального слов а б ул о з ап р о ш ено і
міського голову Геннадія
Когута. Геннадій Йосипович побажав рятувальникам та їхнім родинам міцного
здоров’я та розповів коротко
про
п р о г р аму с п ів п р ац і
місь ко ї ради із турк ів сь ки м
п ід ро зд іл о м ря тув ал ьник ів .
П о чес но ю г р амо т о ю в ін
в ід міт и в р о б о т у к ер ів ни к а

п ід р о з д іл у п о ж еж но -р я т ув ал ь но ї с л уж б и С в іт л ани
Мірошкіної.
Лілія Голко, керівник апарату Турківської районної ради,
т ак о ж з ав іт ала на с в ят о із
сердечними привітаннями та
нагородами. За вірність обов’язку, сумлінне служіння обраній справі та постійну бойову готовність до боротьби з
незваним лихом та з нагоди
Дня рятувальника, грамотою
районної ради було нагороджено Світлану Мірошкіну, Андрія Ференца молодшого сержанта, пожежного 28 ДПРЧ;
Ігоря Тяжкуна – молодшого
с ер ж ант а, п о ж еж но г о 2 8
Д П Р Ч ; Ів ана Год о в анц я –
старшого сержанта, командира відділення 28 ДПРЧ; Івана
Тисовського - прапорщика, командира відділення 28 ДПРЧ;
Степана Різака – сержанта,
к о манд и р а в ід д іл ення 2 8
ДПРЧ; Андрія Нанівського –
во дія 28 ДП РЧ. Відзначено
грамотою районної ради й
працівників МПК смт. Бориня
- Павла Дудурича, начальника караулу, та Ярослава Цуняка, пожежного.
До усіх вищесказаних привітань приєдналася й директор параолімпійської бази с.
Верхнє Наталія Рода, яка також подякувала рятувальниам за співпрацю і вміння вчасно прийти на допомогу.
Турк ів с ьк им р ят уваль ни кам підготували невеличкий
концерт. Перед ними виступили із віршованим привітанням
та показали свої танцювальні
зд іб но сті в ихо ванц і Зав ад івського НВК. Бурхливих оплесків глядачів заслужив виступ народного фольклорного
колективу «Бойківські переспіви», який подарував рятув ал ь ни к ам р я д
чуд о в и х
пісень, а також побажав їм
життєвої енергії, незборимої
волі і стійкості духу.
Сторінку підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.

6 стор.
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ВАЖЛИВО ЗНАТИ ВСІМ
НОВАЦІЇ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З 01 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
Шановні страхувальники, Старосамбірське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області (далі
– Старосамбірське відділення) нагадує, що з 01 жовтня 2018 року набуває чинності Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12, який визначає механізм та умови фінансування
страхувальників для надання:
1) матеріального забезпечення у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, а саме:
- допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
- допомога по вагітності та пологах;
- допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб,
які померли від нещасного випадку на
виробництві);
2) виплат потерпілим на виробництві,
а саме:
- допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;
відшкодування вартості поховання
потерпілого та пов’язаних із цим ритуальних послуг.
Виплати призначаються відповідно до
Порядку призначення, перерахування та
проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від
19.07.2018 № 11.
У разі настання у застрахованої особи
страхового випадку, пов’язаного з тимчасовою втратою працездатності, комісія
(уповноважений) із соціального страхування, на підставі поданих документів,
приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій
особі.
Підставою для проведення фінансування страхувальника є належним чином

оформлена заява-розрахунок затвердженої форми, яку необхідно подати не
пізніше ніж за 5 робочих днів із дати
прийняття комісією (уповноваженим)
рішення про призначення допомоги. Заява-розрахунок складається у двох примірниках, один з яких зберігається у страхувальника, другий – у відділенні. Заяварозрахунок подається страхувальником
до відділення за своїм місцезнаходженням, чи місцем проживання, у паперовому вигляді - особисто, або надсилається
в електронному вигляді із застосуванням
електронного цифрового підпису. Відповідальність за достовірність даних заяви-розрахунку несе страхувальник.
Після надходження заяви-розрахунку
відділення здійснює її перевірку, та, в разі
відсутності зауважень, протягом десяти
робочих днів проводить фінансування
страхувальника. У випадку виявлення
помилок, заява-розрахунок повертається страхувальнику з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення.
Після отримання коштів страхувальник

