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випускників він сповістив про закінчення
школи, решту учнів – про канікули
Як швидко плине час… Здається, що зовсім недавно школа кликала до себе на навчання своїх
вихованців, а сьогодні уже входить в історію клопіткий, насичений цікавими подіями, 20182019 навчальний рік. На шкільних подвір’ях під час останніх шкільних лінійок нині прозвучить
зворушлива, прощальна мелодія шкільного дзвоника. Учні підуть на літні канікули і першого
вересня знову повернуться на навчання. А випускники залишать поріг рідної школи назавжди.
За словами головного спеціаліста відділу
освіти Турківської РДА Михайла Юсиповича, останній шкільний дзвоник пролунає у
48-ми освітніх закладах Турківщини. З них
– у 15-ти закладах перших-третіх ступенів,
у 30-ти – перших –других ступенів, у
Турківській гімназії ім. Олександра
Ільницького та у трьох початкових школах І
ступеня. Атестати про середню освіту отримають 180 одинадцятикласників, а
свідоцтва про здобуття базової середньої
освіти – 569 дев ’ятикласників. І у відділі
освіти прогнозують десять осіб, які, можливо, будуть удостоєні золотих і срібних медалей.
Попереду у них ще завершення складання зовнішнього незалежного оцінювання і випускний бал.
До слова, минулого року в нашому районі було 184 випускники, які закінчили 11-й клас, і 529 –
дев’ятий. А ось перший клас Нової української школи цього навчального року на Турківщині закінчують 704 дитини.
– Сьогодні – особливий день для тих, хто закінчує школу, – каже начальник відділу освіти Турківської
РДА Оксана Манюх. – Для когось – це початок нового навчання, здобуття вищої освіти, а для когось –
початок трудового життя. Шановні випускники, ви є тим поколінням, яке реально змінить країну. Тож
бажаю усім здоров’я і добра, удачі і натхнення, Божого благословення.
Ольга ТАРАСЕНКО.

КАР’ЄРНИЙ РІСТ ІВАНА СОБКА
Через конфлікт голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина із своїми заступниками – Андрієм Білоусом та Володимиром Гірняком, уже найближчим часом можуть відбутися
серйозні ротації в керівництві облради. Обидва заступники можуть позбутися посад.
У кулуарах обласної ради активно обговорюють нових претендентів на ці посади, серед яких є й наш земляк, уродженець с. Беньова Іван Собко. Він є досить
активним депутатом від об’єднання «Самопоміч». У даний час він– заступник керуючого справами обласної
ради, начальник відділу аналізу програм та інвестицій
управління економічної політики Львівської обласної
ради.
Народився Іван Михайлович 1984 року, Після закінчення школи, 1999-2001 роки – навчався у Дрогобицькому педагогічному ліцеї (правничий профіль). 20012005 роки – навчання у Львівському регіональному
інституті державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (диплом бакалавра), спеціальність «Економіка і підприємництво», 2002-2003 роки – Вища готельно-туристична
школа в м. Кур (Швейцарія), спеціальність «Менеджер
готельно-туристичного бізнесу», 2005-2006 рр. – навчання у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (диплом спеціаліста), спеціальність «Управління персоналом і економіка праці». 2006-2008 р.р. – Львівський регіональний
інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України, магістерська програма, за спеціальністю «Магістр державного управління».
До того ж Іван Михайлович – великий патріот, людина активної життєвої позиції, зразковий сім’янин.
Він безмежно любить свій Бойківський край, часто буває в рідному селі. Нам, землякам Івана Собка,
надзвичайно приємно бачити його кар’єрний ріст, що відповідає його професійності та діловим якостям. Віриться, що на новій посаді він зможе зробити ще більше для Львівщини, та Турківщини зокрема.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Щиросердечно вітаємо із 60-річним ювілеєм, який відсвяткував 28 травня, дорогу серцю, прекрасну душею, добру, щиру,
життєрадісну людину – Михайла Івановича Бегея, жителя м.
Турка.
Бажаємо шановному ювіляру міцного здоров’я, святкового
настрою, життєвого оптимізму і благополуччя, поваги від людей, любові від рідних, сповнення усіх сподівань і планів, довголіття.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Всі, що найкращі на землі є, квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Із ювілеєм радо Вас вітаєм,
Бажаєм щастя і добра.
І щиро Богородицю благаєм,
Щоб Своїм покровом обняла!
З любов’ю – племінники Оксана, Михайло і Володимир з сім’ями.

Люблячу, кохану дружину, турботливу і дбайливу матусю, чуйну і добру доньку і сестру – Уляну Рудольфівну Павко – із 45річчям від дня народження, яке вона відсвяткувала 28 травня, від щирого серця вітають чоловік Олег, сини Василь та Ігор,
мама, батько, брат Ігор з сім’єю, швагро Віталій з сім’єю.
Рідненька наша, життя Твоє хай буде чисте, уквітчане і щастям, і добром, любов’ю, чуйністю, теплом. Міцного Тобі здоров’я, Господнього благословення.
Тебе, наша люба, добра, єдина,
З любов’ю вітає вся наша родина,
Дякуєм за серце чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас,
За добру пораду, привітну усмішку –
Спасибі від кожного з нас!
Щоб здоров’я було, щоб жила – не тужила,
Ти найбільшого щастя в житті заслужила.
Багата душею, метка, роботяща,
Живи довго, рідна, бо Ти в нас – найкраща!

30 травня відсвяткувала 20-річний ювілей дорога нашому
серцю людина, прекрасна душею, добра, любляча, чарівна –
Соломія Миколаївна Микулинець-Казибрід із с. Либохора. Бажаємо Тобі, рідненька, щастя і здоров’я, родинного затишку і
любові, достатку і добра, Божої опіки і благословення. Нехай
завжди на Твоєму небосхилі сяє сонечко і буде тепло від усмішок і щирої шани. Многая і благая Тобі літ!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють скупані в росі.
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Бог Тобі здоров’я і натхнення,
Щоб прожила Ти ще багато літ –
Під Божим і людським благословенням!
З любов’ю – коханий чоловік Василь, свекруха Софія, сестра Надія, швагро Віталій,
племінник Андрійко.

Педагогічний колектив Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає із ювілейним днем народження директора
школи Анелію Іванівну Блажівську і бажає шановній ювілярці
міцного здоров’я – з роси і води, невпинної життєвої енергії,
оптимізму, успіхів у роботі, натхнення, родинного тепла і благополуччя, світлої радості в житті, рясних Божих благословінь.
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.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
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Питання відкриття митного
переходу із Республікою Польща
в межах Турківського району щораз набуває все більшої актуальності, й вимальовуються
нові, обнадійливі перспективи.
Хоча при цьому є дискусії щодо
того, де б він був важливішим і
швидшим для реалізації – у Лопушанці, чи Боберці? Для широкого загалу населення це не має
принципової різниці, головне,
щоб нарешті довгоочікуване
«вікно у Європу» таки вдалося
прорубати. Варто зазначити ( і
це підтверджують події майже
30-річної давності), що це справа не така вже й проста, й потребує значних фінансових
вкладень, а перед тим – ще й великої організаційної роботи.
Буквально вчора до редакції
нашої газети зателефонувала
помічник народного депутата
Верховної Ради України Андрія
Лопушанського Поліна Лі й повідомила приємну новину.
Львівська митниця, як структурний
підрозділ
державної
фіскальної служби України, внесла у свій кошторис видатків, що

складений на три роки, поряд з
іншими об’єктами реконструкції
та будівництва прикордонної
інфраструктури, зокрема митниць, і пункт пропуску Лопушанка-Міхновець. Відповідний документ уже подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Так на

