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Минулого тижня, з ініціативи голови Турківської районної ради Володимира Лозюка,
відбулася нарада щодо стратегії розвитку
транскордонної співпраці в рамках проекту
«Транскордонне партнерство – шанс для регіонального розвитку». Проект в партнерстві реалізовуватимуть Турківська районна рада та Бещадський повіт (Республіка Польща).
Захід був організований у співпраці з Асоціацією
«Єврорегіон «Карпати-Україна». А провела його
виконавчий директор Асоціації Галина Литвин.Модератором зустрічі був сам Володимир Лозюк. У
нараді взяли участь працівники районної ради, деякі
сільські голови, представники громадських організацій та перший заступник голови Турківської РДА
Микола Яворський.
Обговорено цілий ряд проблем розвитку Турківщини, які, в разі затвердження стратегії, можна буде
вирішувати за кошти європейських партнерів. Стратегія має бути розрахована на 10 років. Окрім визначених на
нараді пріоритетів, свої пропозиції, що будуть вписані в документ, можуть вносити учасники наради, а також усі,
в кого є конструктивні думки щодо розвитку краю.
В одному з наступних номерів ми детально поговоримо про необхідність перспективи та завдання стратегії.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Шановні жителі Турківщини!
Щиро вітаю вас із найбільшим святом нашої держави – Днем Незалежності
України, а також Днем Державного Прапора України!
Нелегкою була дорога українського народу до того незабутнього дня, коли втілилася
у життя національна ідея. До цієї славетної дати йшло багато поколінь наших предків,
які відважно та невтомно боролися за самостійну державу та її майбутнє. На жаль, і
сьогодні доводиться нам відстоювати суверенітет, цілісність території, інтереси рідної
країни. Маємо гідно пережити ці важкі часи і в єднанні, ціною спільних надзусиль захистити Незалежність, наше право бути повноцінними господарями на своїй українській
землі.
Символічно, що напередодні Дня Незалежності ми відзначаємо День Державного
Прапора України. Прапор є уособленням усіх здобутків та перемог нашого народу на
шляху до самостійності України. Благородні синій і жовтий – кольори неба і пшениці –
символізують велику працю наших людей від сходу до заходу України й з півночі до
півдня. Хай у ці дні над будівлями майорить державний стяг та наповнює серця патріотизмом, гордістю за наш
волелюбний народ.
Хай ці свята наповнять ваші серця гордістю за нашу державу, вселять надію на краще майбутнє, додадуть
сили і наснаги у досягненні великої мети – розквіту нашої Батьківщини.
Від себе особисто, та від усього депутатського корпусу обласної ради зичу вам міцного здоров’я, щастя,
добра, миру, щедрої долі, невичерпного оптимізму, любові та добробуту в кожному домі!
Зі святом вас!
З Днем Незалежності України!
З повагою – голова Львівської обласної ради Олександр ГАНУЩИН.

Магазин Будівельні Матеріали оголошує набір на посаду завідувача складу.
Основні обов’язки:
1.Облік товарів і матеріалів
(ТМЦ) на складі,матеріальна
відповідальність.
2.Управління розміщенням
ТМЦ на складі.
3. Приймання/видача ТМЦ на
склад з виробництва та/або від
постачальників/підрядників;
4. Підбір (комплектація) та
відвантаження товарів згідно видаткових накладних;
5. Робота із штабелером.
Умови праці:
1. Стабільна ЗП;
2. Графік роботи: пн-пт: 8:0017:00 (9:00-18:00)
3. Офіційне працевлаштування.
Місце знаходження: м.Турка,
вул.Івана Франка,33 (територія
світлотехнічного заводу).
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Дорога Україно, тобі сьогодні – 28!
З часу становлення Незалежності ти пройшла нелегкий
шлях, але як ненька стала опікою для всього українського
народу. Ми зберегли наші традиції, мову, віру, національні символи. І хоча ми різні, але ми єдині!
Львівщина також відіграла важливу роль у
розбудові нашої держави. Відомі представники духовенства, педагоги, громадські, культурні
та літературні діячі сформували не одну особистість українця, який любить та дбає про
свою державу.
Пригадаймо сьогодні також тих, кого з нами
немає. Всіх бійців АТО, ООС, ветеранів, бійців
усіх часів національно-визвольної боротьби за
волю України! Їхня відвага та сила, честь, жертовність та відданість державі стали результатом нашої Незалежності. Також безцінний
подвиг учасників Революції Гідності – Героїв
Небесної Сотні, волонтерів, медиків, котрі, жертвуючи власним здоров’ям та життям, боролись за новий Європейський напрямок розвитку України.
Вірю, що попри всі негаразди та незгоди, на українській землі
настане мир! Що агресор залишить нашу родючу землю, а кожен
боєць повернеться у рідну батьківську домівку.
Дорогі краяни, бажаю вам у цей день сімейного затишку, дзвінкого сміху дітей та онуків, Божого благословення для наших нащадків!
Адже вони заслуговують на гідне життя та майбутнє!
З повагою – голова Львівської обласної
державної адміністрації Маркіян МАЛЬСЬКИЙ.