НОВІ ПРАВИЛА
РЕЄСТРАЦІЇ АВТО
Наприкінці серпня Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує реєстрацію транспортних засобів. Зміни торкнулись перереєстрації авто, зокрема процедури
зняття автомобілів із обліку під час продажу. Скільки грошей та часу тепер
зможуть зекономити українські водії, з’ясовували експерти Центру громадського моніторингу та контролю.
Як змінилась процедура?
З 1 вересня цього року, продаючи авто,
більше не потрібно проводити процедуру зняття його з обліку. Транспортний
засіб одразу буде перереєстровуватись
на нового власника. Робитимуть це при
наявності документа, що підтверджує законність придбання (договір купівлі-продажу або рішення суду). Зніматимуть машини з обліку лише у випадках: вивезення транспортного засобу за кордон на
постійне проживання, продажу нерезиденту, утилізації. Нововведення стосуються автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, мотоциклів, причепів, напівпричепів, мотоколясок та мопедів.
Водночас перереєструвати авто не
зможуть громадяни, які мають заборгованість по аліментах більше ніж за три
місяці. Раніше Президент України Петро
Порошенко підписав закон про посилення захисту прав дітей на належне утримання, тим самим посиливши відповідальність для боржників аліментів. Також був створений Єдиний реєстр боржників (erb.minjust.gov.ua), у якому співробітники сервісних центрів МВС будуть
перевіряти наявність боргів у продавців
авто.

Які документи потрібні?
Для перереєстрації авто, як і раніше,
потрібні паспорти та копії ідентифікаційних кодів (власника і покупця авто),
свідоцтво про першу реєстрацію авто,
заява і договір купівлі-продажу. Крім того,
до переліку документів, що підтверджують правомірність придбання авто, додали договір купівлі-продажу за результатами аукціону або електронних торгів.
Переоформити транспортний засіб і отримати нове свідоцтво про реєстрацію
можна у будь-якому сервісному центрі
МВС, незалежно від місця проживання
власника.
Важливо знати, що з вересня цього року

повинен здійснити виплату матеріального забезпечення застрахованим особам
у встановлені терміни та протягом місяця з дня проведення виплат надіслати
до відділення повідомлення встановленої форми про проведення виплат. Повідомлення може бути надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, листом із
повідомленням, або надано безпосередньо до відділення.
Якщо протягом трьох місяців з дня
здійснення фінансування страхувальник
не проінформує відділення про виплати
застрахованим особам, то спеціалісти
відділення проводять перевірку щодо
використання страхувальником коштів
Фонду.
Якщо сума отриманих від Фонду коштів
перевищує фактичні витрати на проведення виплат за рахунок коштів Фонду,
невикористані кошти протягом трьох робочих днів повертаються страхувальником на рахунок відділення, з якого надійшло фінансування, та листом надсилається пояснення причин повернення
коштів.
При виявленні страхувальником помилок під час нарахування виплат за минулі періоди (за межами поточного бюджетного року) надлишково нараховані та
виплачені кошти повертаються страхувальником до відділення та одночасно
надсилається обґрунтоване письмове
пояснення щодо причин повернення
коштів.
Шановні страхувальники, правильно
нараховуйте суми матеріального забезпечення, що повністю, або частково,
компенсує втрату заробітної плати застрахованим особам, та своєчасно подавайте заповнену належним чином заяву-розрахунок до відділення.
За детальнішою інформацією звертайтесь за телефонами:
(238)21-4-91 – м. Старий Самбір;
(269)3-21-42 – м. Турка.