Дорога шкільна родино!
Від щирого серця вітаю всіх вас з
Днем останнього дзвоника!
Для випускників цей шкільний
дзвінок справді останній. Його малиновий передзвін виряджає вас у
самостійну життєву дорогу.
Звісно, ви чутимете його мелодію
ще багато-багато разів, приводячи
до школи своїх дітей, а пізніше й
онуків, але для вас, особисто для
вас, він пролунає сьогодні востаннє.
Минуть роки, але ви пам’ятайте і цей
дзвінок, і рідну школу, і ваших вчителів, по-батьківськи вимогливих і
по-материнськи турботливих.
По-особливому урочистий цей
день і для ваших батьків, дідусів і бабусь. Разом із вами вони
пройшли роки вашого шкільного життя, раділи вашим успіхам,
переймалися невдачами. Цінуйте їхню любов і підтримку, пам’ятайте, що й вони потребують того ж від вас.
Передзвін останнього дзвінка відкриває нову сторінку вашого
життя, дорогі випускники, – дорослого життя. Ще вчора вас називали «діти – наше майбутнє». А від сьогодні вам, молодим і талановитим, самостійно приймати свідомі рішення, здобувати досвід,
власними силами і здібностями будувати своє щасливе майбутнє,
яке повинно бути нерозривно пов’язане з майбутнім нашої держави. Головне — будьте чесними і добрими людьми. Бажаємо
вам знайти власну життєву стежину, стати гідними громадянами
нашої держави. Адже саме від ваших ідей, бажання творити і працювати залежить майбутнє України. Вірте в себе, будьте небайдужими, добрими та чесними людьми! Щастя вам і удачі!
Для школярів не випускних класів, сьогоднішній дзвінок – це
старт літніх канікул. Тож бажаю учням добре і змістовно відпочити, набратися незабутніх вражень та сил перед початком нового
етапу навчання. Впевнений, що, повернувшись восени за шкільні
парти, вам буде про що розповісти друзям та вчителям.
Щиро бажаю випускникам знайти свою життєву стежину, а головне – стати гідними громадянами нашої держави. Адже саме
від ваших ідей, творчості думки, працьовитості залежить майбутнє
України, рідного краю. Щасливої життєвої долі Вам та вагомих
успіхів!
Бажаю учителям життєвих сил і натхнення на нові щедрі засіви
та ужинки.
Нехай останній дзвоник пролунає у кожному серці радісним
настроєм і вірою в завтрашній день, надією життєвих гараздів і
успіхів!
Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

будівництво перспективного
пункту пропуску в Лопушанці
заплановано 260 млн. грн. І
якщо кошторис буде схвалений
Кабміном, уже в 2020 році 8,5
млн. грн. скерують на проектування об’єктів інфраструктури,
під’їзної дороги та пункту пропуску, а в 2021 році могло б розпочатися будівництво переходу.
Також помічник депутата наголосила, що Андрій Ярославович
за те, щоб у районі було два переходи – як у Боберці, так і в Ло-

пушанці. Але, як досвідчений
політик та господарник, він прекрасно розуміє, що в Лопушанці
це зробити значно простіше і
швидше. Треба лишень, щоб це
зрозуміли всі, хто хоче насправді, аби Турківщина мала
зручний доступ до Польщі та
Європейського Союзу.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Про тимчасову
зміну місця
голосування
Вибори до Верховної Ради вже не за горами. Час готуватися
до них. Перед парламентськими виборами місце голосування
можна змінити, як і перед президентськими. Процедуру потрібно пройти до 15 липня включно.

Однак особливість парламентських виборів у тому, що у разі зміни
місця голосування, виборцю дадуть лише один бюлетень – за партійними списками.
Обидва бюлетені – і за мажоритарного кандидата, і за партію –
отримають тільки ті виборці, які змінять місце голосування в межах
рідного округу. Ще один варіант – просто поїхати голосувати за
місцем реєстрації.
Центральна виборча комісія внесла зміни до своєї постанови
№893 від 13 вересня 2012 року, якою виключила необхідність при
зміні місця голосування надавати підтверджуючий документ. Відтепер – лише заява і паспорт.
Більше ніяких бар’єрів на шляху до виборчих скриньок.
Прийом громадян уже триває. Звертатися можна в робочі дні та у
вихідні – з 10.00 год. до 15 липня 2019 року.
Галина СТЕФАНИК,
начальник відділу ведення Державного реєстру виборців.

Шановні випускники, вчителі, школярі, батьки!
Від щирого серця вітаю всіх вас з Днем останнього дзвоника!
Для кожного з нас цей день має своє значення. Для дітей – це нова
валіза знань за плечима, для вчителів – гордість за виховання майбутнього покоління, для батьків – мить, коли їхні діти стають дорослішими на рік.
Це свято – завжди урочисте, радісне і водночас хвилююче. Особливо для випускників, для яких шкільний дзвінок лунає дійсно востаннє.
І від сьогодні вам, молодим і талановитим, самостійно приймати
свідомі рішення, здобувати досвід, власними силами і здібностями
будувати своє щасливе майбутнє, яке повинно бути нерозривно пов’язане з майбутнім нашої держави. Бажаю кожному з вас впевнено
йти життєвою дорогою, завжди досягати поставленої мети, бути справжніми патріотами, які творять нову історію, де світле майбутнє. Щастя вам і удачі!
Школярам бажаю добре і змістовно відпочити, набратися незабутніх вражень та сил перед початком наступного навчального року.
Впевнений, що, повернувшись восени за шкільні парти, вам буде про
що розповісти друзям та вчителям.
Шановні вчителі, дякую вам за вашу самовіддану працю, невтомний творчий пошук, за турботу і
знання, які ви віддавали своїм вихованцям. Своєю любов“ю та невтомною працею допомагали
пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Бажаю нових успіхів, життєвих сил і натхнення,терпіння та віри в майбутнє своїх вихованців!
Тож вітаю усіх зі святом останнього дзвоника, з успішним закінченням ще одного шкільного року,
який кожному подарував нові знання, нові враження, нові думки і почуття!
Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,
народний депутат України.
Дорогі випускники, учні, педагоги та батьки!
Від щирого серця вітаю вас зі Святом останнього дзвоника, яке знаменує
завершення навчального року!
Хвилюючі почуття переповнюють сьогодні наймолодших наших учнів: взято
першу сходинку на шляху пізнання.
Випускники ж сприймають останній шкільний дзвоник, як початок дороги
у нове, доросле та самостійне життя. Попереду – нові вершини та нові досягнення. А головне – непросте доросле життя, в якому щодня доведеться робити важливий вибір, відстоювати власні думки та відповідати за прийняті рішення. Нехай світлою буде ваша дорога у самостійне життя, вистелена добрими справами, прогресивними ідеями та особистими перемогами! Хай поруч з вами завжди будуть
вірні друзі, досвідчені колеги та мудрі наставники! Бажаю вам правильно вибрати життєвий шлях.
Сердечно дякую вчителям за вашу самовіддану працю, за турботу і знання, які ви віддаєте своїм вихованцям, за вічний неспокій,
невпинний творчий пошук та педагогічну мудрість. Бажаю вам життєвих сил і натхнення. Щиро зичу, аби вогонь творчості та любові до
власної професії ніколи не полишав ваших сердець, а всі майбутні
задуми та справи повнились світлом, красою і добром!
Всім школярам бажаю гарного відпочинку та яскравих вражень, учителям – творчого завзяття, а
випускникам – впевненості у власних силах та наполегливості у досягненні мети!
Зичу усім вам добра й благополуччя, міцного здоров’я, щастя і миру у вашому домі.
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова Турківської райдержадміністрації.
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ÁÓËÎ ÊÐÀÑÈÂÈÌ,
а чиновники, яких утримуємо за наші податки, ефективними
Не знаю, хто сказав, що байдужість – вбивча. Вона руйнує
мрії й прагнення, деморалізує людину, а досить часто абстрагує її від зовнішнього світу та життєвих обставин, позбавляючи перспективи. Людина живе з хибною вірою у власне «я»,
яке нікому не можна критикувати, бо воно єдино правильне і
беззаперечне.
Напевне, в силу різних обставин, кожен з нас зустрічався з
тим згубним явищем, особливо в тих людей, кого ми з вами
наділили владою. Хоча очевидним є й те, що сильні та моральні люди, як правило, все це поборюють, а слабкі здаються в полон викликам долі, щось на зразок – «все пропало».
Твердість та непохитність характеру, критичний підхід до
власних діянь особливо потрібні тим, кому довірено бути керівником, кому люди довірили свої надії та сподівання. А, як
відомо, влада – це не трон для самозадоволення та вихваляння, а служіння, не дивлячись ні на що.

Такі філософські роздуми мимоволі спливають на думку, коли
бачу , як з року в рік зазнає занепаду наш район, і місто зокрема, як його обличчя. Маю
можливість часто подорожувати Львівщиною, зрештою, й Україною, а відтак порівнювати
Турку з містами-сусідами – Старим Самбором, Сколе, Мостиськами чи Яворовом. Прикро,
але наша Турка, як ми звикли
казати – столиця бойківського
краю, – замість того, щоби розвиватися (бодай поволі) стає занедбаною й непривабливою.
Скільки вже говорено й переговорено про вивезення сміття з
міста, але результат не те що
нульовий, ситуація стає з кожним роком гіршою. Здавалося,
придбала міська рада велику
машину для вивезення сміття,
яка, до речі, обернулася криміналом для міського голови, але
ж на вулицях бачимо її надто
рідко. Кажуть, через те, що часто виходять із ладу то один, то
інший механізми. А сміття, як
п’ять і десять років тому, переважно вивозимо автомобілем
ГАЗ-53, завантажуючи його в
якийсь
первіснообщинний
спосіб. Робітники перекидають
бак для сміття і лопатами закидають непотріб у кузов. При цьому у вітряну погоду все розлітається на десятки метрів. Та й
роблять вони це не рано-вранці,
як годиться (зрештою, як колись
це було за звичку, або ж як вивозять його в інших містах), а здебільшого після 9.00 год., або й
ближче до обіду, коли люди
йдуть на роботу, або ж діти повертаються зі школи.
Я чітко розумію, щоб швидко і
якісно очищати місто від побутових відходів, потрібні кошти,
яких традиційно не вистачає. Але
вважаю, що їх можна залучити,
наполегливо попрацювавши з
населенням та підприємцями,
керівниками установ та організацій. І тут замало, щоб тим займалися працівники ЖКГ, робота яких є вкрай не ефективною,
а й міська рада зі своїм чима-

