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ОПИС ВАКАНСІЇ:
Запрошуємо на роботу в магазин будівельних матеріалів продав-

ця-консультанта
(м.Турка, вул. Івана Франка, 33 – територія колишнього світлотех-

нічного заводу)
ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:
Продаж товарів, надання консультації покупцям щодо товарів,

підбір товару, формування бази клієнтів, викладка товару, участь в
інвентаризації.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
Досвід роботи з продажу, бажання вчитися і розвиватися, вміння

працювати в команді, вміння користуватись MS Office програмою
бухгалтерії 1С.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:
Уважність, комунікабельність, стресостійкість, чесність, відпові-

дальність.
МИ ГАРАНТУЄМО:
Можливість розвиватись в команді професіоналів, гідну заробіт-

ну плату ( ставка + % від продажу), відсотки за результатами роботи,
кар’єрний ріст, корпоративне навчання.

ЗВЕРТАЙТЕСЬ за телефоном: +380 67 827 0435.

Від щирого серця вітаємо із ювілейним днем народ-
ження добру, щиру, чуйну, дорогу
і люблячу нам людину – Галину
Іванівну Пуравець.

Бажаємо Вам міцного здоро-
в’я, світлих і сонячних днів, напов-
нених добром, любов’ю, радістю,
Господнього благословення і оп-
іки на многії і благії літа!

В честь ювілейного Вашого
дня

Для Вас – щонайкращі наші
слова.

Бажаєм здоров’я, многая
літ.

Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз, повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!
З любов’ю і повагою – чоловік Володимир і вся родина

Пуравців.

Турківська районна організація Української Спілки ве-
теранів Афганістану щиро вітає свого бойового побрати-
ма та соратника – Петра Петровича Савку – із 60-річчям,
яке відзначатиме 24 лютого, і бажає до-
рогому ювіляру здоров’я і благополуч-
чя, безмежної життєвої сили, удачі та
наснаги, мирного неба над головою,
родинного тепла, Господньої опі-
ки на довгі і щасливі роки життя.

Нехай сіяє кожен день доб-
ром,

Хай радість птахом кожну
мить співає,

Хай людська вдячність, шана і
любов

Тобі в житті завжди допомагають.
Боже ласкавий, в чудову цю днину
Благослови цю прекрасну людину.
Дай їй під сонцем у щасті жити
Многая, многая, многая літа!

Від щирого серця вітаємо із ювілеєм дорогу і люблячу,
чуйну і турботливу дочку, сестру, хресну маму – Марію Ми-

хайлівну Яворську.
Бажаємо Тобі, рідненька, міцного

здоров’я, щастя, радості, втілення
усіх життєвих планів, Божої опіки на
життєвім шляху.

Хай обминають Тебе триво-
ги,

Хай Бог дасть щастя на
путі.

Хай світла, радісна доро-
га
Щасливо стелиться в

житті.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
З любов’ю – мама, брат Іван, братова Жанна і племін-

ниця – похресниця Христинка.

ÔÐÎÍÒÎÂÈÉ «ÌÅÐÑÅÄÅÑ»
Ще на початку  російської аг-

ресії на Сході України Володи-
мир Громик, уродженець с. Гус-
не, нині житель міста Львів,
подарував для потреб фронту
власний «Мерседес». А через 4
роки його сусід Роман Купиняк,
на підтвердження того, що ав-
томобіль виконує відпові-
дальні завдання на фронті,
надіслав Володимиру фото, де
воїни та волонтери зображені
на фоні мерса. Зрозуміло, що це
стало доброю новиною для на-
шого земляка – людини високих
моральних цінностей, журналі-
ста, волонтера.

Нещодавно, спілкуючись з Воло-
димиром, дізнався, що він за час
війни відправив через військовиків,
капеланів у госпіталі, де проходять
лікування поранені солдати, майже
10 тис. примірників літератури, се-
ред якої найбільше – на релігійну те-
матику.

Цей добрий приклад нашого зем-
ляка може бути повчальним для
тих, хто здебільшого розповідає про
волонтерство, або ж займається
допомогою армії напоказ.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Минають 5-ті роковини подій на Майдані,
під час яких загинуло більше сотні людей,
що виступили на захист України. Більшість із
них - сильні, свідомі, освічені люди, представ-
ники різних професій, справжні патріоти своєї
держави. Вийшовши на Майдан, вони праг-
нули справедливості, чесності та гідного жит-
тя. Українські Ангели загинули за правду, сво-
боду, незалежність своєї держави, і ціною
жертовності показали, що наш український
дух є незламним, а народ – нескореним.

Сьогодні ми прагнемо й надалі розбудо-
вувати власну країну, яка, пройшовши крізь
полум’я воєн та інші лихоліття, вибрала шлях
єднання, миру, демократії.

Вшановуючи пам’ять Героїв Небесної
Сотні та всіх загиблих Героїв – захисників
України, щиро бажаю всім українцям сили
духу, витримки і мужності в боротьбі  за кра-
ще майбутнє своєї країни, своїх дітей і онуків.
Це наш обов’язок перед майбутніми покол-
іннями, перед пам’яттю загиблих співвітчиз-
ників.

Герої не вмирають!
 Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,

 народний депутат України.
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Але, щоб реалізувати своє ви-
борче право, необхідно пере-
вірити наявність себе у списках
виборців відповідно до  місця
реєстрації. Функцію виготовлен-
ня списків виборців, як неодно-
разово зазначалося, виконує
Державний реєстр виборців.

Кожен виборець може звер-
нутися до відділу, надавши пас-
порт громадянина України, та
перевірити своє включення до
Реєстру, ідентифікаційні персо-
нальні дані та виборчу адресу.

Особливо це стосується ви-
борців:

- які голосуватимуть вперше
(досягли 18-річчя);

 - колишніх військовослуж-
бовців строкової служби;

 - громадян, що повернулися
з місць позбавлення волі;

- громадян, які прибули із за-
кордону і знялись з обліку в МЗС;

– виборців, які змінювали
місце реєстрації;

ЩОБ РЕАЛІЗУВАТИ СВОЄ
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Знову наближається для нашої країни важливий і відповідаль-
ний період. 31 березня 2019 року відбудуться чергові вибори
Президента України. Це час читання передвиборчих програм,
слухання промов, роздумів над почутим  і, нарешті, прийнят-
тя важливого рішення. Це завдання для кожного українця, для
кожного, хто хоче бачити свою державу процвітаючою і хто
переймається майбутнім своїх дітей.

- виборців, які під час останніх
виборів у списках виборців вия-
вили  неточності в своїх персо-
нальних даних, або вза-
галі були відсутні в них та
не звернулись до відділу
ведення Державного
реєстру виборців особи-
сто.

Також кожен вибо-
рець може звернутися
до дільничної виборчої
комісії для перевірки
своїх даних, так як 
відповідно до  п.6 ст. 31 
ЗУ “Про вибори Прези-
дента України”, відділ
ведення передає один при-
мірник списків виборців та
іменні запрошення відповідній
дільничній виборчій комісії, а
вже наступного дня ДВК надає
список для загального ознайом-
лення в приміщенні, де розта-
шована виборча дільниця, та до-
ставляє кожному виборцю імен-

не запрошення.
Виборець, який не здатний

пересуватись самостійно (НСП),
може уповноважити на таке
звернення іншу особу.

Ще один важливий момент: як
не втратити свій голос на вибо-
рах. Якщо у зв’язку з навчанням,
роботою, виїздом за кордон чи
іншими подіями виборець не
може проголосувати за зареєст-

рованим місцем проживання,
він може тимчасово (на період
їх проведення) змінити місце
голосування.

ЗУ “Про Державний реєстр
виборців” (стаття 7) передбаче-
но, що звернення виборця про
тимчасову зміну місця голосу-

вання повинно бути мотивова-
ним. До заяви необхідно додати
підтверджуючий документ, зок-
рема це може бути службове
відрядження, довідка про фак-
тичне місце проживання, довід-
ка про навчання у відповідному
населеному пункті або державі,
документ, що підтверджує пра-
во власності на житло, або про
оренду житла тощо. Для осіб із
Автономної Республіки Крим та
тимчасово окупованих тери-
торій достатньо паспорта грома-
дянина України з відповідною
реєстрацією.

Відділ ведення Державного
реєстру виборців знаходиться
в приміщенні районної держав-
ної адміністрації (перший по-

верх, 14 каб.). Робо-
чий час – з 9.00 до
18.00 год . З 1 берез-
ня 2019 року  праців-
ники відділу працю-
ють і у вихідні дні. За
додатковою інфор-
мацією або роз’яс-
ненням можна теле-
фонувати за номера-
ми: 3-12-11 або 3-16-
50.

Шановні турківчани,
всім відома фраза:

“Народ має ту владу, на яку зас-
луговує”. Тож будьмо гідною,
сильною і свідомою нацією, щоб
обрати такого ж Президента!

Галина СТЕФАНИК,
начальник відділу ведення

державного реєстру виборців
Турківської РДА.

ПРЕЙСКУРАНТ
Закупівельних  цін  ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні та свині – в грн.