дані про реєстрацію транспортних засобів стали відкритими і містяться у Єдиному державному реєстрі МВС на порталі data.gov.ua. Сервіс не містить конфіденційної інформації, а дозволяє ознайомитися з технічними характеристиками
зареєстрованих авто. Авто потрапляє до
бази даних під час першої реєстрації, далі
в реєстрі відображаються всі зміни, що
відбуваються з автомобілем: зміна власника, номерного знака, переобладнання.
Скільки коштує перереєстрація?
Вартість повторної реєстрації авто вітчизняного виробництва обійдеться у 525
гривень, іноземного – у 562
гривні. Раніше доводилось
додатково сплачувати зняття машини з обліку, яке коштувало у межах 450 грн. У
МВС зауважують, що завдяки скасуванню цієї послуги
автовласники можуть заощадити не тільки гроші, а й
час.
«Під час зняття з обліку
транспортний засіб додатково оглядали.
За це оплачували послуги експерта-криміналіста, а також саму процедуру зняття з обліку. Загалом все це обходилось
громадянам приблизно в 450-470 гривень», – підкреслює провідний консультант сервісного центру МВС Вадим Мазурок.
Важливо пам’ятати, що під час продажу транспортного засобу сплачується
податок на дохід за ставкою 5%, а також
1,5% військового збору. Переоформлення авто відбувається протягом одного
робочого дня з моменту подачі заяви.
Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю

20 вересня святкує свій 80-річний ювілей дорога наша людина – житель с.
Верхнє Висоцьке Петро Павлович Шепіда.
Дорогого ювіляра вітають дружина
Юлія, сини, невістки, дочки, зяті, онуки і
правнук і з вдячністю бажають йому
міцного здоров’я і
довголіття.
Вже
ключами
відлетіли журавлі,
І листочки линуть до землі.
Осінь щедра і барвиста завітала в нашу
хату,
Щоб найкращими словами
Вітати чоловіка, дідуся і татка
З ювілеєм і роками,
Що прожили щедро й плідно.
Те, що маємо сьогодні,
Всім завдячуєм ми Вам.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог береже Вас весь час,
Та іншого щастя нам більше й не
треба Живіть тільки, рідний, із нами й для
нас.
Хай Бог посилає здоров’я і сили
У дружній великій родині
Будьте, Тату, із нами щасливий!

Дорогого, єдиного, чудового,
неповторного, найкращого у світі татуся,
доброго, чуйного
сина
і
брата,
жителя с Верхнє
Висоцьке - Миколу
М и к о л ай о в и ч а
Кохана
з
ювілейним 30річчям ,
яке
святкуватиме
23
вересня, щиросердечно
і з великою любов’ю вітають батьки Марія і Микола, дружина Тетяна, діточки
Ангеліночка і Миколка; брати Іван, Степан
та сестра Наталія - зі своїми сім’ями.
Рідненький Ти наш імениннику! В цей
день святковий Тобі бажаємо світлих
думок, добрих намірів у серці,
оптимістичного настрою в душі, сімейного
тепла, простого людського щастя, великої
поваги від людей, миру та злагоди в
родині, благополуччя і достатку в домі,
незламного успіху і удачі у справах.
Як вода джерельна, будь завжди
здоровий,
Хай сміються очі, не хмуряться
брови.
Зігрівають серце почуття високі,
А Господь дарує 100 щасливих
років!
Мій рідний тату, дорогий,
Такий красивий, молодий,
Спокійний, добрий, дуже ніжний,
Характер – просто дивовижний.
Поздоровляємо і вітаємо,
І щастя й долі ми бажаємо.
У праці – успіхів великих,
Років життя Тобі - без ліку!
Хай світ навколо яскравіє,
Із поля теплий вітер віє.
Натхнення Бог завжди дає,
Як мак - цвіте життя Твоє.