лим штатом та депутатський
корпус. Люди ж не обирали депутатів, щоб прийти на сесію,
підняти, або ж не підняти руку
за запропоноване рішення? А
для того, щоб щодня вивчати,
аналізувати і вирішувати проблеми відповідної вулиці, будинку, а
відтак і міста взагалі. Очевидно,
що й деякі керівники мерії забули, що їх обирали не для того,
щоб в робочий час сидіти і постити у Фейсбук дописи на
різноманітні політичні теми, а
займатися міською господаркою. Краще б знайти якийсь сайт,
де фахівці радять, як господарювати в громадах, в який спосіб і
звідки можна залучити кошти чи
знайти якесь нововведення
щодо вирішення міських проблем. Я зустрічав багато людей,
до яких роками ніхто не приходить, щоб укласти угоду на вивіз
сміття, а самі містяни чомусь
ініціативу не проявляють. Очевидно, їм теж байдуже, як виглядає наше місто. Це неправильно. Є й підприємці, що
відмовляються від угод, наводячи якісь незрозумілі дурацькі
аргументи на свою користь. Щоб
це побороти з ними треба проводити щоденно роз’яснювально-пояснювальну роботу. І найголовніше, на мою думку, налагодити діалог, який сприятиме
співпраці і не створюватиме
конфліктів, розбрату та непорозумінь. Тут аж ніяк не може працювати принцип: я – начальник,
ти – дурак. Як відомо, в дискусії
народжується істина.
У контексті діалогу потрібно
працювати і в питаннях ремонту
будинків, фасадів, дахів. Керівники міської ради мали б раз,
два (а якщо треба – й десять
разів) зустрітися з тим чи іншим
підприємцем , залучити жителів
будинку, які зазвичай живуть на
другому поверсі, і напрацювати
механізм, як провести ремонт.
Якусь долю коштів мав би дати
підприємець, щось зібрати
мешканці, не обійдеться і без
коштів із міської казни. А сидіти
в кабінетах і раз на місяць прой-

тися вулицями міста – це не робота. На гадку якось спадають
роки, коли комунальним господарством керував Федір Гришко.
До 9-ї год., будучи вже в роках,
він встигав обійти все місто, побачити усі проблеми, зробити
зауваження та дати настанови. І
люди його слухали, бо вмів
спілкуватися...
Часто не треба тендерів чи
Прозоро, щоб перемурувати димохід на будинку, поправити ринву чи заштукатурити два квадратних метри фасаду, що обвалився невідомо коли. Всього-на-

всього потрібно бажання та
відповідальність. Що багато розповідати про віддалені вулиці й
будинки, коли розлітається тротуарна бруківка навпроти міської
ради, валяться бордюри, і нікому до цього немає діла. Або ж
погляньте на зігнилі дерев’яні
решітки з підвальних отворів будинку мерії. На першому поверсі
хтось орендує приміщення. То
невже, щоб поставити нові, треба приймати якісь радикальні
рішення, чи проводити громадські слухання? І подібних випадків у місті є чимало. Для жителів не важливо, яка партія має
більший рейтинг до майбутніх
виборів, чи хто скільки з політиків украв, чи як обдурив людей. Важливо, як живемо ми тут,
у своєму місті, і як ми дбаємо про
те, щоб воно було красиве. Певна річ, що критикувати завжди
легше, когось звинувачувати, в
такий спосіб прикриваючи свою
бездіяльність. Знаю, що керувати громадою непросто. Тим
більше, при великому фінансовому дефіциті, але ж хто казав,
що буде легко. Людина, яка збирається у владу і просить довіру
в людей, має розуміти це.
Втім, давайте поглянемо на
приклад старосамбірчан у прибиранні міста. Їду якось до Львова. 7.30 год. – у Старому Самборі. Бачу, їде сміттєзбиральна
машина – невелика (ГАЗ-53), але
акуратно завантажує баки зі
сміттям, яке впало, підбирають
робітники, а позаду двірник з
віником замітає дочиста. І думаю: що, ми гірші від своїх сусідів,
чому не можемо так організувати роботу? Гарно розмальований сміттєзбиральний КАМАЗ за
одну поїздку може забрати все
сміття з міста, а далі їздити по
селах, ще й заробляти гроші.
Звичайно, якщо він придатний
для цього.
Інше питання – обочини. Знову ж таки, у наших сусідів гарно
викошені, у багатьох навіть засаджені квітами, а в нас заростають кропивою, будяками і
лише там, де є свідомі люди, то

викошено. А якби працівники
міської ради пішли до кожного
будинку і просто попросили, а
кому й наказали, навести лад.
Якось дивлюся, один молодий
працівник міської ради спостерігає, як робітники латають вибоїни на вулиці, заклав між
пальці пляшку з пивом і попиває, а ззаду нього такий гадючник, що й соромно дивитися. А
йому чомусь це байдуже.
На мою думку, не до порівняння Старий Самбір, чи Сколе і в
питанні озеленення. Посаджені
молоді деревця акуратно обнесені кованою огорожею, можливо, для того, аби швидко росли,
їх і поливають, коли потрібно.
А якось до мене їхав товариш
зі Львова. Ми сіли пообідати, а
він витягує мобільний телефон і
показує мені фото: подивися,
мовляв, ваша візитівка міста.
Дивлюся – справді на в’їзді в
Турку мур, що впирається в трасу Львів-Ужгород, колись пофарбований у жовто-блакитний
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колір, майже повністю обсипався від штукатурки. Мені стало
соромно, адже нікому її прибрати, тим більше, заново поштукатурити бетонну стіну. Може треба з Києва когось покликати?..
Я вже не молода людина і
знаю, що в багатьох містах, особливо невеликих, таких як Турка,

їх надходить у міську раду і як їх
використовують. І недостатньо
повідомлень у Фейсбук про це,
бо, як правило, соціальними
мережами користуються люди
молоді, яким часто байдуже.
На мою думку, потрібно подумати, як створити в місті громадсько-консультативну раду з
досвідчених людей, які щось в
житті зробили, чогось домоглися. І тут мають бути не ті, хто прихильно ставиться до мерії, а ті,
хто критикує, але критикує
об’єктивно й неупереджено. Це
був би ще один місток для комунікації.
Слава Богу, що днями нарешті
почали ремонтувати дорогу по
вул. Міцкевича, а то там таке пекло було, виставлене в Інтернеті
на весь світ як на посміховисько. І я не сприймаю позицію керівників, мовляв, ми уклали угоду, й роботи зроблять протягом
двох років. Якщо попалися недобросовісні виконавці, то їх
треба щоденно, як кажуть у нас
у народі, клювати і заставляти до
роботи. Це наше місто, а не місто
тих, хто приїде нам ставити бруківку з іншого регіону. Та й роботи там на три тижні.
Розмірковуючи над всім цим.
я аж ніяк не маю наміру когось у
чомусь звинувачувати. Я просто
хочу закликати владу, коли йде
мова про місто, то міську, та й
районну – до відповідальності
перед виборцями. Мені прикро
бачити, як чубляться в амбіціях
керівники району та міста. Хоча
найняті нами на роботу мали би
конструктивно дискутувати виключно для вирішення наболілих
проблем. І тут не має бути: з тими
– дружу, а з тими ні, бо вони, можливо, інших політичних поглядів,
чи мають свою життєву позицію.
Влада не може жити за принципом: друзям – все, всім іншим –
закон. А ще вона не має бути
доброю, а чесною, принциповою
і справедливою.
Мені було б цікаво, якби інші
жителі міста, чи району, на сто-

міська рада звітує за кожну використану копійку. І якщо не перевіряти такі звіти, то, звичайно,
можна їх сприйняти, або не
сприйняти. Вважаю, щоб містяни знали, куди і чи ефективно
використовуються їхні кошти,
потрібно замовити незалежний
аудит, за проведення якого я
навіть готовий заплатити. Як колись сказала Маргарет Тетчер,
немає державних грошей, а є
кошти платників податків. Тому
кожен з нас має знати, скільки