за 1  кг  живої  ваги

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

З А К У П ІВ Е Л Ь Н А  Ц ІН А   
В И Д  Т В А Р И Н  
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Би чк и  ви щ .вго д .,  п онад    400  кг  34 ,00  3 3 ,50  
Би чк и   ви щ .вго д .,   в ід  345 -до  
400к г  

32 ,50  3 2 ,00  

Би чк и , д о  345  кг  31 ,05  3 0 ,55  
М олод ня к   вищ .вгод ., в ід  34 5к г 
(те ли ц і) 32 ,50  3 2 ,00  

М олод ня к  вищ а вгод . до  3 45к г  
(те ли ц і) 31 ,05  3 0 ,55  

М олод ня к  до  2 45  к г  34 ,00  3 3 ,50  
М олод ня к  серед нь о ї 
вго до ваност і 26 ,75  2 6 ,25  

М олод ня к  ,н / сер . вго д . 24 ,25  2 3 ,75  
М олод ня к , худ а  17 ,20  1 6 ,70  
Д о росла, ви щ ої  вгод .  в ід  3 50к г 29 ,50  2 9 ,00  
Д о росла, ви щ ої вго д ., до  3 50к г  28 ,50  2 8 ,00  
Д о росла, сер едн ьо ї   вго д . 25 ,80  2 5 ,30  
Д о росла, н /серед нь о ї  вгод . 23 ,40  2 2 ,90  
Д о росла, худ а  17 ,35  1 6 ,85  
К он і   I  категор ії 18 ,50  1 9 ,70  
К он і   II  категор ії 16 ,80  1 6 ,30  
С вин і  23 ,00  2 3 ,00  
С вин ом атки  21 ,00  2 1 ,00  
 

Ó ÊÎÆÍÎÃÎ –
ÑÂ²É ÂÈÁ²Ð

З екранів телевізорів, з
фото в газетах часто бачимо,
як претенденти на посаду пре-
зидента України дружелюбно
обнімають учасників АТО, де-
монструючи в такий спосіб
їхню підтримку. А в мережі
Інтернет можна почитати
такі нісенітниці, від яких хлоп-
цям, які ще вчора боронили Ук-
раїну на Сході України, волосся
стає дибки.

Щоб з’ясувати, кого мають намір
підтримувати члени ГО «Учасники
АТО Турківщини», ми звернулися за
коментарем до заступника керівни-
ка цієї організації Миколи Коновален-
ка. І ось що він нам сказав:

– Наша громадська організація не
підтримує жодного кандидата на
президентських перегонах, адже на
фронті ми воювали не за якогось
окремого політика (нехай навіть і
достойного), а за державу Україна.
І право кожного з моїх побратимів
віддати свій голос за того претен-
дента, кому найбільше довіряє. А
всі можливі інсценування щодо
підтримки чи не підтримки окремих
кандидатів, публічні обійми  – це доб-
ре кимось спланована акція, щоб
нас роз’єднати, чи посіяти якісь су-
перечки, мовляв, немає одностай-
ності. Звертаюся до своїх побра-
тимів – не піддаватися на прово-
кації. Тим більше, не продаватися
за гроші, а діяти на виборах так, як
підказує сумління.

 Василь ВАСИЛЬКІВ.

Згідно  статті 3 Закону України
“Про оплату праці” від 24.03.1995
№ 108/95-ВР, із внесеними зміна-
ми та доповненнями, мінімаль-
на заробітна плата - це встанов-
лений законом мінімальний
розмір оплати праці за виконану
працівником місячну (годинну)
норму праці.

Мінімальна заробітна плата є
державною соціальною гаран-
тією, обов’язковою на всій тери-

торії України для підприємств,
установ, організацій усіх форм
власності і господарювання та
фізичних осіб, які використовують
працю найманих працівників за
будь – якою системою оплати
праці.

Крім цього, у зв’язку із
збільшенням мінімальної заро-
бітної плати, з січня 2019 року
посилено фінансову відпові-
дальність за виплату заробітної

плати у ,,конвертах”, або неофор-
млення трудових відносин з най-
маними працівниками та недо-
тримання мінімальних гарантій
оплати праці. Зокрема, за допуск
працівника до роботи без офор-
млення трудових відносин –
штраф 125190 грн., несвоєчасну
виплату зарплати – 12519 гри-
вень.

Отже всім потрібно врахувати
зміни до чинного законодавства
в частині оплати праці та оформ-
лення трудових відносин з най-
маними працівниками.

Пам’ятайте, що несвоєчасна
виплата заробітної плати є гру-
бим порушенням конституційних
прав Ваших працівників на опла-
ту праці!  

Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови

районної  державної адмініст-
рації.

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ
ÇÀÐÏËÀÒÓ Â ÊÎÍÂÅÐÒÀÕ

Верховна Рада України прийняла Закон України ,,Про Держав-
ний бюджет України на 2019 рік” від 23.11.2018 № 2629 - VIII,
яким встановлено, що з 1 січня 2019 року мінімальна заробіт-
на плата – 4173 гривні.

НАРУГА НАД КАПЛИЧКОЮ
Майже десять років тому силами

працівників ДП «Турківське лісове гос-
подарство» було гарно облагородже-
но джерело води, що при в’їзді в с. Яво-
ра. Це місце завжди є людним. Жителі
м. Турка, довколишніх сіл, і навіть ті,
що приїжджають у наш район зі Льво-
ва, Самбора чи інших міст, зупиня-
ються тут, щоб набрати карпатсь-
кої води, яка, на відміну від багатьох
інших джерел, зовсім не має накипу.

А  для того, щоб  люди поводилися тут
культурно, не смітили, ініціатори доброї
справи встановили в капличку статую
Божої Матінки, та й навіть скриньку для
пожертв. Здавалося, це освячене місце
служитиме людям не лише в матеріаль-
ному плані, а й в духовному. Втім, як повідомив нещодавно в мережі
Фейсбук ініціатор спорудження каплички Юрій Касюхнич, в ніч з 16
на 17 лютого якийсь негідник викрав статую Божої Матінки. На ща-
стя, її вдалося знайти, й, після реконструкції, скульптура знову по-
стане на своєму місці.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Розпочали зустріч ведучі свята
Уляна Боцко та Віра Сенів  таки-
ми словами: «Шановні випускни-
ки! Великі стежки-дороги зли-
лись сьогодні в одну-єдину, яка
повернула в дитячі та юнацькі
роки, привівши до храму науки,
до рідної школи.

Не за синіми високими гора-
ми,

Не за дальніми глибокими
морями,

А в селі казковім, мальов-
ничім

Нас до себе рідна школа кли-
че.

Зі словами привітання до гос-
тей і всіх присутніх звертається
директор НВК – Микола Бліхар.
А колишній вчитель хімії та біо-
логії, заступник директора шко-
ли – Катерина Гичко – схвильо-
вано промовляє:  «Життя, наче
потяг. А далі – у кожного свій мар-

ÇÓÑÒÐ²× ØÊ²ËÜÍÈÕ ÄÐÓÇ²Â
З 1982 року утвердилася традиція проводити зустрічі з ви-

пускниками у Присліпському НВК. Цьогорічна зустріч відбула-
ся 16 лютого з випускниками 2010-2011 р.н. Під керівництвом
педагога Валентини Галич, був підготовлений змістовний,
цікавий, імпровізований, музично оформлений захід – «Зустріч
шкільних друзів – 2019р.». Клас, а також зовнішній вигляд ко-
ридора, були оформлені руками дев’ятикласників разом з їхнім
класним керівником.

шрут, свої життєві долі і зупинки,
свої болі і тривоги, радощі й успі-
хи, та в усіх вас була спільна зу-
пинка, що називається «Школа!»

Задушевно звучить пісня «Дя-
кую, школо». Ізюминкою зустрічі
стала мініатюра «Журнал укра-
ли» ( режисер – Марія Сенів,
асистент – Марія Боцко, опера-
тор – Володимир Лимар; учні –
Христина Бегей та Вікторія Пухір;
вчителі – Уляна Боцко та Тетяна
Бринько). Емоційно всі присутні
слухали імпровізацію сценки
«Контрольна», у виконанні вчи-
теля Уляни Боцко та учнів – Со-
ломії Цап, Ігоря Кудрича, Івана
Гуя та Івана Джури. Присутнім
сподобався конкурс запитань-
відповідей «Ромашка», а також
виконання учасниками конкурсу
української народної пісні «Несе
Галя воду» – під супровід оригі-
нальних інструментів – мисок та

ложок.
Згадували випускники свої

шкільні роки зі світлин,  проекто-
ра, а також пригадали свою пер-
шу вчительку Ганну Ощипок та
класного керівника Марію Тури-
нець, які, на жаль, не були на
святі.

Повертаючися в дитинство, ми
згадуємо людей, які дали нам
життя, які крокували з нами по
стежині, оберігаючи від усього
злого. Це – наші батьки. Їм на
святі присвятили вірші та пісню
«Батьки мої», у виконанні учнів
9-го класу.

Гостям продемонстрували
мініатюри «Краса», «Сучасний
урок» (у формі казки). Звучали
пісні «Спасибі, вчителю», «Сто
відсотків щастя».

Закінчилось свято такими сло-
вами:

Тож дай нам, Боже, у мирі
жити,

Щоб завжди руки мали ре-
месло.