Учні 1-го класу Верхньовисоцького НВК
щиросердечно вітають з ювілеєм – 50річчям від дня народження - свою дорогу першу
вчительку - Надію Миколаївну Височанську і бажають їй міцногоміцного здоров’я, наснаги і терпіння у подальшій праці з ними.
Ми зичим в здоров’ї вік
довгий прожити,
У радості й щасті сторіччя зустріти.
Щоб в мирному небі Вам сонце
всміхалося,
А всі Ваші мрії та плани збувалися.
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ÀÍÄÐ²É ÑÊÐÈÏÍÈÊ: Ç 1 ÃÐÓÄÍß 2018 ÐÎÊÓ
ÐÀÕÓÍÊÈ ÇÀ ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐÃ²Þ ÑÏÎÆÈÂÀ×ÀÌ
ÂÈÄÀÂÀÒÈÌÅ «ËÜÂ²ÂÅÍÅÐÃÎÇÁÓÒ»
ДІЗНАЙТЕСЬ, ЯКІ ЩЕ ЗМІНИ ЧЕКАТИ ВІД РЕФОРМИ
ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
Цього року в Україні стартувала енергетична реформа, безпосереднім учасником якої стало і «Львівобленерго». Які зміни
відбудуться для споживачів електроенергії у зв’язку із реформою, що чекає на обленерго найближчим часом — про це розповів у інтерв’ю директор з маркетингу ПрАТ «Львівобленерго» Андрій Скрипник.
- З якою метою в Україні впроваджується реформа енергоринку?
- Реформа спрямована на
максимальну прозорість виробітку, передачі і постачання
електроенергії для кінцевого
споживача як побутового, так і
юридичного. І друге — розділити два основних види діяльності,
які має на сьогодні регіональна
дистрибуція: постачання і розподіл електроенергії для оптимізації роботи як постачальника, так і компанії, яка здійснюватиме передачу електроенергії.
- Хто ініціатор нововведень?
- Загалом ініціатором процесу є Верховна Рада, яка прийняла відповідне законодавство.
Були робочі групи, які не один
рік працювали над цим із залученням іноземних фахівців. На
підставі нового законодавства
(Закон України «Про ринок електричної енергії») розроблені і
введені в дію нормативні документи: Кодекс системи розподілу, Кодекс комерційного обліку
електричної енергії і Правила
роздрібного ринку електроенергії в Україні.
Кодекс системи розподілу та
Кодекс комерційного обліку
електричної енергії — це основні
два документи, на яких буде базуватись діяльність розподільчої організації «Львівобленерго» (оператора системи розподілу - ОСР). А постачальник, який
відділився від «Львівобленерго»
— ТОВ «Львівенергозбут» —
буде користуватись у своїй діяльності в основному Правилами
роздрібного ринку електроенергії в Україні.
- Які терміни впровадження
реформи?
- Згідно із законодавством,
вже з 1 грудня 2018 року обленерго зобов’язані вести абсолютно окремі види діяльності з
розподілу і постачання, які ніяк
не будуть пов’язані між собою
фінансовими потоками. Отже, з
1 грудня всі рахунки нашим споживачам видаватиме ТОВ
«Львівенергозбут».
- Як розподілять обов’язки
між розподільником та постачальником?
- Завдання розподільника - забезпечити надійну та якісну передачу електричної енергії, виставити за це рахунки тим компаніям, які будуть займатись постачанням електричної енергії.
Також оператор розподілу триматиме контроль за втратами в
електричній мережі в процесі
передачі та здійснюватиме закупівлю електроенергії для покриття втрат, пов’язаних із транспортуванням
електричної
енергії до кінцевого споживача.
Окрім цього, на даному етапі
оператору системи розподілу
надається ще й функція оператора комерційного обліку — постачальника послуг комерційного обліку (ППКО). Тобто, саме
розподільник, який має на своє-