рінках газети висловили свою
точку зору з приводу того, як нам
жити та як нам будувати свій
спільний дім. А люди, наділені
владою, все це в деталях проаналізували і зробили висновки,
донісши до широкого загалу громадськості свою точку зору. Мовляв, це ми можемо самі, в іншому потребуємо поради чи допомоги. А є й таке, що нам не під
силу.
Роман БИЇК,
підприємець, житель м. Турка.
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Нещодавно у залі засідань Турківської міської ради відбулися громадські слухання щодо надання дозволу на встановлення пам’ятного знака Героям Небесної Сотні на площі Ринок в м.
Турка, біля пам’ятника Степану Бандері. До речі, одночасно, в цей же день, відбулися громадські
слухання щодо обговорення проекту рішення сесії міської ради щодо внесення змін та зменшення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік.
З першого питання виступив ініціатор спорудження пам’ятного знака, керівник громадської організації «Майдан Турківщини» Руслан Шиян. Саме з ініціативи Руслана Омеляновича, було подано відповідне звернення до Турківської міської ради щодо надання дозволу на спорудження знака. Громадська організація долучила до звернення відповідний проект: як має виглядати цей пам’ятний знак, його
розміри, з чого він буде виготовлений, де має бути встановлений. Проект пам’ятного знака намалював
колишній працівник районної архітектури Іван Бесєдін. Одночасно на розгляд громадських слухань
поступила ще одна ініціатива – від жителів м. Турка і архітектора Надії Гутяк.
– Тож було розглянуто дві пропозиції, – каже секретар Турківської міської ради Олександр Гвоздінський. – У результаті обговорення, рекомендовано прийняти першу пропозицію ГО «Майдан Турківщини»,– встановити пам’ятний знак біля пам’ятника Степану Бандері. Вартість плит – приблизно 20
тис. грн. Хочу зазначити, що громадська організація «Майдан Турківщини» проводить збір коштів для
реалізації даного проекту. Руслан Шиян просить долучитися до цієї благодійної акції жителів м. Турка і
району, одночасно і меценатів.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ßÊ² ²ÄÅÎËÎÃ²×Í² ÇÀÑÀÄÈ ÌÎÆÓÒÜ
ÎÁ’ªÄÍÀÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎ?
Революція Гідності дала значний поштовх до об’єднання українського суспільства. Але нереалізованість вимог Майдану, відсутність поступу в соціально-економічному розвитку
викликали в суспільстві нові розчарування та позначили нові
лінії політичної роз’єднаності, які особливо загострилися під
час виборів президента України, зумовлюючи навіть ворожі настрої у близьких за поглядами людей.
Чому така ситуація? Бо нав’язується дискусія не навколо
політичних поглядів чи цінностей, а навколо окремих постатей. Але за відсутності в сучасній
Україні таких загальновизнаних
особистостей (як, наприклад,
свого часу генерал Манергейм у
Фінляндії), не можна ставити питання про об’єднання навколо
окремих політиків. А тому задля
глибшої консолідації країни так
чи інакше треба шукати
найбільш прийнятні ідеологічні
принципи та формувати політичні сили, здатні реалізувати
такі підходи. Може видатись, що
українське суспільство настільки різне, що знайти якусь
ідеологічну основу майже неможливо. Насправді це не так.
Дійсно, Україна зараз помітно
політично диференційована.
Але це не стільки результат
об’єктивних процесів, як цілеспрямованого впливу російських
спецслужб та підривних ідеологічних центрів упродовж понад
18 останніх років, які прагнули

створити з одного боку великий
проросійський блок, з
іншого – політичний полюс вкрай радикального
націоналізму, локалізований переважно лише
на Заході. І все це робилося за відсутності цілеспрямованості державноінформаційної політики.
Разом з тим, розвиток
подій наприкінці 80-х –
на поч. 90-х років засвідчив велику впливовість
націо нально-демократичних сил (Руху, республіканської та демократичної партій), які знаходили підтримку в усіх регіонах України. На жаль, в
наступний період ці політичні
сили різними методами були
фактично усунуті з політичної
арени. Але це підтверджує, що
національно-демократична ідеологія та патріотична ідеологія
українського консерватизму (на
засадах В. Липинського) все ж у
змозі консолідувати українське

суспільство. Важливо при цьому сформувати чіткі засади соціально-економічної політики,
відкинувши насамперед крайнощі ліберальної економіки і
посилити соціальний характер
державності (і це зовсім не популізм). Формування таких політичних сил, які потенційно можуть одержати підтримку 30-

40% виборців, мало б відбуватися знизу і без участі різних політичних «проектів» та окремих
олігархічних груп. І таке перегрупування партійно-політичного
спектру держави у змозі посилити єдність українського суспільства загалом.
Мирослав ДНІСТРЯНСЬКИЙ.

БОРЩІВНИКОВА ТУРКІВЩИНА
Уже не перший рік триває боротьба із небезпечною рослиною, що швидко розмножується не
лише на Турківщині, а й в сусідніх районах, – борщівником. На його знищення неодноразово скеровували кошти з районних бюджетів, але бажаного результату досягти так і не вдалося.
Буквально днями департамент екології та природних ресурсів Львівської
ОДА повідомив, що вже в цьому році
знищено борщівника Сосновського на
площі 170 га, хоча правильніше тут буде
сказати, що його просто скосили. І за
декілька тижнів рослина знову розпочне свій ріст. Можливо, у цьому плані
добрим є лише те, що борщівник не
достигне і не висіється насіння.
На думку фахівців, щоб знищити борщівник, потрібна комплексна обласна
програма з чималими коштами, або й
навіть державна. І зробити це за один
чи два роки не вдасться. Це робота –
на десятиліття.
Наразі наш район є борщівниковим
лідером. Він окупував 218 га землі. У
Дрогобицькому районі – 67 га, а на
Старосамбірщині – 53 га. Поодинокі
борщівникові вогнища є на Самбірщині, Городоччині та Пустомитівщині.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Церковний комітет, парафіяни церкви Покрови Пресвятої
Богородиці м. Турка і друзі щиро вітають із 70-річчям від дня
народження, яке святкуватиме 5 червня, справедливу, щиру,
добропорядну людину, провізора Івана
Олексійовича Яворського.
З нагоди ювілею шлемо ювіляру найщиріші побажання добра, радості,
міцного здоров’я і Божого благословення.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Шануєм Вас за людяність і
щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба
милість.
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.

Працівники Боберківського відділення поштового зв’язку
щиро вітають з 60-річчям від дня народження Стефу Харитонівну Періг і бажають шановній ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і
довгого-довгого щасливого 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!

ÇÀÑÅËÅÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÊÀÐÏÀÒ
Нещодавно вийшла друком монографія нашого земляка, уродженця
с.Дністрик Дубовий, доктора географічних наук, професора кафедри
географії України Львівського НУ ім.
І.Франка, присвячена проблемі заселення Українських Карпат. У монографії можна знайти відповіді на
такі питання: 1) коли розпочалося
масове заселення Українських Карпат?; 2) звідки рухалися основні потоки колоністів? 3) яким був етнічний
склад переселенців? 4) як вплинули
особливості заселення на походження українських етнографічних груп
(бойків, гуцулів, лемків)? 5) які соціально-культурні наслідки мало заселення Українських Карпат?

×ÎÌÓ Á ÍÅ ÇÀÏÐÎÑÈÒÈ ²ÂÀÍÀ
ÌÀÒÊÎÂÑÜÊÎÃÎ ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÓ?
Широкого позитивного розголосу
серед науковців, священнослужителів, поціновувачів української
історії взагалі набула книга, видана
науковцем, доктором філософії, працівником кафедри політології та
міжнародних відносин Національного
університету «Львівська політехніка» Іваном Матковським. Це надзвичайно ґрунтовне видання про життєвий шлях Блаженнійшого священномученика Климентія Шептицького,
рідного брата Андрея Шептицького.
Книга висвітлює всі періоди життя
подвижника віри, гарно проілюстрована, містить багато архівних даних.
З часу видання монографії вже відбулися десятки успішних презентацій. Одна
з останніх – у м. Самбір, у місцевій бібліотеці, а потім ще й в медичному коледжі. З
огляду на це, дивує, чому ми не запросимо свого земляка, уродженця с.Матків, у
Турку на таку ж презентацію? Це було б
пізнавально, та й по-земляцькому солідарно-патріотично. Ініціатива тут, очевидно, мала б виходити від відділу культури, в складі якого є централізована
бібліотечна система.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÑÂßÒÎ ÂØÀÍÓÂÀÍÍß ÁÓÊÂÀÐß
Не за високими горами,
Не за далекими морями,
Не знаю, вірите, чи ні, а у Галицькій стороні,
У Турківській школі №1
Є Алфавітне королівство!
На цьому вступ кінчається,
Бо казка починається.
Такими словами розпочалося казкове дійство «Пригоди в Алфавітному королівстві» у 1-Б класі (класовод Аліна Редько) Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Присутніх гостей – батьків, вчителів, бабусь і дідусів,
молодших та старших сестричок і братиків, представників відділу освіти – зустріла святково прибрана
повітряними кульками і літерами зала та радісні усмішки винуватців свята – першокласників. Також,
поруч, у залі демонстрували слайди, які, кадр за кадром, розповідали про життя класу впродовж
усього навчального року. Але усі найбільше звертали свою увагу на маленьких казкових героїв – у
барвистих костюмах і масках.