Щоб працювали в нашій Ук-
раїні,

Щоб легко і щасливо всім
було!

До нових зустрічей, до щи-
рих спілкувань!

Люба СЕМЕЦЬ,
педагог-організатор При-

сліпського НВК.
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Дорогого і люблячого, доброго і чуйного, завжди усміх-
неного кума –Михайла Павловича Ціка – жителя с. Верхнє
Висоцьке, із 50-річним ювілеєм, який святкує сьогодні 22
лютого, від щирого серця вітають кума Світлана з чолові-
ком Іваном та дітьми, і бажають йому міцного здоров’я,
миру, щастя, радості, добра, Божого благословення.

Спинити час ніхто не взмозі,
І грає ліс, і квітне сад.
На Вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих 50!
Ваш ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ.
Щоб завжди Ви жили в мирі,
В колі рідної сім’ї,
Хай пісні веселі й щирі
Вам співають солов’ї.

Дорогу, люблячу куму і подругу – Наталію Іванівну Маткі-
вську, жительку с. Лосинець, з ювілейним днем народ-

ження, яке святкуватиме 24 лютого,
щиро вітають кума Марія, подруги Да-
рія і Людмила і бажають ювілярці неба
безхмарного, настрою гарного, здоро-
в’я – без ліку і довгого віку.

Люба наша подруго,
50 квіток у букет складаєм,
З днем народження Тебе вітаєм.
Дай Боже Тобі днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили.
Дай любові, згоди, втіхи,

Змоги дай життю радіти.
І ділитись словом щирим,
Теплим, лагідним, правдивим.
А сьогодні, у це свято,
Щастя зичимо багато.
Хай Тебе Бог благословляє
І многих літ Тобі посилає!

Фільм будується  на факт-чек-
інгу (перевірка достовірності)
публічних виступів Зеленського
у різних амплуа та аналізі реаль-
них справ «нетрадиційного»
учасника президентських пере-
гонів.

Якщо екранний «президент з
народу» Голобородько бореть-
ся з корупцією, виступає проти
офшорного бізнесу й критикує
чиновників за брехню, то реаль-
ний Зеленський не гребує оф-
шорними компаніями та зароб-
ітком у Російській Федерації,
пояснюють журналісти. У той
час, коли серіальний образ но-
воспеченого політика демонст-
рує нескореність представни-
кам олігархічних кланів,
справжній Зеленський працює
з юристами Коломойського, має
спільні з людьми Коломойсько-
го компанії і неприховано вико-
ристовує медійні можливості
олігарха у власній політичній аг-
ітації.

Голобородько живе за висо-
коморальними принципами і
кожен вчинок робить в інтере-
сах України та її громадян, Зе-
ленський дозволяє собі відпус-

ÇÅËÅÍÑÜÊÈÉ,
ÃÎËÎÁÎÐÎÄÜÊÎ, ×È

ÊÎËÎÌÎÉÑÜÊÈÉ:
ЗА КОГО ГОЛОСУВАТИМУТЬ УКРАЇНЦІ?
Де межа між реальним Володимиром Зеленським та вигада-

ним кіногероєм Василем Голобородьком, якого актор грає у
розкрученому серіалі «Слуга народу»? За кого з цих двох на-
справді голосуватимуть виборці, і чому публіка важко відрізняє
реальність від вигадки? На ці запитання спробували відпові-
сти журналісти телеканалу «Прямий» у документальному
фільмі «ЗЕлене світло для Коломойського».

кати принизливі жарти про
свою Батьківщину, порівнюючи
нашу державу з німецькою пор-
ноакторкою, а українців нази-
ває «хохлами», з яких можна
сміятися.

Екранний «прези-
дент з народу» Голо-
бородько бореться з
корупцією, виступає
проти офшорного
бізнесу й критикує
чиновників за брех-
ню. Реальний Зе-
ленський не гребує
офшорними компані-
ями та заробітком у
Російській Федерації

Окремої уваги авторів фільму
заслуговує риторика кандида-
та у таких болісних темах як АТО,
Революція Гідності та анексія
Криму. У розпал протистояння
на Майдані «Квартал 95» зі
сцени пропонував силовикам
«виробляти з протестуваль-
ників електроенергію», дубася-

чи їх ебонітовими кийками по
вовняному одягу. А сам Зе-
ленський після анексії Криму
наспівував  пісню про те, що
«півострів Росія у нас відтяла за
несплачені борги».

Журналісти підкреслюють, що
залежно від політичної  ситуації,
жарти Зеленського  швидко
змінюють свою векторність. Така
ситуація характеризує шоумена
не інакше як пристосуванця,
котрий вже раз, попри публічну
критику президента РФ Володи-
мира Путіна, заявив про свою го-
товність вести з ним мирні пе-
ремовини щодо Донбасу.

Журналісти спіймали Зе-
ленського на тому, як він відхре-
щувався від авторства програми,
що образила Размана  Кадиро-
ва. Та насправді виявилося, що
образливий для «господаря»
Чечні жарт Зеленський випустив
особисто як ведучий програми
«ЧистоНьюз».

Окрема увага авторів фільму
прикута до взаємин між  Зе-
ленським  та Коломойським.
Обидва відхрещуються від узгод-
женості дій між собою – як на
політичній арені, так і в питан-
нях редакційної політики «Квар-
талу 95». Натомість журналісти
наводять красномовний при-
клад, коли ще до концерту Ко-
ломойський анонсує образливі
жарти проти конкретної персо-
ни, які потім прозвучать зі сце-
ни.

Олег СТРИЖ.

 Наперед слово взяла Надія Михайлівна, яка у формі
діалогу говорила з дітьми про небезпеку такого інфекц-
ійного захворювання як кір, про те, яку роль у профілак-
тиці цього інфекційного захворювання займає вакци-
нація. Згодом запросила присутніх до розмови по скай-
пу з юними мелітопольцями. Це були учні 8-А класу
(класний керівник Ольга Крилова) школи №4 м. Меліто-
поль – переможці всеукраїнського флешмоб-конкурсу
«Ми за вакцинацію», які створили 171 ролик за вакци-
націю. самі написали реп до одного з них. Тож школя-
рам Турківського НВК показали один з роликів, а дві
представниці мелітопольської школи передали коро-
теньке привітання.

У результаті  такої своєрідної зустрічі всі дійшли вис-
новку, що про вакцинацію зараз потрібно говорити, як
ніколи, адже ми з нею й так, з певних причин, на багато
років запізнилися. Хоча цю критичну ситуацію все-таки
можна вирішити. І на Турківщині теж.

 – Ще до мого від’їзду до Львова, в Мелітополі взагалі

не було кору, бо у нас дуже високий рівень охоплення
щепленням. Тут прифронтова, як мовиться. прикримська
територія, дуже багато військових частин. За статисти-
кою,  у Мелітополі, де є 22 школи, в яких навчається
14259 дітей, не щеплених шкільного віку – всього 225
осіб. Хоча, на жаль, є певна частина батьків, які мають
антивакцинальні настрої, саме ці, не щеплені від кору
діти, й заносять це небезпечне інфекційне захворюван-
ня, – наголосила Надія Михайлівна. – Я, як національ-
ний координатор, подібні заходи з пропаганди вакци-
нації, як бачите, проводжу і у вас. Ситуація зараз така:
жорстко вимагається, щоби в усіх школах, в усіх дитячих
садочках було повернуто щеплення, щоби діяли типові
правила штатних розписів, яких, до речі, ніхто не
відміняв, коли на тисячу дітей  має бути лікар (є три
школи – по 300 дітей в кожній, тож на ці школи має бути
посада лікаря). Де  навчається 200 дітей – там має бути
посада медсестри. Днями я побувала у школі м. Вели-
кий Любінь (там навчається  більше п’ятисот учнів), а

школа навіть без медсестри. Працівники первинної лан-
ки медицини не мають законних підстав іти в школу і
щось там робити, якщо в школі немає своєї посади ме-
дика. І ще одне хочу сказати. Минулого року, на одній із
всеукраїнських медичних скайп-конференцій, на якій я
була присутня, прозвучало – найперше доведеться їхати
в Борислав і Турківський район, бо там мала кількість
нещеплених дітей. Але днями я почула втішну новину:
ваш район, на рівні України, – найкраще  зробив мікроп-
ланування з проведення вакцинації. Тому я щиро спод-
іваюся, що все буде добре.

А тим часом, на тижні, що минає, у багатьох закладах
освіти пройшли загальношкільні батьківські збори з
питання проведення вакцинації. 18 лютого масштабна
кампанія боротьби з кором стартувала на Львівщині
через велику кількість невакцинованих дітей і дуже ви-
сокий рівень захворюваності. Так минулої середи такі
збори відбулися у Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, на яких
були присутні заступник голови Турківської РДА Юрій
Лило, уже згадувані вище Микола Яцкуляк, Надія Дре-
бот і Михайло Юсипович.

У районі організовано виїзну вакцинацію, коли меди-
ки приходять до школи і там, на місці, для зручності,
вакцинують дітей.