му балансі засоби обліку електроенергії, займатиметься балансуванням та визначенням
кіловат-годин передачі електроенергії через свої мережі і,
відповідно, відпуску тому чи іншому постачальнику.
У постачальника залишиться
функція тарифікації. Грубо кажучи, це множення визначених
розподільником кіловат-годин,
які відпущені конкретному споживачеві, на відповідний тариф.
А відтак — виставлення рахунків
споживачам. Також постачальник буде й надалі вести роботу
з закупівлі електричної енергії
на роздрібному ринку.
- Які б Ви виділили три основні пункти, що суттєво змінять
співпрацю з клієнтами? Хто
прийматиме показники, чи будуть приходити до споживачів
контролери?
- Перше, що зміниться — обов’язок споживача щомісячно
передавати розподільнику відомості про об’єми отриманої
електричної енергії. Багато споживачів вже і раніше подавали
показники, але тепер - це обов’язок для всіх. Тобто, показники прийматиме розподільник —
«Львівобленерго», а рахунок
споживачу виставлятиме постачальник — «Львівенергозбут».
Раніше, в 2000-х роках, коли
було необхідно навести порядок
у продажі електричної енергії,
обленерго перебрали на себе
функції знімання фактичного
показника на лічильнику споживача. Тепер ми делегуємо ці права тому ж споживачу, який зобов’язаний передати щомісяця
інформацію про своє електроспоживання — як юридичний
споживач, так і побутовий. Ми
лише залишаємо за собою функцію щоквартального контролю
приладів обліку на предмет їх
цілісності, наявності на них
пломб, належної працездатності, а також для зняття так званого контрольного показу: для
визначення балансу та чи об’єктивно фіксує свої кіловат-години сам споживач.
- Тобто споживачі побачать
контролера в себе не частіше,
як раз на три місяці?
- Однозначно, так. Бо і чисельнність контролерського
персоналу розподільника якраз

приведена до кількості, визначеної з такого розрахунку.
- Чи потрібно споживачам переукладати договори?
- Так. Але якою буде ця догов-

ірна кампанія? Договори тепер
визначені публічними. Буде розміщений шаблон публічного договору на інтернет-сайті, в друкованих ЗМІ. І спеціально йти у
районне відділення чи ЦОК для
підпису нового договору не обов’язково — лише за бажанням
споживача.
Водночас, договори з приєднання чи надання послуг з
розподілу будуть перероблятись розподільником із кожним
юридичним та побутовим споживачем. Це буде довготривала
процедура. Я реально оцінюю
ситуацію: три роки, може і п’ять,
поки ми ввійдемо в цю систему.
Нашим завданням буде оформлення додатків до публічного
договору відповідно до специфіки приєднання кожного зі споживачів електричної енергії.
- Які Ви б виділили три основні пункти, що суттєво змінять
роботу обленерго?
- Як я вже сказав, виділяються чітко два види діяльності —
розподіл та постачання. Це перше і найголовніше.
Друге. Для розподільчої організації стоїть завдання якості надання послуг з передачі. Буде
відповідний контроль з боку
держави за цими послугами.
Третє. Вводиться поняття конкурентності для енергопостачальників. ТОВ «Львівенергозбут» тепер буде конкурувати з
будь-яким іншим українським
постачальником, який отримає
ліцензію на електропостачання.
Для нас, як для оператора
комерційного обліку, вводиться
таке поняття як Datahub (Датахаб). Це загальнодержавна
база, в якій будуть відкриті всі
розрахункові точки, де відбувається відпуск електричної
енергії всім приєднаним до
електромереж споживачам. Ця
інформація буде відкрита, і постачальники зможуть бачити
кінцевих споживачів електричної енергії і надавати їм свої послуги. Тобто ринок відкривається.
І ще, а це вже четвертий пункт
— з’являється можливість у так
званих кваліфікованих споживачів, які обладнані відповідними системами обліку, купувати
електричну енергію напряму у
виробника, минаючи оптовий чи