Свято вели алфавітний Король і Королева казки, залюбки допомагав їм у цьому ще й Церемоніймейстер. Максим Яворський, Павло Карплюк, Михайло Гладиш, Ангеліна Семенків, Ярина Гвоздецька, Павло Сипливчак, Юлія Галац, Анна Тарасенко, сестри Віка і Вероніка Руденки, Тетяна Сенета,
Дмитро Біда, Данило Криванчик, Христина Хомик, Вікторія Бончук, Ілля Леневич, Софія Дем’ян,
Віолета Сурмай, Вікторія Кильник, Христина Хомик, Денис Круц,, Каріна Кулик, Михайло Писанчин,
Марина Синичич серйозно готувалися до цього першого відповідального у їхньому шкільному житті
свята і вправно впоралися зі своїми ролями (Короля і Королеви, Скоромоха і Мудреця, Зими і
Церемоніймейстера, Весни і Літа, Кота Базиліо і Лисиці Аліси, Математики і Нечитахи, Сніжинки,
Ромашки і Конвалії, Гарбуза, Огірка, Цибулі і Буряка, Мухомора і Осені, Кухарчука і Української
Газдині, Зозулі і Солов’я та ін.), бо кожен їх виступ заслуговував бурхливих оплесків глядачів. Діти цього
разу вперше у своєму житті виступали на шкільній сцені, але зуміли оволодіти собою перед численною
публікою, і своїм щирим дитячим щебетанням заполонили глядацький зал. Не тільки за виступ, а й за
добре та успішне навчання протягом року у першому класі Нової української школи, усіх своїх підопічних Аліна Вікторівна нагородила грамотами.
Діти побували на балу у самого Букваря, принісши йому ще й багато подарунків, співали пісень, Кіт
і Лисиця танцювали під музику «Пісні Лисиці Аліси і Кота Базиліо» із фільму «Пригоди Буратіно»,
дружно відгадували загадки, які загадувала цариця науки Математика, веселила присутніх співуча
гостя – Червона Шапочка – із французьких казок Шарля Перро…
А потім настала урочиста мить – прийняття клятви школяра. Ії прочитала Королева казок, а учні
повторювали і обіцяли:
Будем вчитися сумлінно і поводитись відмінно,
Щоб батьки могли радіти,
Що такі в них гарні діти!
Після успішного виступу. діточок привітала їхня перша вчителька, яка подякувала батькам за піклування і підтримку про своїх синів і доньок, а школярам побажала міцного здоров’я і щасливого майбутнього.
Привітала першокласників із святом прощання з Букварем й директор загальноосвітнього навчального закладу Леся Шпак. Й попросила усіх дітей від душі посміхнутися, порадіти, що добре і без проблем закінчили перший клас.
Свята вшанування Букваря, за традицією, пройшли у всіх загальноосвітніх школах нашого району.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Жительку с. Верхнє Висоцьке Світлану Вікторівну Гуляк з
нагоди дня народження, яке святкуватиме 2 червня, щиросердечно вітають свекра Стефа, свекор Іван, зовиця Галина з сім’єю, дівері Володимир та Микола з сім’єю, похресниця Ірина і бажають їй міцного здоров’я,
щастя, радості і Божого благословення.
Хай квітнуть Твої дні, як трави влітку,
І будуть в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти
І смутку у душі ніколи не було.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються до ніг, як вишні цвіт,
Хай малює з буднів доля свято,
А Господь дарує сотню літ!

Педагогічний колектив і технічний персонал Верхньогусненського НВК щиросердечно вітають з ювілейним днем
народження педагога-організатора школи
– Ольгу Ільківну Федько.
Шановна Ольго Ільківно! Вам доля
подарувала активне, багате і цікаве
життя, притаманний Вам талант
організатора, який став запорукою
Вашої успішної праці на ниві освіти.
Бажаємо Вам щастя, здоров’я,
сімейної злагоди і достатку, родинного затишку і любові Ваших рідних,
близьких та друзів.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

ØÊÎËßÐ² ÑÏ²ËÊÓÞÒÜÑß Ç
ÐßÒÓÂÀËÜÍÈÊÀÌÈ
Минулого місяця працівники пожежно-рятувальної частини
м. Турка запросили до себе на екскурсію вихованців Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. А вже цього місяця, зовсім нещодавно, у
пожежників з таким же візитом побували школярі із Лосинця.
Діти із великим бажанням і цікавістю йдуть на такі екскурсії. Їх
цікавить усе – пожежно-рятувальне оснащення, в яких побутових
умовах проводять свій робочий день пожежники, чим обладнаний
і як працює пожежний автомобіль. Учні мають можливість безпосередньо поспілкуватися із працівниками цієї відповідальної, небезпечної, але вкрай потрібної професії. І можливо в декого із них,
після таких відвідин, й виникне бажання стати в майбутньому рятувальником.
Окрім екскурсій, працівники пожежно-рятувальної служби району, разом із іншими соціальними службами, проводять спільне
відпрацювання, згідно складеного плану-графіка, населених пунктів
Турківщини. Роблять це з метою профілактики і захисту громадян
від виникнення пожеж, розмовляють з людьми, дітьми та заодно
перевіряють стан пожежної безпеки в тій чи іншій установі відповідного населеного пункту.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ЧИ ТРЕБА ПРИСЛУХАТИСЯ ДО
ЧУЖИХ ДУМОК
Коли ми були дітьми, то повинні були слухатися наших батьків, які про нас дбали. Згодом наші близькі
й далекі родичі, друзі, наставники, і навіть люди, яких ми заледве знаємо, говорять нам, як прожити наше
життя. Однак коли ми хочемо прожити своє життя, а не чуже, то нам потрібно прислухатися до себе, а
не до думки оточення. Треба виробляти в собі чіткі риси характеру: працьовитість, наполегливість,
доброту, щирість, працелюбність, чесність, уважність, бажання допомогти в складну хвилину, надійність,
та ще багато-багато інших християнських чеснот.

На жаль, у людському соціумі превалювала колись і
нині надзвичайно поширена сторонніх менторність виховання і порад. Вони, як на мене, зумовлені хибною
конституцією кореляту: Я -Ти. Чомусь Я переконаний,
що розумніший чи мудріший; що можу комусь радити чи
когось критикувати; що моє втручання в мікрокосмос
іншого лише на користь; що мої поради тільки щирі...
Може це й так, однак переставмо місцями об’єкти кореляту: Ти - Я. Що ж виходить - зовсім антонімічна площина: не лише Я розумний. Розумним можеш бути й Ти.
Зростання людини, безперешкодне й природне, либонь, мусить нагадувати ліс: тут кожне дерево зростає
адекватно.
На висловлюваннях, думках і зауваженнях відомих та
знаних у світі особистостях спробую довести гіпотезу про
нехтування втручанням когось у життя інших. Так, має
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переконливу рацію Альберт Ейнштейн, зауважуючи:
«Видатні розуми завжди зустрічають протидію з боку
посередніх. Посередній розум не здатний зрозуміти
людину, яка відмовляється схилитися до сліпого слідування звичайним забобонам, а вибирає замість цього
вільне вираження своєї думки, мужньо та чесно». Світлу
думку світового вченого підтверджують непересічні слова французької кутюр’є Коко Шанель: «Мене не хвилює,
що ви думаєте про мене. Я не думаю про вас взагалі». А
всесвітньо відома британська письменниця Вірджинія
Вульф навіть створила несподіваний філософський образ: «Очі інших - наша в’язниця; їхні думки -наша клітка».
Американський фізик Ричард Фейнман слушно твердить про те, що ми не несемо відповідальність за те, як
цього хочуть інші. Це -не наша хиба, але тільки їхня помилка. Китайський філософ Лао-Цзи застерігає людство,
аби не опинитися зненацька в полоні інших людей,