– Ми як влада сьогодні зробили усе від нас залежне,
аби вакцинація пройшла на належному рівні. Вакци-
ною КПК, американського і бельгійського виробництва,
яка є якісною, сертифікованою, медичні заклади райо-
ну забезпечені повністю, – наголосив Юрій Дмитрович.
– Є відповідні бланки заяв, і родичі мають дати свою
згоду на проведення щеплення. Тому я прошу всіх
батьків з усією серйозністю і відповідальністю віднести-
ся до здоров’я своїх дітей. Кір, як відомо, – смертельно
небезпечне інфекційне захворювання.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ßÊ ÇÀÕÈÑÒÈÒÈ ÑÅÁÅ Â²Ä ÊÎÐÓ?
Про це позаминулого тижня говорили під час
скайп-конференції учні з Мелітополя і Турки

Організувала такий діалог національний координатор з питань додаткових заходів по залагодженню
ситуації з кором у Львівській області, консультант Всесвітньої організації охорони здоров’я, член правл-
іння ГО «Батьки за вакцинацію», учасник трьох міжнародних конференцій і семінарів, учасник експертних
груп при МОЗ, ВООЗ з питань вакцинопрофілактики та інших важливих питань у сфері громадського
здоров’я, практикуючий лікар-дитячий інфекціоніст – Надія Дребот. До речі, п. Надія – наша землячка,
працює в Запорізькій області, в м. Мелітополь. В актовій залі Турківського НВК, де проходила зустріч,
окрім учнів та педагогів, були присутні головний спеціаліст відділу освіти Турківської РДА Михайло
Юсипович та головний лікар РЦ ПМСД Микола Яцкуляк.

Колектив дитячого відділення Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітає із 55-річчям від дня народження старшу
медичну сестру дитячого відділення – Жанну Миколаївну
Скорик.

Від усієї душі бажаємо Вам, шановна
ювілярко, хай доля завжди буде щед-
рою до Вас та збереже міцне здоро-
в’я, дарує безмежне людське щастя,
довголіття. Родинного Вам тепла,
сімейного затишку, благополуччя, ра-
дості, Господньої опіки – на многії літа!

Нехай Вам Бог пошле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!
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Щиро вітаємо з прекрасним юві-
леєм – 60-річчям від дня народ-
ження – дорогу, турботливу матусю
Марію Іванівну Бугай. Бажаємо,
рідненька, міцного здоров’я, щастя,
радості, достатку, усіх земних благ,
Божої опіки і благословення на
многії літа!

Бажаєм здоров’я
багато-багато,

Хай щастя і
мир залиша-
ються в хаті.

Хай горе об-
ходить завжди
стороною,

А радість прихо-
дить і ллється
рікою.

Хай довго всміхаються сонце і
небо.

Хай Бог береже Вас весь час,
Та іншого щастя нам більше не

треба,
Живіть тільки, рідна, із нами й

для нас!
З повагою – сини Василь, Іван,

Юрій.

Дорогу, люблячу, чуйну і турботли-
ву матусю, найкращу у світі бабусю –
Віру Іванівну Яворську, жительку с.

Ільник, з нагоди 55-
річчя, яке святкува-

тиме 23 лютого від
щирого серця і з
великою любо-
в’ю вітають сини

Микола, Михайло,
Віктор і Роман;

дочки Світлана, Ма-
рія і Валентина; зяті Михайло, Олек-
сандр, Іван; невістки Євгенія і Гали-
на; онуки Сергій, Яна, Марина, Ми-
кола, Христина, Максим, Роман,
Максим, Михайло, Марічка, Яна і
Віталіна і бажають дорогій ювілярці
міцного здоров’я – з роси і води, ро-
динного тепла, благополуччя, миру,
Господнього благословення.

Люба матусю, бабусенько
мила,

Спасибі велике, що Ви нас зрос-
тили.

Що Ви нас любите, усім пома-
гаєте,

Молитеся за нас, добра нам ба-
жаєте.

За руки роботящі, за хліб на
столі,

Спасибі Вам, рідна, уклін до
землі.

Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам

дає!

З прекрасним ювілеєм – 50-
річчям від дня на-
родження – щиро
вітаємо дорогого і
шановного батька
і свата – Михайла
Павловича Ціка,
жителя с. В. Ви-
соцьке.

Бажаємо, щоб в
житті було 50 на
50: здоров’я, щас-
тя, бадьорості і любові. Життєвих
сил і енергії Тобі, Господнього бла-
гословення – на многая і благая літ!

Хай Бог милосердний з високо-
го неба

Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свя-

та –
Дарує щасливі і довгі літа!
З любов’ю і повагою – син Михай-

ло, невістка Михайлина, любима
онучка Андріана, свати Василь і
Людмила з сім’єю.

ÃÅÐÎ¯ ÍÅ ÂÌÈÐÀÞÒÜ! ÂÎÍÈ
ÆÈÂÓÒÜ Â²×ÍÎ Â ÍÀØÈÕ ÑÅÐÖßÕ
Сьогодні тисячі українських патріотів стійко і мужньо захищають свободу, незалежність та територіальну

цілісність України на Сході нашої держави. А у нас, на мирній території, ми вдячні їм за те, докладаємо максимум зусиль,
щоб виховувати учнівську молодь в дусі патріотизму, показуючи героїзм захисників на передовій. Таким чином  в учнів
виробляється шанобливе ставлення до рідної країни, почуття гордості за Героїв.

Напередодні 5-ї річниці з дня розстрілу Не-
бесної Сотні у Либохірській ЗОШ І-ІІ ст. було
організовано зустріч з воїном АТО, сотником
29-ї сотні – Іваном Круцом. Його з-поміж тисяч
активних учасників Євромайдану Указом Пре-
зидента України, з нагоди Дня Гідності та Сво-
боди, нагороджено орденом «За мужність» ІІІ
ступеня. Пройшовши Революцію Гідності, Іван
добровільно, за покликом серця, пішов слу-
жити до війська. У зоні бойових дій службу про-
ходив в 93-ій бригаді Збройних Сил України.

Разом з воїном-захисником участь в
шкільному заході  взяв активний майданівець,
голова Турківської РДА Олександр Лабецький.
Виступаючи перед учнями та педагогами, він
зокрема наголосив:

– Учасники АТО та Революції Гідності – це
люди сильної волі, міцного характеру, впевнені
в собі, справжні патріоти України. Хлопці своїм
прикладом показали й показують зараз, що
любити Україну треба не словами, а вчинками.

А відповідаючи на численні запитання при-
сутніх, Іван Васильович та Олександр Мироно-
вич розповіли  про  трагічні сторінки історії як
Майдану, так і війни. З великою пошаною зга-
дали волонтерів, що впродовж багатьох років
робили  усе можливе, щоб допомогти Майдану
та фронту. Осторонь не стояла й громадськість з Либохори. За  небайдужість та патріотизм, щире бажання допомогти, ли-
бохірські активісти заслуговують подяки. На фронті, там, де небезпека чатує кожну хвилину, для воїнів важливо все – продукти
харчування, добра  амуніція, щира молитва, а  особливо підбадьорюють малюнки дітей, що надходять в посилках.

Зустріч пройшла, як кажуть, на одному диханні. Про це засвідчила й вдячність за приїзд гостям педагогів та взаємно добрі слова
подяки гостей, що їх так щиро, доброзичливо прийняли. Зустріч наче об’єднала всіх з почуттям щирого і глибокого патріотизму і
віри в нашу спільну перемогу. Ну, й звичайно, не обійшлося без фото на пам’ять.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.
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Дорогу, люблячу, турботливу сестру і цьоцю – Ярославу Іван-
івну Яворську з м. Турка з днем народження від щирого серця
і з великою любов’ю вітають сестри Люба з родиною, Ліда з
родиною і бажають дорогій іменинниці міцного-міцного здо-

ров’я, злагоди, достатку. Божої ласки і опіки на
многії літа.

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!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілейним днем
народження старшу медичну сестру дитячо-
го відділення Турківської КЦРЛ Жанну Мико-
лаївну Скорик і бажають шановній ювілярці
міцного здоров’я, гараздів у родині, благо-
получчя, любові, радості, добра, Господньої
опіки на многії літа!

Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!

Колектив комбінату громадського харчування щиросердеч-
но вітає із ювілейним днем народження головного бухгалте-
ра Надію Михайлівну Комарницьку і бажає шановній ювілярці

світлої радості, добра і достатку на життєво-
му шляху, міцного здоров’я – з роси і води,
любові від рідних і дорогих серцю людей,
удачі, здійснення мрій, Божої ласки і благо-
словення на довгі, щасливі і многії літа!

Нехай Вам, шановна, у будні і свята
Лиш радісні вісті приходять до хати.

Хай збудуться легко всі добрі надії,
Хай серце від щастя завжди молодіє!

Дорогого похресника Романа Миколайовича Лоневського
із 45-річчям, яке святкував 20 лютого, щиросердечно вітає хрес-
на мама Ірина Григорівна із сім’єю і бажає
люблячому ювіляру міцного здоров’я, ща-
стя, радості, добробуту, здійснення усіх
мрій та Господньої опіки на многії і благії
літа!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при кожній го-

дині.
Нехай обминають невдачі 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 Тобі  бажаю!