роздрібний ринок електричної
енергії України. Вони можуть укладати прямі контракти з тепловою, з атомною чи іншою генерацією.
Новим законодавством також
вводиться поняття біржі електроенергії. Вона поки що у зародковому стані, це питання ще нормативно врегульовується. На
біржі буде реалізовуватись вся
електрична енергія, вироблена
всіма видами генерації України
між всіма споживачами електричної енергії. Я говорю як про
споживачів кваліфікованих, які
будуть купувати за прямими договорами, так і про постачальників, що відокремлені від обленерго — вони називатимуться постачальники універсальних послуг.
Відзначу, що держава намагається захистити таких споживачів як населення, дрібний
бізнес від захоплення якимось
одним постачальником. Вони
зможуть у будь-який момент купити електроенергію у постачальника універсальних послуг
для своїх первинних потреб і будуть мати гарантію, що цей постачальник забезпечить їх електричною енергією. Там залишається система субсидіювання, низьких тарифів для населення, державного регулювання
цих тарифів. Але все ж це крок
уперед для розвитку ринкової
сфери в електроенергетиці.
- «Львівобленерго» активно
обм інюється досвідом з
польськими енергетиками, які
вже пройшли шлях реформування. Що вдалось почерпнути від наших західних сусідів?
- Польські дистрибуційні енергокомпанії розділились і повноцінно функціонують в структурі
відокремлених видів діяльності
постачання та розподілу вже
протягом десяти років. Тому
досвід, який ми отримуємо від
наших польських колег — є дуже
корисним. Ми, наприклад, зрозуміли, що в операторів системи розподілу у Польщі залишився лише «кістяк», основа — це
диспетчерське керування і адміністрація: фінанси, бухгалтерія. А все решта віддано на аутсортинг. Є допоміжні підприємства, які займаються обслуговуванням електромереж, вони
наймаються на конкурсних засадах з мінімізацією вартості і
підняттям якості цих робіт. Завдяки цьому поляки досить серйозно пішли вперед у плані надійності та якості роботи електричних мереж. Я думаю, це нас
теж чекає найближчим часом.
Бо доки у нас є експлуатаційний
персонал, який піднімається на
опори, маємо неприємності з
випадками порушення норм
безпеки та інші проблеми. Це не
притаманне для оператора системи розподілу в тому вигляді, який ми побачили у Польщі.
І, безумовно, в них дуже прискіпливо працює національний
орган, аналог нашої НКРЕКП.
Вони «витискають» кожну складову затратності в процесі передачі, постачання, і, відповідно,
максимально оптимізують роздрібний тариф для споживача.
Але разом з тим, тариф у Польщі
є значно вищим за український.
Відповідно, компанії краще технічно оснащені, використовують
досить сучасні програмні продукти.
- Тож, якщо підсумувати, Ви
реформу оцінюєте позитивно
як для споживачів, так і для обленерго?
- Безумовно. Тут ідеологія
спрямована на розвиток. Я сподіваюсь, що так і буде в Україні.
Дякуємо за розмову!
Прес-служба ПрАТ «Львівобленерго»

7 стор.
ДОСТУПНІ
ЛІКИ ВІД
УКУСУ ЗМІЇ
За народними прикметами,
після 27 вересня – свята Воздвиження Животворного Хреста (у нас це свято називають ще Здвига), ховаються
на зимову сплячку змії. Але,
очевидно, й сьогодні не зайвим
буде розповісти про те, як
можна пролікуватися після
укусу плазуна. Тим більше, що
таких випадків з кожним роком стає все більше і більше.

Цього року почастішали випадки, коли люди потерпали від
укусів змій. Недавно від укусу змії
на Львівщині помер чотирирічний хлопчик. За повідомленням
ЗМІ, в нас немає сироватки від
зміїної отрути. Але насправді є
доступні, недорогі і прості ліки,
котрими лікував хворих від укусів
змій в ХІХ ст. Костянтин Петруський (1811-1886), який народився в Підгородцях на Сколівщині.
Він змалку захоплювався природознавством і відтак став відомим вченим. Був членом Академії дослідників природи Наукового товариства у Кракові,
Природознавчого товариства
«Лотос» у Празі, Товариства
вивчення природи в Альтенберзі, Товариства природничих
наук у Швейцарії, Товариства
садівників у Баварії. Мав десяток інших почесних звань.
Як пише журнал «Краєзнавство і туристика» (1996 р.), «Ним
винайдено відому протиотруту,
якою за 36 років врятовано 200
чоловік (померло лише 2). За
його рецептом, до кварти парного молока додається одна
столова ложка лляної олії і випивається 1/2 горнця за 24 години (при цьому вимагається
дієта)». Як бачимо, цей рецепт
досить простий. Але потрібно
мати натуральну льняну олію,
яка колись у нас була майже в
кожній хаті.
А щоб змії не кусали, треба їх
не вбивати, а поводитися як з
Божими створіннями. Бо вони і
є такими. Недаремно є люди, які
молитвою нейтралізовують отруту змії, що вкусила людину чи тварину.
Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу Турківської
РО КУН.