піклуючись про те, що вони думають. А французький
філософ Мішель де Монтень справедливо та переконливо висловлює думку: «Мене не стільки хвилює те, хто
я для інших, скільки те, хто я для себе».
Класик дитячої літератури Доктор Сьюз аргументовано обстоює людську соціальну незалежність: «Будьте
тими, хто ви є, і говоріть те, що відчуваєте, тому що ті, хто
проти, не мають значення, а ті, хто має значення, не
заперечуватимуть».
Американська письменниця Ерма Бомбек просить
не турбуватися про те, хто вас не любить, хто має більше,
або хто що робить. «Я хочу бути навколо людей, які роблять якісь речі. Я не хочу бути серед тих, хто засуджує
інших чи обговорює їхні вчинки. Я хочу бути з тими, хто
мріє, підтримує та надихає». - так каже Емі Барнс, американська письменниця.
Славний підприємець Стів Джобс наголошує справедливо, що наш час обмежений, тому не морально витрачати його на життя чужим життям.
Світової слави спортсмен-плавець Майкл Фелпс теж
переконує: «Так багато людей на шляху, по якому ви
рухаєтеся, скаже вам, що у вас нічого не вийде. Але все,
що потрібно, - це уява. Ти мрієш. Плануєш. І досягаєш».
Отож, на основі наведених аргументів, переконуємося, що в нашому житті треба перестати боятися чужої
думки, часто фальшивої й лукавої, а свій погляд завше
спрямовувати до свого Творця: «Добрий Господь, пристановище Він у день утиску, і знає Він тих, хто на Нього
надіється!» (Наум. 1, 7).
Зиновій БИЧКО,
член НСЖУ
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

СМЕРТЕЛЬНО
НЕБЕЗПЕЧНА ІГРАШКА
Чому не можна давати орбіз дітям?
Минулого тижня в мережі Інтернет лікар-лор, головний
лікар РЦ ПМСД Микола Яцкуляк, розповсюдив інформацію про
те, що йому довелося виймати стороннє тіло з носика дитини. За 35 років його лікарської діяльності він вийняв їх тисячі,
але ніколи не мав справи з новітньою іграшкою, яка є смертельно небезпечною для дітей. Називається вона орбіз.
Орбіз - це яскраві гідрогелеві
кульки, схожі на ягоди або цукерки, які заборонили продавати в якості іграшок для дітей у
багатьох країнах світу, в тому
числі у США

При попаданні у травну систему малюка вони збільшуються у
кілька разів, викликаючи при
цьому серйозні проблеми зі
здоров’ям.
Допитливі діти регулярно все
пробують на смак. Час від часу

карапузи ковтають щось велике
- гудзики або монетки. Якщо ці
об’єкти не вийшли природним
шляхом, для їх видалення найчастіше застосовують ендоско-

пію. Орбіз же несе в собі набагато більшу небезпеку.
У чому вона?
- Маленький розмір кульки: її
легко проковтнути.
- Кульки не видно на рентгені
та дуже погано видно на УЗД.

- Кульки орбіз прослизають у
кишківник. Тільки 1% від предметів, що ковтають діти, проникає так далеко.
- Орбіз може збільшитися у
400 разів, до розміру тенісного
м’ячика.
- Кульки орбіз кришаться, їх не
можна дістати по частинах.
- Орбіз викликає пошкодження кишківника.
- Для вилучення орбіза потрібна серйозна порожнинна
операція. Іноді не одна.
Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту споживачів (ACCC) попереджає
про небезпеку, пов’язану з цими
яскравими кульками.
І хоча орбіз зазвичай використовують у якості елементів декору в чашах або вазах, у деяких
країнах кульками наповнюють
іграшки для сенсорного розвитку дітей.
Що має насторожити батьків:
коли бити на сполох?
- нудота
- закреп
- блювота
- хрипи
- підвищене слиновиділення
- біль у животі / горлі / грудях
Якщо є підстави вважати, що
дитина проковтнула орбіз, терміново потрібно звернутися
до лікаря. В даному випадку діє
правило золотої хвилини, коли
для лікування важлива кожна
мить. Чим менше пройшло часу,
тим легше кульку буде витягти
без наслідків.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

ÐÎÁÎÒÀ – ÁÓÒÈ ÁÀÒÜÊÀÌÈ
ХТО ТАКІ ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ?

Ó ÊÎÌÀÐÍÈÊÀÕ
ÇÌÀÃÀÒÈÌÓÒÜÑß
ÐÈÁÀËÊÈ
У неділю, 9 червня, на ставках у с. Комарники відбудуться змагання серед рибалок.
Початок – о 6.00 год. Але для
тих, хто бажає взяти участь в цьому захоплюючому і цікавому
змаганні, слід зателефонувати
за номером 0955895967 з тим,
щоб зареєструватися, а відтак у
законний спосіб брати участь у
спортивній риболовлі.
Наш кор.

Робота в Польщі, Німеччині:
на складах, будові, в господарстві. Жінки, чоловіки, сімейні
пари.
Довідки за тел.: 0988356134.
Віталій.

Патронат над дитиною – тимчасовий догляд, виховання
та соціально-психологічна реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками, або іншими законними представниками, складних життєвих обставин.
Мета патронату над дитиною – забезпечення та захист прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом зі своїми батьками, або іншими законними представниками, надання їй та її сім’ї комплексу послуг у відповідності
до найкращих інтересів дитини.
Наразі в області для цієї непростої роботи відібрали три родини –
зі Львова, Яворівського та Золочівського районів. Навчання родин
тривали півроку. Вони успішно пройшли їх та отримали відповідні
документи.
Як зазначається у постанові Кабміну № 148 від 16.03.2017 року,
яка регламентує порядок створення патронатних родин, таким вихователем може бути особа, яка має відповідні житлові умови та
досвід виховання дитини. Дитина може перебувати у родині патронатного вихователя до 3 місяців. Утім, за потреби, є можливість
продовжити цей термін до шести місяців. Також варто зауважити,
що у сім’ю патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є рідними братами та сестрами, або діти, які
виховувалися в одній сім’ї. При цьому соціальні служби для сім’ї
дітей та молоді і громада мають всіляко сприяти поверненню дитини в родину, зокрема налагодити клімат в її біологічній сім’ї. Батьки
можуть приїздити провідувати своє дитя, і навпаки – патронатні
вихователі, разом зі своїми підопічними, мають можливість їздити
в гості до них, щоб підтримувати зв’язок.
Які зарплати будуть у тимчасових батьків?
На той момент, коли дитина влаштовується у патронатну родину,
патронати несуть всю юридичну відповідальність за її життя та здоров’я.
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Народний колектив «Бойківчанка» щиро
вітає з ювілеєм – 60-річчям від дня народження – Василя Миколайовича Жиліщича, завідувача Народного дому
села Риків, і бажає ювіляру фантастичного щастя і чудових подій.
Хай зоряна радість Вас осипає,
Природа здоров’ям наділить
міцним.
Вас з ювілеєм сердечно вітаєм,
Хай щира любов завітає в Ваш дім!

Виконком Боберківської сільської ради щиросердечно вітає
з ювілейним днем народження, який відзначила 28 травня,
головного бухгалтера сільської ради Галину Романівну Славич і бажає шановній ювілярці усіх земних гараздів, міцного
здоров’я – до 100-річчя, достатку і добра,
мирного неба над головою, Божої ласки
і благословення.
На килимі життя, немов чарівна
м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата,
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас щоднини прибуває,
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає,
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

Церковний комітет та парафіяни церкви св. Архистратига
Михаїла с. Шандровець щиросердечно вітають із 55-річчям,
яке відзначатиме 2 червня, свого настоятеля о. Ігоря Циба.
Всечесний отче, у світлий і радісний день Вашого народження прийміть наші сердечні вітання та найщиріші молитви.
Нехай Господь Бог дарує Вам здоров’я,
духовну міцність, благодать та довголіття,
родинне тепло та успіхи у всіх Ваших задумах. Ангела-хоронителя і опіки від Матінки
Божої – на многії і благії літа!
Ми вдячні Вам за Вашу доброту,
За щирість слів і за науку Божу.
За теплоту душі, за ласку ту,
За мудрість і прихильність до народу.
Бажаємо здоров’я і незгасного тепла,
І всяких благ, що є під небесами.
І хай допомагає Мати Пресвята,
Хоронить від усього злого Своїми молитвами.

Патронатне батьківство фінансується за рахунок субвенції з державного бюджету.
Так батьківська плата становить п’ять прожиткових мінімумів для
працездатних осіб на місяць, тобто понад 9,5 тис. грн. При цьому
розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми
для дітей відповідного віку на місяць. Вона повинна використовуватися патронатним вихователем у повному обсязі для забезпечення повноцінного харчування, виховання, навчання та розвитку дитини відповідно до її потреб.
У разі, коли в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина
віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина, та одночасно двоє і більше
дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10% за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50%.
Для тих батьків, які б хотіли спробувати себе у ролі патронатних
вихователів, слід звернутися в Турківський районний центр СССДМ.
Кандидат у патронатні вихователі має подати до соціального закладу за місцем проживання такі документи: 1) заяву; 2) копію паспорта громадянина України; 3) копію трудової книжки (у разі наявності); 4) висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі та осіб, які проживають разом з ним, складені за формою
згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008
р. № 866; 5) довідку про відсутність судимості, в тому числі членів
його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку і проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі; 6) копію документа, що
підтверджує право власності, або користування житловим приміщенням; 7) письмову згоду на влаштування дитини в сім’ю кандидата у
патронатні вихователі усіх членів його сім’ї, які проживають разом з
ним, в тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що
можуть її висловити.
І найголовніше – сама вмотивованість кандидатів у патронатні
вихователі: вони повинні мати бажання допомогти цим діткам і бути
готовими тимчасово замінити їм власну родину.
Марія ПАВЛИК,
директор Турківського РЦ СССДМ.