Правління Турківської райспоживспілки сердечно вітає з
ювілеєм головного бухгалтера СП «Комбінат громадського
харчування» Надію Михайлівну Комарницьку. Бажає шановній

ювілярці довгих і щасливих років життя, міцно-
го здоров’я, радості, достатку під Божим бла-
гословенням.

Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде,
Щоб все робилось легко, залюбки,

Щоб вірні друзі зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,

Нехай душі не вигасне зірниця,
І повниться до краю день за днем

Добра і щастя золота криниця.

З 19 січня цього року, згідно
Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення,  статтею
173- 4,   за вчинення булінгу пе-
редбачено штраф від 50 до 200

неоподатковуваних мінімумів
доходів  громадян (це від 850 до
3400 грн.). Також  винні можуть
бути залучені до  громадських
робіт від 20 до 60 годин і вип-
равних  робіт –  на строк до од-
ного місяця, із відрахуванням до
20 відсотків заробітку. Відпові-
дальність за булінг несуть діти,
які досягли 16 років, якщо  вин-
ний не досягнув  такого віку, то
батьки та  керівники закладів
освіти.

Питанням булінгу значну  ува-
гу приділяють й у Турківському
НВК. Так у навчально-виховному
комплексі  вже  провели  загаль-
ношкільні батьківські збори,  на
яких  батьків проінформували
про булінг.  Учням вручать спец-
іальні пам’ятки-застереження
про булінг, а також запланова-
но  це питання обговорити на
педагогічній раді школи та  ви-
дати спеціальний наказ.
Шкільні психологи проводять
тренінги про визначення булін-
гу, анонімне анкетування серед
школярів задля того, аби  дізна-
тися, чи були, та чи  є зараз, у
навчальному закладі випадки
цькування чи знущання.

Відділ освіти націлює  керів-
ників  шкіл, шкільних психологів
на проведення подібних заходів

ÙÎÁ ÂÀØÀ ÄÈÒÈÍÀ ÍÅ
ÑÒÀËÀ ÆÅÐÒÂÎÞ ÁÓË²ÍÃÓ
Булінг – слово модне. Походить від англійського «була» –

хуліган. Останнім часом за булінг (цькування) багато стали
говорити в суспільстві, адже він набирає серйозних обертів у
молодіжному середовищі, особливо  серед школярів. Законом
України визначено, що булінг – це діяння учасників освітнього
процесу, які проявляються у психологічному, фізичному, еко-
номічному, сексуальному насильстві, в тому числі із засто-
суванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються
стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, або такою
особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внасл-
ідок чого могла б  бути (чи була) заподіяна шкода психічному
або фізичному здоров’ю потерпілого.

у всіх загальноосвітніх  закладах
району – з метою недопущення
проявів булінгу серед школярів.

Днями я зустрілася  із заступ-
ником  директора школи з ви-

ховної роботи  Турківського НВК
Олександрою Гвоздінською, яка
детально розповіла про цю про-
блему.

 – Пані Олександро, що таке
булінг, як Ви пояснюєте це
дітям і батькам?

–  Це є агресивна поведінка
однієї людини стосовно іншої –
з метою приниження, заляку-
вання, демонстрації сили.  І  сто-
сується це всіх учасників освіт-
нього процесу –  тобто  не тільки
дітей, а й учителів і батьків. Є  два
види  булінгу – прямий і непря-
мий.  Прямий булінг – це фізич-
на  агресія  (коли дитину б’ють,
кусають,  залякують,  штовхають,
обпльовують, обзивають. щипа-
ють, утискають, або жорстоко
жартують з нею).  Непрямий
булінг –  це така собі пасивно-
агресивна поведінка відносно
жертви (ізоляція, непристойні
жести, написання графіті, вик-
лючення з колективу, ненавис-
ний погляд, поділ на кращих та
гірших, поширення пліток).
Найбільш поширені   сьогодні
види булінгів – це словесне зну-
щання (натяки, погрози, образи)
та електронне знущання (через
Інтернет).

– Бувають випадки, що діти
в школі побились, щось не под-

іливши між собою. Це можна
вважати булінгом?

– Ні. Булінг – це систематичне
знущання. Він повторюється –
над дитиною можуть знущатися
постійно: бити її,  штовхати чи
ображати словесно.  Якщо  таке
трапилось раз – це не є булінг.
Також  ознакою булінгу є те, що в
ньому задіяні три сторони –   аг-
ресор (його ще називають була,
тобто той, хто вчиняє кривду), є
жертва або потерпілий – той,
над ким знущаються, і є свідки –
спостерігачі.  Від булінгу завжди
страждають всі сторони, а не
лише той, кого б’ють, чи кого
цькують. Страждає і була, тому
що він таким агресивним  став, у
зв’язку з якимись  певними жит-
тєвими обставинами, і лише та-
ким чином може привернути до
себе увагу.  Ну й спостерігачі та-
кож страждають, бо не знають,
чию сторону вибрати. Спостері-
гачі переважно є мовчазними.
Можливо, якби вони втрутилися,
захистили жертву, чи зупинили
хулігана, такої ситуації не було б.

– За якими ознаками можна
розпізнати, що  дитину  пост-
ійно цькують, над нею знуща-
ються?

– Така дитина не мала і вза-
галі не має друзів, боїться ходи-
ти до школи, не бере участі в
заходах,  вона  старається йти
до школи довшим шляхом, втра-
чає інтерес до навчання,  зі шко-
ли приходить додому сумна,
плаче, постійно відмовляється
йти до школи, каже, що зле себе
почуває, спить погано, втрачає
апетит, стає тривожною, або
просить у батьків додаткові
гроші на кишенькові витрати. Є
й фізичні ознаки  булінгу – зла-
мане учнівське приладдя чи оку-
ляри, які  дитина носить,
постійні  образи в соціальних
мережах, відеознущання  (коли
один знущається, інші знімають
це на відео),  синці на тілі, зіпсо-
ваний одяг. Тому я звертаюся   до
всіх батьків, якщо ви щось под-
ібне  спостерігаєте за своєю ди-
тиною,  якщо з вашою дитиною
щось не так, обов’язково  звер-
ніться до нас, педагогів, по-
відомте про це.  Бо замовчуван-
ня може вилитися у серйознішу
проблему.

Нещодавно один із судів  Киї-
вської області виніс перше в Ук-
раїні рішення у справі про булінг.
Встановлено винну особу та на-
кладено штраф на батьків – за
вчинення протиправних дій  їх
дитиною  до своїх ровесників у
навчальному закладі.

 Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

ЗУСТРІЧ З ВОЇНОМ - АФГАНЦЕМ
 14-15 лютого в місті та районі відбува-

лися заходи з відзначення 30-ї річниці виве-
дення радянських військ з Афганістану. З
нагоди цієї дати,  у багатьох школах прой-
шли тематичні шкільні лінійки та зустрічі
з колишніми воїнами-афганцями.

Цікаву зустріч  організували і провели вихо-
ванці гуртка «Юні журналісти» Будинку дитячої
та юнацької творчості, під керівництвом свого
наставника Марії Яворської. На неї запросили
колишнього ветерана афганської війни, в не-
давньому Лімнянського сільського голову –
Степана Будза. Степан Пантелеймонович  при-
гадав пекельні події, що відбувалися в той  час
на афганській  землі, коли йому  довелося про-
ходити  там строкову військову службу, своїх бой-

ових побратимів. Гість відповів на численні запитання гуртківців і сфотографувався  з ними.
Ольга ТАРАСЕНКО.

21 лютого святкував свій день народження житель с. Верхнє
Висоцьке Володимир Іванович Гуляк. З цим святом його віта-
ють батьки – Стефа та Іван, сестра Галина з
сім’єю, брат Іван з сім’єю, брат Микола з
сім’єю.

Бажаємо Тобі, дорогенький, щастя,
здоров’я, здійснення життєвих планів та
довголіття.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Хай доля шле Тобі добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
Ласки Тобі – від Бога, від людей добра –

на многії й щасливії літа!
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____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає

оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮСЕН-

КО НАДРА», код ЄДРПОУ 35336083
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ,

або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця,
ідентифікаційний код громадянина-підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та
оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
81400, Львівська обл., м.Самбір, вул.Карпенка-Карого, бу-

д.9А
Контактний номер телефону: +38 (032) 242-23-10
(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної осо-
би або місце проживання громадянина-підприємця (пошто-
вий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-
тернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Розвідка покладів вуглеводнів у відкладах палеогену, вив-

чення геологічної будови та видобування вуглеводнів. Бурін-
ня розвідувальних свердловин №4-Вовче, №4-Бориня для
розвідки покладів вуглеводнів. Спосіб буріння - роторний, ком-
бінований за допомогою бурових верстатів з дизельним при-
водом. Виведення з консервації та випробування свердло-
вин №3-Бориня та 21-Лопушанка-Хащів.

Технічна альтернатива 1.
Буріння свердловин для видобування нафти, газу буде

здійснюватися за допомогою бурових верстатів з дизель-
ним приводом, відповідно до вимог чинного законодавства,
нормативних актів контролюючих органів.

Технічна альтернатива 2.
Буріння свердловин для видобування нафти, газу буде

здійснюватися за допомогою бурових верстатів з електрич-
ним приводом, відповідно до вимог чинного законодавства,
нормативних актів контролюючих органів.