Безсоння не мучитиме, якщо
подрібнити сухими і змішати по
3 ст. ложки листя м’яти, трави
материнки і квіток календули,
по 2 ст. ложки трави собачої кропиви і шишок хмелю, а ввечері 1
ст. ложку суміші залити склянкою окропу, через 2 години процідити і випити 0,5 склянки настою безпосередньо перед
сном.
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спартакіади він провів з нашим
призером декілька спаринг-поєдинків та допоміг йому підготувати спортивний інвентар до
змагань.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
На фото:Михайло Колчар і
переможець забігу на 1000 м,
працівник поштового зв’язку м.
Дрогобич Ігор Лотоцький .

ÌÈÕÀÉËÎ ÊÎË×ÀÐ – ÏÐÈÇÅÐ ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯
З 13 по 14 вересня у смт. Затока проходила ХІІІ спартакіада працівників ПАТ «Укрпошта», в якій взяв
участь і наш земляк -тенісист, начальник центрального відділення поштового зв’язку м. Турка - Михайло
Колчар. До речі, Михайло Йосипович бере участь у цих
престижних змаганнях з 1995 року, й практично завжди він у трійці лідерів.
Цьогоріч він здобув почесне
друге місце, поступившись лише
минулорічному чемпіону, полтавчанину Прохору Пугачу, а перед тим впевнено переміг своїх
суперників з Києва, Миколаєва
та Чернігова. Як призера, його
було нагороджено медаллю,
дипломом та статуеткою, а також грошовою премією. Такий
успіх Михайла Йосиповича є не

МИ ПРОПОНУЄМО КРЕДИТИ НА ТОВАР ( меблі, вікна, двері, буд.
матеріали, побутова техніка) ТА ГОТІВКОЮ без довідки про доходи; без застави; мінімальний пакет документів для оформлення
(паспорта і ідентифікаційний код); одночасне оформлення заявки
у декілька банків. Детальна інформація за тел.: 050 468 21 38,
м.Турка, вул. Міцкевича, 15, м-н «Меблі на замовлення».

випадковим, а радше
закономірним. Впродовж багатьох років він
активно займається тенісом, підтримуючи
свою спортивну форму.
А допомагає йому в
цьому знаний на Турківщині тренер з тенісу
ДЮСШ «Юність» Василь Гуй. Напередодні

Продається жеребець великої породи. Ваговоз. Вік – 2 роки.
Ціна – договірна.
Звертатись за адресою: с. Багнувате, Віталій Васильович Ясеницький.
Тел.: 0974675561.

БОРИНЯ ТА ВЕРХНЄ ВИСОЦЬКЕ
ЗУСТРІНУТЬСЯ У ФІНАЛІ
ня» 2-4. Команди показали видовищний футбол. Команда з
Турки, при рахунках 1-2 і 2-3,
була близька до зрівняння в грі,
але фортуна була на боці команди з Борині.В самому кінці
матчу боринці забили ще і четвертий гол...

У другому матчі чотири тайми
не визначили переможця між
командами Верхнє ВисоцькеВерхня Яблунька (1-1). У серії
післяматчевих пенальті перемогла команда з Верхнього Висоцького (4-1), за яку виступають гравці з шести сіл, і вперше,
з відновленням чемпіонату, за
останні 15 років дійшла до фіналу.
Василь ПОТОЧНИЙ.