31 òðàâíÿ 2019 ðîêó

ÇÀÁÎÐÎÍÈËÈ ËÅÃ²ÎÍÅÐ²Â
ÒÀ ÂÂÅËÈ ÃÀÐÀÍÒ²ÉÍÈÉ
ÃÐÎØÎÂÈÉ ÂÍÅÑÎÊ
Минулої неділі у Турці, на міському стадіоні “Карпати”, відбулися збори представників футбольних команд району, на яких
обговорили питання проведення чемпіонату Турківщини серед юнаків та дорослих команд.
Окрім інших питань, які розглядались, найбільше уваги було
приділено участі у матчах футболістів, які не є жителями, чи
уродженцями Турківщини. Одні
пропонували залишити все, як є
і дозволити грати легіонерам,
інші були категорично проти. Тож
після тривалої дискусії було
прийнято рішення дозволити
командам заявляти гравців не

лише зі свого села, а з будь-якого населеного пункту нашого
району, проте заборонити це
робити, якщо спортсмен родом
з-за меж Турківщини. Винятком
може бути лише син уродженців
Турківщини, або військовослужбовець, який проходить тут службу.
Не менш важливим було і питання явки команд на виїзні

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
матчі. В останні роки почастішали випадки, коли команди з
низів турнірної таблиці не їхали
на календарні матчі до суперників, бо їм, мовляв, і так нічого
не світить. За таке прогульників
спершу карали трьома знятими
очками, а потім – зняттям команди з подальшого розіграшу.
Цьогоріч, аби бодай хоч якось
перестрахуватись від подібних
випадків, на зборах представників команд було прийнято
рішення про впровадження обов’язкового гарантійного грошового внеску, який робиться разом із поданням заявки команди на участь у чемпіонаті. Для
юнаків – це 300 грн., для дорослих – 500 грн. Якщо команда
дограє чемпіонат до кінця, кошти їй буде повернуто, якщо ні, то
вони підуть на нагородження
призерів.
Ще одна сумна несподіванка
цьогорічного чемпіонату – це
кількість учасників. Якщо у
юнаків очікується ще 12-14 команд, то у дорослих, швидше за
все, їх буде аж...6 (Гусне, Присліп,
В.Яблунька, Вовче, Явора та
Н.Яблунька). Боротимуться вони
2 кола в одній групі. Старт чемпіонату – у неділю, 2 червня.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

“ÊÀÐÏÀÒÈ” Î×ÎËÈËÈ ÒÓÐÍ²ÐÍÓ ÒÀÁËÈÖÞ
Досить вдало турківчани продовжують виступати у чемпіонаті області з футболу серед
команд другої ліги. Так минулої неділі карпатівці приймали вдома футбольний клуб “Бори” із
села Бориничі Жидачівського району.
Оскільки суперник не заявив команду юнаків, поєдинок відбувся тільки між дорослими складами.
Гра в черговий раз видалася дуже цікавою. Турківчани були активнішими та створювали багато гострих
моментів, але і «Бори» також часто небезпечно атакували. У першому таймі «Карпати» мали декілька
нагод, щоб відзначитись, втім реалізували момент лише раз. Та суперник явно здаватися не збирався.
“Бори” активно пішли в атаку, і вже за кілька хвилин рахунок зрівняли – 1:1.
У другому таймі “Карпати” продовжували володіти ініціативою, весь час атакували суперника, не
даючи можливість їм перевести подих. Це дало свій результат: після чергового наступу на чужі ворота,
зелено-білі вийшли вперед – 2:1, а вже наприкінці матчу турківчани вдало реалізували пенальті і
встановили остаточний рахунок поєдинку – 3:1.
Чергова успішна гра турківських “Карпат” дозволила піднятися нашим хлопцям на першу сходинку
турнірної таблиці. У їхньому активі – 7 очок. Таку ж кількість очок наразі мають команди зі Стрілок та
Судової Вишні.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ЗДОБУЛИ
СРІБЛО В
ОБЛАСНІЙ
ПЕРШОСТІ

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÈÉ ÒÓÐÍ²Ð
ÇÀ Ó×ÀÑÒ² ÊÎÌÀÍÄÈ
Ç ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
Минулого тижня , під егідою депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського, в м. Трускавець відбувся щорічний благодійний волейбольний турнір за участі шести команд:
«Європейська партія», «Хімінвест» (м. Киїів). «5-й елемент» ,
«Лаяр», команди міст Сколе та Турківського району. Не дивлячись на це, що наші спортсмени посіли лише п’яте місце,
гра була цікавою й видовищною.
Під час турніру було зібрано 28 тисяч гривень, які передано дітям
та дорослим з особливими потребами Сколівського, Турківського
районів та м. Самбір. Допомогу отримали й двоє наших земляків,
зокрема Василь Радецький із с. Лімна та Олег Яворський із с. Явора.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Минулого тижня завершився чемпіонат Львівщини з
футболу серед учнів дитячоюнацьких спортивних шкіл.
Досить вдало на ньому виступили вихованці Турківської
ДЮСШ “Юність” 2003-2004
років народження.
У другому колі наші хлопці
провели сім поєдинків, п’ять з
яких завершилися перемогою,
однин – нічиєю та один – поразкою. Зокрема: ДЮСШ “Юність”
– ДЮСШ “Карпати” (Мостиська)
– 2:2, ДЮСШ “Дрогобич” - ДЮСШ
“Юність” – 1:3, ДЮСШ “Борислав” - ДЮСШ “Юність” – 2:0,
ДЮСШ “Юність” - ДЮСШ “Старий Самбір” – 6:0, ДЮСШ
“Юність” - ДЮСШ “Стебник” – 2:1,
ДЮСШ “Юність” - ДЮСШ “Спартак” (Самбір) – 1:0, ДЮСШ
“Юність” - збірна юнаків Самбірського району – 2:1.
У підсумку – турківчани здобули друге місце. Досягнення такого високого результату стало
можливим завдяки чудовій роботі тренерів-викладачів – Михайла Федька та Віталія Михайлечка, представника команди
– Олега Мельника та директора
ДЮСШ “Юність” – Василя Ціка.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

7 стор.

Чарівну, красиву, добру, вчителя української мови та літератури Ольгу Ярославівну Височанську щиро вітає з днем
народження, яке відсвяткувала 25 травня, педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК.
Нехай Ваша життєва чаша буде
переповнена щастям, здоров’ям
і любов’ю, а всі Ваші мрії збуваються. Нехай Господь оберігає Вас
від негараздів, а Мати Божа буде Вашою помічницею у всіх починаннях.
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!

Дорогого і люблячого брата, шварга і вуйка – Романа
Васильовича Улинця із с.Яблунів – із прекрасним ювілеєм, який святкуватиме 1 червня, – 40-річчям від дня
народження – сердечно вітають сестра Дарія, швагро Богдан, сестра Наталія, швагро Петро, брат Іван, племінники
– Мирон з сім’єю, Ганна і Марія.
Міцного Тобі здоров’я, рідний, нехай будні
і свята наповнюються радістю, світлом і
любов’ю близьких Тобі людей. Ангел
Божий оберігає Тебе вдень і вночі, кожну хвилинку. Многая і благая Тобі літ.
Бажаєм здоров’я міцного-міцного,
І Божої ласки із неба святого.
Хай Матінка Божа у помочі буде,
Щоб мир і добро були завжди і всюди.

ÎÑÒÅÐ²ÃÀÉÒÅÑß ÒÎÐÃÀØ²Â-ÐÎÌ²Â!
Останнім часом до відділення поліції все частіше надходять
повідомлення від жителів сіл Турківщини про конфлікти з вуличними торгашами ромської національності, які ходять селами й пропонують дешевий товар. Часто довірливим людям,
переважно похилого віку, вони продають неякісні речі за чималі
гроші. Але це – не головне. Коли таких торгашів застає ніч,
вони просяться до осель, обіцяють розрахуватися за нічліг,
або ж подарувати якусь річ. Насправді вранці збираються і
йдуть, навіть не подякувавши, а іноді ще й щось поцуплять у
господарів.
З огляду на це, працівники поліції застерігають жителів Турківщини
бути обачними у спілкуванні із заїжджими ромами, не пускати їх у
домівки та не залишати на ніч, щоб потім не виникало непорозумінь.
Наш кор.