3. Місце провадження планованої діяльності, терито-
ріальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіаль-
на альтернатива 1.

Спорудження свердловин буде здійснено на території
Бітлянської ділянки надр на землях Турківського району
Львівської області.

Найближчими населеними пунктами до об’єктів планова-
ної діяльності є: с. Лопушанка, с. Жукотин, с. Хащів, с. Лімна,
смт. Бориня.

Місце провадження планованої діяльності: територіаль-
на альтернатива 2.

Інші територіальні альтернативи здійснення планованої
діяльності відсутні, оскільки родовище має конкретну геогра-
фічну прив’язку.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Спорудження свердловин для розвідки покладів вуглеводнів

у відкладах палеогену, вивчення геологічної будови та видо-
бування вуглеводнів.

Видобування нафти, газу – джерело поповнення місцевого
та державного бюджетів, зміцнення паливно-енергетичної
бази України та створення робочих місць у відповідному ре-
гіоні (обслуговуючий персонал об’єктів планованої діяльності
в переважній більшості будуть складати місцеві жителі).
Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидо-
бувної галузі, оскільки розподіл коштів між бюджетами різних
рівнів передбачає зарахування 2% рентної плати за користу-
вання надрами до районних бюджетів, зарахування 3% до
бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до облас-
них бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку)
відповідних природних ресурсів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо)

Планова діяльність відповідно спеціального дозволу на ко-
ристування надрами може вестись підприємством на площі
390,0 км2. Видобуток нафти із свердловини 4-Вовче. Обвод-
неність продукції – 5%. Спосіб експлуатації – глибинно-насос-
ний, з електроприводом. Підготовка та відвантаження нафти
здійснюється на НЗП.  Видобуток газу із свердловин 3 і 4-
Бориня в об’ємі по 20 тис. м3 в добу з кожної.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.

- дотримання законодавства у сфері поводження з відхо-
дами;

- дотримання об’ємів дозволених викидів в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел викидів;

- дотримання дозволених рівнів шуму;
- допустимі рівні соціального ризику та ризику впливу на

здоров’я населення;
- проведення планованої діяльності в межах відведених

земельних ділянок.
Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно, як у технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Спорудження свердловин для розвідки покладів вуглеводнів

у відкладах палеогену, вивчення геологічної будови та видо-
буванню вуглеводних здійснюється на Бітлянській площі на
землях Турківського району Львівської області.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Альтернатива не розглядається. Родовище має конкретну

географічну прив’язку.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1.
Виробничі об’єкти знаходяться на територіях, погоджених

у встановленому порядку. На родовищі використовується
закрита система збору, очищення, розподілу вуглеводнів, що
відповідає сучасним вимогам. Розроблено та виконується
комплекс технологічних, технічних, організаційних рішень для
забезпечення надійної безаварійної роботи промислових спо-
руд. Проведення контрольно-аналітичних досліджень стану
атмосферного повітря. Ведеться первинний облік відходів та
передача їх спеціалізованим підприємствам.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еко-
логічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться
у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою
забезпечення раціонального використання природних ре-
сурсів, а також забезпечення виконання охоронних, віднов-
люваних, захисних та компенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно, як у технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Планова діяльність з буріння нових свердловин в межах

ліцензійної Бітлянської площі здійснюється у Турківському
районі Львівської області і альтернативи його іншого розта-
шування немає.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Родовище існуюче, територіальна альтернатива відсутня.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на дов-

кілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
- Вплив на клімат та мікроклімат – не впливає.
- Вплив на геологічне середовище – порушення рельєфу.
- Вплив на атмосферне повітря – викиди забруднюючих

речовин від стаціонарних і пересувних джерел викидів.
- Вплив на підземні води – можливе забруднення в резуль-

таті виникнення аварійних ситуацій.
- Вплив на поверхневі води – можливе забруднення в ре-

зультаті виникнення аварійних ситуацій.
- Вплив на ґрунти – механічне порушення ґрунтового по-

криву, можливе забруднення в результаті виникнення авар-
ійних ситуацій.

- Вплив на рослинний світ – можливе порушення трав’яно-
го покриву.

- Вплив на фауну – опосередкований вплив: присутність
людей, шумовий вплив.

- Вплив на природно-заповідні об’єкти – не впливає.
Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно, як у технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1.
У процесі експлуатації виробничих об’єктів ліцензійної

Бітлянської площі, можливий вплив на геологічне, повітряне,
водне та ґрунтове середовища та рослинний світ, на тва-
ринний світ вплив планованої діяльності  опосередкований.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Альтернатива відсутня.
9. Належність планованої діяльності до першої чи дру-

гої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті
3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на дов-
кілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно п.3 ч.3
ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність знач-
ного негативного транскордонного впливу на довкілля
та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених
держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з Оцінки впливу на довкілля,
буде виконаний у відповідності з вимогами ст. 6 Закону Ук-
раїни «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можли-
вості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впли-
ву на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впли-
ву на довкілля ”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура,
що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на
довкілля будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, отриманої від громадсь-
кості під час громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу,
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті
14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, визначає допустимість, чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності, та визначає екологічні
умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяль-
ності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення
про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і
можливості громадськості для участі у такій процедурі, зок-
рема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оц-
інки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, протягом щонайменше 25 робочих днів, громадсь-
кості надається можливість надавати будь-які зауваження і
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої
діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього по-
відомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу
громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це знач-
но спростить процес реєстрації та розгляду Ваших заува-
жень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадсь-
кості, вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що нада-
ють зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт госпо-
дарювання, під час підготовки звіту з оцінки впливу на довк-
ілля, зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частко-
во, або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інфор-
мація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження

даної планованої діяльності буде:
отримання спеціального дозволу на користування надра-

ми на видобування нафти, газу (промислова розробка родо-
вищ).

 ___________________________________________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону

України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається
Державною службою геології та надр України

__________________________________________________________________________
 (орган, до повноважень якого належить прийняття

такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-

нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, необхідно надсилати до відділу
оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних ресурсів України.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського,
35

тел.: +38(044)206-31-29,
е-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, началь-

ник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
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СПІЛЬНА
МОЛИТВА ЗА

ГЕРОЇВ
НЕБЕСНОЇ СОТНІ
Трагічні події п’ятирічної давності в часі Ре-

волюції Гідності на київському Майдані завж-
ди ятритимуть невимовним болем серця ук-
раїнців. Ставши в двобій з ненависним пророс-
ійським режимом,  борючись за людську
гідність і честь, знялися світлими ангелами
в небеса більше ста патріотів. Їх ми називає-
мо Небесною Сотнею.

Минулого вівторка, у п’яту річницю  кривавих май-
данівських подій,  згадували патріотів й  турківча-
ни, що зібралися біля стенду Небесної Сотні. Після
вступного слова ведучої Надії Донець, о. Тарас та
о.Микола відслужили молебень, а всі присутні хви-
линою мовчання вшанували світлу пам’ять загиблих. Про  величезну роль Майдану, зрештою як інших революційно-визвольних подій в
історії України,  розповідали на мітингу-реквіємі міський голова Геннадій Когут – активний учасник цих буремних подій,  помічник депутата
Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірина Кіра. На знак вдячності та поваги, представники влади, громадськості поклали квіти
до стенду Героїв, а також до пам’ятних дощок на  будівлі міської ради та будинку по вул.Міцкевича, що встановлені на честь   прапороносця
Майдану, жителя нашого міста Романа Сеника, який загинув від кулі снайпера.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÀÃÎÐÎÄÈ ÂÎ¯ÍÀÌ-
ÀÔÃÀÍÖßÌ

У переддень Стрітення Гос-
поднього громадськість Тур-
ківщини відзначала 30-у річни-
цю виводу військ з Афганіста-
ну. Біля пам’ятного знака за-
гиблим воїнам-афганцям свя-
щеннослужителі різних кон-
фесій відправили молебень, а
згодом воїни-афганці  зібрали-
ся на урочисту академію в
сесійній залі Турківської район-
ної ради.

Окрім святкового концерту,
організованого для них, було чи-
мало привітань від представ-
ників органів влади та місцевого
самоврядування. Приємну місію
виконав голова Турківської рай-
онної ради Володимир Лозюк,
вручивши всім учасникам цієї
війни, що сьогодні проживають
на теренах  Турківщини, ювілейні
медалі, а помічник депутата
Верховної Ради України Андрія
Лопушанського Ірина Кіра, пере-
давши вітання нардепа, вручила
воїнам-афганцям  колективні та
індивідуальні путівки на відпочи-
нок в санаторій «Женева».

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Традиційно першими розглянуто проекти рішень про
причини відсутності депутатів на попередній сесії та про
результати розгляду депутатських запитів. А затим до
мікрофону вийшов голова районної ради Володимир
Лозюк, щоб прозвітувати, що було зроблено районною
радою у 2018 році.