Продається 3-кімнатна квартира в м. Турка, загальною площею
70 м кв. Є гараж, літня кухня, приватизована присадибна ділянка.
Ціна – договірна. За довідками звертатися по тел.: 0971627500,
0975684430.

,У м. Турка, по вул. Міцкевича,
8, працює громадська приймальня Радикальної партії
Олега Ляшка. Тел.: 0668431598

16.09.2018 року відбулися
півфінальні матчі чемпіонату
району з футболу. В першому
матчі молода команда «Карпати» Турка, підсилена декількома футболістами,які кілька
років тому виступали за цю команду, поступилась ФК «Бори-

Турківське відділення Самбірської ОДПІ повідомляє, що 27 вересня 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 міжнародних сертифікованих професійних бухгалтерів Львівщини.
Початок семінару: 11 год. 00 хв.
Початок реєстрації: 10 год. 00 хв.
Місце проведення: м. Львів, вул. Стрийська, 35, актовий зал в
цокольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДФС
у Львівській області.
Запрошуємо взяти участь у семінарі всіх зацікавлених.
З метою визначення кількості учасників семінару, попередню
реєстрацію можна здійснювати на суб-сайті ГУ ДФС у Львівській
області (lv.sfs.gov.ua), в розділі анонси.

Здаються в оренду магазини:
с. Явора – вул. Центральна,
244 – А; с. Ільник – вул. Центральна, 257 – А. Телефон:
0501724290.
Робота за кордоном.
На автошротах, плиточники,
електрики, зварювальники, муляри, різноробочі.
Вакансії для жінок і сімейних
пар.
Роблю візи. Тел. 0988356134
– Віталій.

Продаються магазини по вул. Міцкевича, 15 в в м. Турка (2 поверхи), загальною площею 120 м кв.
Підведена вода, каналізація.
Ціна – договірна.
Тел.: 0990900710.
Ремонти будинків, квартир під ключ.
Перепланування. Будівництво – будинки, прибудови, павільйони,
гаражі, навіси, альтанки. Бані, паркани. Покрівельні роботи під ключ.
Мансардні дахи. Утеплення, облицювання будинків. Знижка на роботу + матеріали. (068)1455866, (066)7215631.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Із великим сумом сприйняли ми звістку про
смерть доброї, щирої, життєлюбної людини, нашої
колеги, медсестри - Марії Іванівни Будз.
Життя скінчилось…
Тож спочиньте з миром…
У пам’яті Ви кожного із нас.
Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким
покійної. Вічна їй пам’ять.
Працівники терапевтичного відділу Турківської
КЦРЛ.
Колектив Риківської сільської ради висловлює щире співчуття секретареві сільради Оксані Василівні та техпрацівникові школи Івану
Івановичу Кропивницьким з приводу смерті – свекрухи та матері –
Югані Петрівни Кропивницької.
Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття
вчителю англійської мови Ользі Лук’янівні Браток з приводу тяжкої
втрати – смерті батька – Лук’яна Степановича Братка.

ОСІННЯ АКЦІЯ НА БЕНЗОПИЛИ ШТІЛЬ
ЗНИЖКА -10-15%

Педагогічний колектив та технічний персонал Риківської ЗОШ І-ІІ
ст. висловлюють щире співчуття працівникові школи Івану Івановичу
Кропивницькому з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Югані
Петрівни.
Колектив працівників пологово-гінекологічного відділу Турківської КЦРЛ висловлює щире співчуття молодшій медичній сестрі Оксані Володимирівні Ференц з приводу смерті чоловіка Богдана.
Педколектив Вовченського НВК висловлює щире співчуття вчителю фізики Олександрі Степанівні Пухир з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті чоловіка Василя.

Наша адреса: вул. Івана Франка, 33, м.Турка (територія колишнього світлотехнічного заводу). Тел.: 0957129158, 0684842963.
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