Óìîâè, çà ÿêèõ çàñòîñîâóºòüñÿ
àäì³í³ñòðàòèâíèé àðåøò ìàéíà
Турківська ДПІ Самбірського управління звертає увагу
платників на наступне. Відповідно до п. 94.1 ст. 94 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), адміністративний арешт
майна платника податків є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов’язків, визначених
законом.
Нормами п. 94.2 ст. 94 ПКУ визначено, що арешт майна може
бути застосовано, якщо з’ясовується одна з таких обставин:
- платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;
- фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;
- платник податків відмовляється від проведення документальної, або фактичної перевірки, за наявності законних підстав для її
проведення, або від допуску посадових осіб контролюючого органу;
- відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку,
крім випадків, визначених законодавством;
- відсутня реєстрація особи як платника податків у контролюючому органі, якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно до ПКУ,
або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення,
або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі
України, його приховування або передачі іншим особам;
- платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;
- платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу;
- платник податків (його посадові особи, або особи, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає
ліцензуванню) відмовляється від проведення, відповідно до вимог
ПКУ, інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки).
Марія ПАВЛОВИЧ,
начальник Турківської ДПІ Самбірського управління ГУ ДФС у
Львівській області.

8 стор.
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Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації, у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області, проводить конкурс інвестиційних
проектів. Конкурс триватиме до 20 червня 2019 року.
Відповідно до Програми, суб’єктам підприємницької діяльності,
представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що
уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.
Як інформують у департаменті економічної політики ЛОДА, претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:
- здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 24
місяців;
- здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД
2010, що підпадають під перелік усіх груп розділу 16 «Оброблення
деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;
виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння», групи 31.0 розділу 31«Виробництво меблів» (крім класу 31.03
«Виробництво матраців») та розділу 13 «Текстильне виробництво», розділу 14 «Виробництво одягу», розділу 15 «Виробництво
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів».
Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:
- вид діяльності, виробничі можливості, кадровий потенціал,
фінансово-господарська стійкість;
-конкретний напрямок використання кредитних коштів;
- очікуваний приріст виробництва і реалізації продукції (товарів) у
результаті реалізації проекту;
- очікуване зниження собівартості виробництва і продукції у результаті реалізації проекту;
- очікувані нові ринки збуту продукції за межами області і країни.
Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб’єктам
підприємницької діяльності, становить 750 тис. грн., терміном на
три роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки
складає 14 % річних.
Учасників АТО (ООС) запрошують до участі у конкурсі проектів
Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації, у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області, задля підтримки підприємницької
ініціативи учасників АТО, інформує про оголошення конкурсу інвестиційних проектів з 20 травня 2019 року.
Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про
співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.
Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової
ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:
– мати статус учасника АТО;
– мати офіційну прописку на території Львівської області;
– створити бізнес-план (інвестиційний проект);
– взяти участь у навчанні у межах проекту міжнародного фонду
«Відродження», «Новий відлік», або покласти на свій банківський
рахунок 20% від очікуваної суми кредиту.
Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:
– вид діяльності, наявні чи потенційні виробничі можливості, наявний чи потенційний кадровий склад;
– конкретний напрямок використання кредитних коштів;
– очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації проекту;
– очікувані ринки збуту продукції та послуг.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації
з 20 травня по 20 червня 2019 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 419.
Зазначимо, департамент економічної політики ЛОДА співпрацює
з такими банками та кредитними спілками: ПАТ АКБ «Львів», ПАТ
«Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк»,
АТ «ПІРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», Церковна кредитна спілка «Анісія», кредитна спілка «Вигода», кредитна спілка «Бойківщина».
Максимальна сума кредиту – 300 тис. грн., терміном на 3 роки.
Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14
% річних.
Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради.
Детальну інформацію також можна отримати за телефонами:
2-999-279.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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31 òðàâíÿ 2019 ðîêó
РІШЕННЯ № 113

XIV сесії Мохнатської сільської ради VII скликання, від 28.11.2018 р.
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів с.Матків
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Матків, виготовлену ПП «Експозем», керуючись ст. 15, 18 Закону України «Про оцінку земель», п.34, 35 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Земельним кодексом України, ст.271 Податкового Кодексу
України, Мохнатська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель, розташованих в межах населеного пункту села Матків Турківського району Львівської області.
2. Базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра території населеного пункту села Матків,
станом на 01.07.2019 року, становить 55.26 грн./кв м.
3. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населеного пункту села Матків з 01.07.2019 року.
4. Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту села Матків підлягає щорічній індексації, відповідно до
вимог діючого законодавства.
5. Внести зміни до договорів оренди землі, які були укладені раніше у зв’язку з введенням в дію нормативногрошової оцінки землі в частині орендної плати шляхом складання додаткових угод.
6. Оприлюднити дане рішення, згідно вимог чинного законодавства.
7. Вважати таким, що з 01.07.2019 року втратить чинність, рішення дев’ятої сесії шостого скликання Мохнатської сільської ради №94 від 14.08.2012 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель Мохнатської сільської ради».
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію із земельних питань.

РІШЕННЯ №116
XIV сесії Мохнатської сільської ради VII скликання, від 28.11.2018 р.
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів с.Мохнате
Розглянувши технічну документацію з нормативно грошової оцінки земель населеного пункту с Мохнате, виготовлену ПП «Експозем», керуючись ст. 15, 18 Закону України «Про оцінку земель», п.34, 35 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Земельним кодексом України, ст.271 Податкового Кодексу
України, Мохнатська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель, розташованих в межах населеного пункту села Мохнате Турківського району Львівської області.
2. Базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра території населеного пункту села Мохнате,
станом на 01.07.2019 року, становить 52.00 грн./кв м.
3. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населеного пункту села Мохнате з 01.07.2019 року.
4. Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту села Мохнате підлягає щорічній індексації, відповідно
до вимог діючого законодавства.
5. Внести зміни до договорів оренди землі, які були укладені раніше, у зв’язку з введенням в дію нормативної
грошової оцінки землі в частині орендної плати шляхом складання додаткових угод.
6. Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодавства.
7. Вважати таким, що з 01.07.2019 року втратить чинність, рішення дев’ятої сесії шостого скликання Мохнатської сільської ради №94 від 14.08.2012 року « Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель Мохнатської сільської ради».
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію із земельних питань.
Розцінки на передвиборну
політичну рекламу: студія радіомовлення «Карпатський гомін» – 2
грн. 00 коп. за одну секунду ефірного часу; редакція газети «Бойківщина» – 6 грн. 00 коп. за 1 кв. см газетної площі; вартість одного квадратного сантиметра газетної площі на
першій сторінці – 10 грн. 00 коп.

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗІ ЗНИЖКОЮ роботи + матеріали. РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування. БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси, альтанки, бані, паркани. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ.
Мансардні дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків.
Тел.: (068)1455866, (066)7215631.
Втрачений військовий квиток НК
№6861997, виданий Турківським РВК
на ім’я Василя Миколайовича Германовича, вважати недійсним.

По вул. Молодіжна,
у магазині

«Äèòÿ÷èé ñâ³ò»,

проводяться
великі знижки: на
нарядні та випускні сукні, костюми. Є новий
завіз взуття (босоніжки, мешти).

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив працівників Матківського НВК висловлює щире співчуття вчителю Галині Йосипівні Шпилько з приводу тяжкої втрати –
смерті свекра.
Педагогічний колектив Ясеницького НВК висловлює щире співчуття колегам по роботі – Ользі Іванівні Пецкович та Лесі Олегівні
Пецкович – з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка і свекра.
Педагогічний колектив та технічні працівники Сигловатського НВК
висловлюють щире співчуття подружжю – вчителю математики Ганні
Миколаївні Лоцько та директору школи Павлу Олексійовичу Лоцьку
– з приводу тяжкої втрати – смерті батька та тестя.
Колектив та депутатський корпус Ільницької сільської ради висловлюють щире співчуття депутатам Наталії Михайлівні Ілинич та
Роману Олександровичу Блажівському з приводу тяжкої втрати –
смерті бабусі.
Педагоги та учні Риківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють глибоке
співчуття директору школи Галині Володимирівні Жавко з приводу
тяжкої втрати – смерті свахи – Ірини Миколаївни.
Колектив Верхньогусненського НВК сумує з приводу смерті колишнього майстра виробничого навчання Михайла Івановича
Шпилька та висловлює щире співчуття вчителю Галині Йосипівні
Шпилько з приводу смерті свекра.
Колектив неврологічного відділу Турківської КЦРЛ висловлює щире
співчуття молодшій медсестрі Марії Іванівні Ільницькій з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив Турківського РВК висловлює щире співчуття Нелі Миколаївні Низкогуз з приводу тяжкої втрати – смерті сестри – Ірини
Миколаївни.
Педагогічний колектив Розлуцького НВК висловлює щире співчуття вчителю української мови та літератури Богдані Богданівні Шпилько з приводу тяжкої втрати – смерті свекра – Шпилька Михайла
Івановича.
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