Наголосивши на тому, що конструктивні рішення,  прий-
няті впродовж минулого року, – це результат роботи всього
депутатського корпусу, апарату районної ради, управлінь
та відділів райдержадміністрації. Володимир Омеляно-
вич зазначив, що у минулому році було проведено 8 сесій
районної ради, а це – 9 пленарних засідань, 4 сесії пла-
нові та 4 позачергові (на них розглянуто 183 питання).
Переважна більшість з них стосувалася фінансової сфе-
ри, забезпечення соціально-економічного та культурно-
го розвитку району. 36 рішень прийнято з питань бюдже-
ту (затвердження, виконання, внесення змін до основ-
ного фінансового документа району, розподіл субвенцій),
19 – з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення, 15 – направлені на вирішення питань роз-
витку освіти та культури, 10 – з питань управління об-
’єктами районної комунальної власності, 7 – регулюван-
ня земельних відносин.

Також Володимир Омелянович наголосив, що за
звітний період розглянуто 17 депутатських звернень, чи-
мало з яких стосувалися проблеми пасажирських пере-
везень. Але, на жаль, не на всі було отримано відповіді і
тільки три з них були вирішені з позитивним результатом.

Для вирішення проблемних питань в районі, з ініціати-
ви депутатів, підготовлено та схвалено 15 звернень до
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету
Міністрів України, народного депутата України. Звичай-
но, що відповіді на звернення  не завжди влаштовують
депутатів, та й загалом турківську громаду, але вони є і,
можливо, коли відбудеться децентралізація влади в Ук-
раїні, з порушених питань будуть прийняті конкретні
рішення на користь місцевих громад. А поки що вони для
цього створюють підґрунтя й нагадують про існуючі про-
блеми. Принагідно доповідач згадав народну мудрість:
«Де стукають – там відчиняють».

Детально зупинившись на роботі постійних депутатсь-
ких комісій, доповідач нагадав присутнім, що одним із
основних напрямків роботи районної ради є затверджен-
ня районного бюджету та контроль за його виконанням.
Проаналізувавши дохідну та видаткову частину минулор-
ічного районного кошторису, відзначив, що в 2018 році
бюджет був прийнятий із забезпеченням фонду заробіт-
ної плати бюджетних установ у середньому на 11 місяців.
Але протягом року було проведено ряд заходів, які доз-
волили виплатити заробітну плату в повному обсязі.

Багато  місця в доповіді Володимир Омелянович відвів
міжнародній співпраці з Республікою Польща. Важли-
вим у цьому контексті є підписання ним угоди про спів
фінансування проекту «Транскордонне партнерство – це
можливість для регіонального розвитку». А програмою

ÂÇÀªÌÎÐÎÇÓÌ²ÍÍß ÒÀ
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÀ ÑÏ²ÂÏÐÀÖß –
принципи, на яких базується робота районної ради
Більше сорока питань, що були винесені на розгляд чергової сесії Турківської районної ради, яка відбула-

ся минулої середи, депутати розглянули досить-таки оперативно. І це завдяки тому, що всі вони були
заздалегідь обговорені на засіданнях постійних депутатських комісій та президії райради.

транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Ук-
раїна: 2014-2020 рр.» буде залучено 99 тис.999 євро з
гранту ЄС, і 11 тис. 111 євро – з обласної ради. Основне
завдання проекту – збільшення доступності прикордон-
них районів Бещадського повіту та Турківського району
шляхом покращення комунікаційних можливостей обох
районів. Очікується, що в результаті реалізації проекту
стане можливим розвиток туризму в сьогодні не доступ-
них районах, це дасть поштовх для розвитку регіональ-
ної економіки, малих і середніх підприємств, поліпшен-
ня життєвих умов населення. Схвально було сприйнято
повідомлення доповідача про те, що 30 відсотків від за-
гальної суми проекту має надійти в наш район  можливо
навіть до кінця лютого, а реалізація його запланована
на весь поточний рік.

 Як позитив, доповідач відзначив добру співпрацю рай-
онної ради з усіма місцевими громадами, зокрема в пи-
таннях реалізації мікропроектів обласної ради. Загалом
у 2018 році їх було подано 40, 12 з яких стали перемож-
цями. Загальний кошторис – 3 млн. 079 тис. гривень. Один
мільйон 350 тис. грн.. – це кошти районного бюджету, а 1
млн. 881 тис. грн. – кошти обласного бюджету. Попри це,
Володимир Омелянович звернув увагу, що деяким гро-
мадам варто активніше долучатися до подібних проектів,
і навіть до фінансового незначних на перший погляд. Як
кажуть, з чогось таки треба починати. А обласний кон-
курс – це такий собі старт для тих людей, громадських
організацій, керівників установ, які хочуть щось зробити
для свого села, міста та району.

Важливим є й те, що в минулому році було затвердже-
но 28 районних галузевих програм, на які скеровано 1
млн. 800 тис. грн.

Про те, що районна рада має постійний діалог з насе-
ленням, свідчать звернення, яких в минулому році над-
ійшло 1282; з них 711 – письмових та 552 – усних. Усі вони
розглянуті згідно з чинним законодавством, 980 виріше-
но позитивно, на всі решта дано роз’яснення. За соц-
іальним статусом серед авторів звернень: дітей війни –
49, інвалідів – 180, багатодітних сімей – 22, пенсіонерів –
300, безробітних – 192. А це свідчить, що до районної
ради найбільше звертаються соціально незахищені вер-
стви населення.

Коротко зупинився доповідач й на програмі виплати
адресної допомоги малозабезпеченим громадянам,
учасникам АТО та ООС, їхнім сім’ям. На її фінансування
було виділено 697 тис. грн., з них 204 тис. грн.. – депу-
татський фонд, 493 тис. грн.. – фонд голови районної
ради. Впродовж року всі кошти використано, матеріаль-
ну допомогу одержали 638 мешканців району, з них 27 –
учасників АТО, 13 осіб, що уклали контракт на проход-
ження строкової військової служби, отримали по 2 тис.
грн., 5 осіб – по 7 тис. грн. – для встановлення пам’ятних
знаків померлим учасникам АТО і 2 особи – по 10 тис.
грн. –  на поховання учасників АТО.

У деталях Володимир Лозюк охарактеризував й інші

важливі напрямки роботи районної ради. А після того, як
депутати затвердили його звіт, до мікрофона запросили
керівника Самбірської місцевої прокуратури, радника
юстиції Євгена Задихайла, який розповів про стан закон-
ності, боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності за минулий 2018 рік.

Так упродовж 12 місяців 2018 року у журналі Єдиного
реєстру Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у
Львівській області зареєстровано 5401 ( 4486 – упродовж
12 місяців 2017 року) заяв та повідомлень (реєстрація
збільшилась на 20,39%, з них по 486 (691 – у 2017 році)
прийнято рішення про внесення відомостей про кримі-
нальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових
розслідувань (реєстрація зменшилась на 29,6%).

Згідно даних ЄРДР, спостерігаються позитивні тенденції
щодо відсотка розкриття кримінальних правопорушень.
Так відсоток розкриття у Турківському районі – 71,1% (про-
ти 62,7% – за 12 місяців 2017 року) і є вищим середнього
показника по області – 48%. Нерозкритими, тобто таки-
ми, у яких досудове розслідування тривало понад 2 місяці,
на кінець звітного періоду залишались 279 криміналь-
них проваджень.

Згідно статистичних даних, упродовж 12 місяців 2018
року Турківським ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській
області закрито 475 кримінальних проваджень (55,95%
від числа розслідуваних), що є вищим показником, ніж
середньостатистичний по області – 38,5% (12 місяців
2017 року – 734), водночас у провадженні слідчих про-
довжують перебувати 3 кримінальних провадження про
злочини приватного обвинувачення, 233 кримінальних
проваджень, які не знаходять свого вирішення понад рік.

Упродовж звітного періоду зареєстровано 178 кримі-
нальних правопорушень (без врахування закритих  за
п.п. 1,2,4,6 ст. 284 КПК України), з них: 78 – правопору-
шення невеликої тяжкості (43,8% від загальної кількості),
59 – правопорушення середньої тяжкості (33,1% від за-
гальної кількості), 27 – тяжкі правопорушення (15,1% від
загальної кількості), 6 – особливо тяжкі правопорушен-
ня (3,3% від загальної кількості).

У діяльності Турківського ВП відмічається ріст особли-
во тяжких кримінальних правопорушень, так як упродовж
12 місяців 2017 року лише 1 зареєстровано, проти 6 – в
2018 (3,37% від загальної кількості зареєстрованих – всі
за ст. 115 КК України), що вказує на негативну тенденцію у
структурі злочинності Турківського району.

Після того, як прокурор дав вичерпну картину криміно-
генної ситуації в районі, депутати попросили більше ува-
ги звернути  на порушення у сфері лісового господарства
та ті, що стосуються незаконних пилорам, що діють на
території району.

На сесії депутати підтримали ще цілий ряд рішень, що
стосуються фінансової та господарської сфери району,
але про них піде мова в наступних номерах газети. А на
завершення прийняли звернення до Президента Украї-
ни, Прем’єр-Міністра України, Голови Верховної Ради Ук-
раїни, Голови Національної комісії, що здійснює регулю-
вання у сфері енергетики та комунальних послуг, народ-
ного депутата України Андрія Лопушанського «Щодо не-
допущення збільшення вартості електроенергії в нічний
час» (йдеться про відміну нічного тарифу), «Щодо захис-
ту інституції сім’ї в державі та недопущення внесення в
законодавство норм, які заперечують християнські
цінності української родини» (спроба на законодавчому
рівні надати окремі права та привілеї представникам сек-
суальних та гендерних меншин – лесбіянкам, гомосексу-
алістам, бісексуалам, трансгендерам, що суперечить ус-
тавленим українським моральним принципам) та «Щодо
невиконання владою вимог учасників Революції Гідності
2014 року».

Василь ВАСИЛЬКІВ.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Продається магазин в с.
Дністрик –Дубовий.

Тел.: 0978795873.

Здається в оренду приміщен-
ня магазину в с. Вовче та в с.
Лімна. Тел.: 0978795873.

Колектив Турківського ДНЗ №2 висловлює щире співчуття голові
ПК, вихователю Ользі Володимирівні Кропивницькій з приводу ве-
ликого горя – смерті сестри.

Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті Оксани Іванівни
Кузьмин і висловлюємо щире співчуття рідним і близьким покійної.
Вічна їй пам’ять.

Свати з Ільника – Корчинські та родини Плахоцьких і Павликів.

Колектив Турківського НВК – ДНЗ висловлює щире співчуття вихо-
вателю Оксані Володимирівні Копитчак з приводу тяжкої втрати –
смерті свекра.

Колектив Шум’яцької сільської ради глибоко сумує з приводу пе-
редчасної смерті Миколи Михайловича Паращича і висловлює щире
співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив анестезіологічного відділення Турківської КЦРЛ вислов-
лює щире співчуття молодшій медичній сестрі Іванні Олександрівні
Гайгель з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Відділ освіти, районна профспілкова організація працівників ос-
віти і науки висловлюють щире співчуття директору Буковинської
ЗОШ І-ІІ ст. Василю Йосиповичу Комарницькому з приводу великого
горя – смерті матері.

Учні 6-го класу Турківської гімназії ім. О.Ільницького висловлю-
ють щире співчуття однокласнику Богдану Будзу з приводу великого
горя – передчасної смерті матері.

Колектив Верхньогусненської сільської ради, працівники Народ-
ного дому, бібліотеки глибоко сумують з приводу передчасної смерті
колишнього завідувача НД Ярослави Іванівни Чопик і висловлюють
щире співчуття рідним та близьким покійної.

Педагогічний, учнівський колективи та технічні працівники Буко-
винської ЗОШ І-ІІ ст. щиро співчувають директору Василю Йосипови-
чу Комарницькому з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Сте-
фанії Василівни. Вічна їй пам’ять.

Педагогічний колектив Ісаївського НВК висловлює щире співчуття
водію шкільного автобуса Анатолію Володимировичу Бегею, вчите-
лям початкових класів – Марії Степанівні Бегей і Оксані Іванівні
Бегей з приводу смерті батька, свекра, дідуся.

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та мета-

лопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силікатну, вогнетривку, клінкерну, цемент, вап-

но, шифер, плоский шифер, блоки з мармурової крошки, газо-
блоки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматуру,
кахель, сітку для огорожі, мінвату, пінопласт, пиломатеріали, тро-
туарну плитку, поребрик, селітру та нітрофоску.

Виготовляємо металеві огорожі на цвинтар, дашки, навіси,
ворота. Надаємо послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.

Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

Загублене посвідчення інвал-
іда ІІ групи (серія ААБ №081357
від 04.06.2007р.), видане УСЗН
Турківської РДА на ім’я Миколи
Михайловича Сигляка, вважати
недійсним.

ÎÑÎÁÈ, ÇÂ²ËÜÍÅÍ² Â²Ä ÑÏËÀÒÈ ªÑÂ
Турківська ДПІ Самбірського управління ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що відпов-

ідно до п.4 та п.51 ч.І ст.4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами (далі –
Закон № 2464), звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування (далі – ЄСВ) особи, які мають право на призначення пенсії за віком
(ст.26 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування»), або є особами з інвалідністю, та отримують пенсію чи соціальну допомогу.
Такі особи можуть бути платниками ЄСВ за умови їх добровільної участі у системі загально-
обов’язкового державного соціального страхування.

Таким чином, звільняються від сплати ЄСВ
фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які об-
рали спрощену систему оподаткування, та члени
фермерського господарства, які:

- отримують пенсію за віком;
- отримують дострокову пенсію;
- отримують пенсію із зниженням пенсійного

віку;
- є особами з інвалідністю, незалежно від от-

римання пенсії або соціальної допомоги.
Зазначена пільга не поширюється на осіб, які:

- отримують пенсію у зв’язку з втратою годуваль-
ника, та не отримують пенсію за віком;

- отримують пенсію за вислугу років, та не ма-
ють права на призначення пенсії за віком.

Звертаємо увагу, що дія ч.І ст.4 Закону № 2464
не поширюється на осіб, які провадять незалеж-
ну професійну діяльність.

Марія ПАВЛОВИЧ,
начальник Турківської ДПІ Самбірського уп-

равління ГУ ДФС у Львівській області.

ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÈÉ ÒÓÐÍ²Ð Ç
ÂÎËÅÉÁÎËÓ, ÏÀÌ’ßÒ² ÏÅÒÐÀ ÃÀÂ²ß

Минулої неділі в с. Верхнє пройшов турнір з волейболу, при-
свячений пам’яті верхненця – Петра Гавія, який загинув в аф-
ганській війні. Як і в попередні роки, спортсмени Турківщини
виявили великий інтерес до його проведення.

Так змагалося 10 команд, зокрема із Сянок, Н. Турова, Н. Ви-
соцького, В.Яблуньки, смт. Бориня,  м. Турка, ну й зрозуміло –  2
команди місцевих волейболістів. Взяли в змаганнях участь 2 вете-
ранські колективи з Верхнього та Турки.

Після напружених та цікавих поєдинків визначилися  переможці:
на першу сходинку п’єдесталу піднялися спортсмени с. Верхнє, відпо-
відно на  2 та 3 – волейболісти з Нижнього Висоцького та Верхньої
Яблуньки.

Завдячуючи спонсорській допомозі директора ПП «Агро ЛТД» –
Романа Биїка, директора ДП  «Боринське лісове господарство» –
Михайла Ільницького, керівника благодійного фонду «Милосердя»
Мирослави Калинич, турнір пройшов на високому організаційному
рівні. Багато допоміг у проведенні турніру і виходець зі с. Верхнє,
житель м. Турка, Богдан Голич.

Сільський голова – Оксана Чолавин –  дякує меценатам і споді-
вається на подальшу співпрацю.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ï²ËÜÃÎÂÅ
ÏÐÎÒÅÇÓÂÀÍÍß

У межах кошторисних при-
значень Турківської КЦРЛ,
районній поліклініці виділено
кошти для пільгового проте-
зування зубів декретованої
групи населення району.

Першочергове право на
пільгове протезування мають
інваліди війни, учасники АТО,
учасники бойових дій. Підляга-
ють пільговому протезуванню
зубів і ветерани праці, ветерани
органів МВС, учасники війни,
інваліди І-ІІ груп загального зах-
ворювання, інваліди дитинства,
учасники ліквідації аварії на
ЧАЕС.

Для з’ясування всіх обставин
пільгового протезування, звер-
татися в районну поліклініку –
кабінет № 30. При собі обов’яз-
ково мати посвідчення, що дає
право на пільги.

Анатолій МИНЬО,
районний стоматолог.

«ПАКУНОК МАЛЮКА» ОТРИМУЄ
КОЖЕН НОВОНАРОДЖЕНИЙ

На Турківщині, станом на 12 лютого,   48 дітей, народжених з  початку цього року, отримали
одноразову натуральну допомогу «Пакунок малюка». Слід сказати, що  пакунки  ці  дійсно є
підмогою для батьків у перші  дні народження дитини. Всередині  пакунка  знаходяться  відповідні
акти з переліком набору  речей у ньому,  один з яких – для батьків, інший залишається для
звітності тим, хто  його видає.  У пакунку –  30 найменувань речей, необхідних маляті: підгуз-
ки, пелюшки,  термометри,  шапочки, штани, бодіки,  вологі салфетки, плед-ковдра і  багато
іншого.

 Пакунок малюка видають  відразу ж при народженні дитини або  при виписці  її з лікарні – у полого-
вому відділі.  З початку року  у пологовому відділі Турківської КЦРЛ було видано   45 «Пакунків малюка».
Ті жінки, які  народжували в  лікарнях Львова, а є жителями нашого району, одержали  «Пакунок
малюка» в управлінні  соціального захисту населення Турківської РДА.  Таких діточок  за цей період
було троє –  двоє із Завадівки, і одна дитинка – із Сянок.

«Пакунок малюка» надають, незалежно від доходів батьків, а ще кажуть, що надалі будуть вдоскона-
лювати його вміст.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Продам сіно. Звертатися за ад-
ресою: м. Турка, вул. Травнева,
31. Тел.: 0958642060; 3-29-18.

Педагогічний колектив Вовченського НВК висловлює щире співчут-
тя заступнику директора школи Оксані Петрівні Товкан з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.