Парафіяни та церковний комітет церкви Різдва Христового
м. Турка щиро вітають свого настоятеля і духовного батька о.
Миколая Різака з днем народження, який буде святкувати 28
серпня.
Господь благословив Ваш важливий і складний шлях духовного служіння. Двері Вашого серця завжди
відкриті для всіх, хто шукає підтримки, допомоги, наставлення, поради,
молитви! Від щирого серця бажаємо
Вам міцного здоров’я, сил душевних
і тілесних, терпіння і Божого благословення на многії і благії літа!
Благословенні, отче, будьте небесами,
Всевишній хай оцінює Ваш труд,
А зерна ті, що сієте між нами,
Плодами слави Божої зійдуть.
В молитвах Господа благаєм
Й Пречисту Діву Пресвяту,
Щоб повсякчас Вам додавали
Здоров’я й сили на земнім шляху!

Настоятеля храму Іоанна Хрестителя с. Закіпці – о. Романа
Гобрея – з днем народження, який відзначатиме 27 серпня,
сердечно вітає парафіянин Віктор із сім’єю.
Всечесний отче, прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого дня народження. Бажаємо Вам наснаги і міцного здоров’я,
добра і любові, будьте щасливі Ви і Ваша
родина, хай благодать Господня осяває усі
Ваші задуми і плани. Многая Вам літ!
Бажаєм здоров’я міцного-міцного
І Божої ласки із неба святого.
Хай Матінка Божа у помочі буде,
Щоб завжди любили і йшли до Вас
люди.
Тепло й добро хай Вам дарує світ,
Дай Боже Вам і сили, і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато літ
Під Божим і людським благословенням!
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Дорогі краяни!
Щиро вітаю вас з найбільшими державними
святами нашого народу – Днем Державного
Прапора України та Днем Незалежності! Цьогоріч незалежна Україна відзначає своє 28річчя. З одного боку, для багатовікової історії
українського народу це досить короткий термін,
з іншого - ці роки довели зрілість української
нації в її самостійному державному поступі
після довготривалих десятиліть бездержавного минулого.
Свій перший знаковий ювілей Українська
держава відзначає у непростих умовах. Та у
складний час зовнішньої агресії наша нація
стає міцнішою. Ми готові платити за свою свободу найдорожчу ціну та свято берегти пам’ять про всіх, хто здобув
її для нас – відомих і безіменних борців за волю України.
Хочу насамперед привітати зі святом та висловити щиру вдячність
мужнім та відважним українським воїнам, які зараз на передовій
захищають нашу незалежність, роблять все для того, щоб ворог не
пройшов далі територією України. Закликаю усіх жителів Турківщини вічно пам’ятати тих Героїв, які життям заплатили за наше мирне
небо і спокій на рідній землі.
Випробування об’єднують український народ та роблять його сильнішим. Ми добре зрозуміли, що омріяна заможна та вільна Україна
будується кожним із нас. Ми усі разом, і кожен особисто, відповідальні за долю своєї країни. Нашій молодій державі – 28! Багато
змінилося за ці роки: ми стали мудрішими, сильнішими, сміливішими… Ми доводимо свою спроможність вирішувати найскладніші
проблеми. Але за однієї умови – якщо спільно візьмемось за справу. Тож єднаймося, допомагаймо одне одному, спільно будуймо Україну .
У ці святкові дні бажаю усім миру, добробуту, міцного здоров’я,
злагоди усім вам і вашим рідним. Зі святом!
З повагою – голова Турківської районної ради Володимир Лозюк.
Шановні, дорогі ж ителі
Дністрика Дубового і Боберки!
Сердечно вітаю вас і ваші родини з Днем Державного Прапора і Днем
Незалежності України!
У ці святкові
дні зичу вам
міцного здоров’я,
щастя, родинного добробуту, душевної рівноваги та впевненості
у майбутньому.
Хай потужне джерело вашої
праці, енергії, таланту, натхнення, незламного оптимізму будуть прикладом служіння Україні, примножують її славу, наповнюють її криницю добробуту
процвітанням та благополуччям.
Хай мир і злагода панують у нашому спільному домі!
З повагою – депутат Турківської районної ради Анатолій
Періг.

Шановні жителі району!
Щиро вітаю вас з Днем Державного Прапора і Днем Незалежності України!
Двадцять вісім років тому
здійснилася споконвічна мрія
українців –
бути господарями на
своїй землі.
Безумовно,
роки незалежності
стали випробуванням
для
всіх нас – на
зрілість, на
т ер піння,
на
толерантність, нарешті – на здоровий глузд. Проте не може бути
сумніву в тому, що працелюбний
народ України спроможний поліпшити життя у своїй власній державі. Тій державі, що вистраждана поколіннями українців, за
яку віддано стільки життів і крові,
крові наших предків, крові
нинішніх наших Героїв!
Отож, будьмо впевнені у безхмарному завтрашньому дні України. Цей день обов’язково
настане, і тим швидше, чим
більш свідомо ми працюватимемо сьогодні на благо Батьківщини і проникнемося почуттям патріотизму. У нас є всі підстави бути
певними в своїх силах і з оптимізмом дивитися в прийдешнє. За
час незалежності ми довели, що
здатні долати труднощі і досягати успіху. Для цього нам потрібна
єдність і солідарність, зосередження спільних зусиль на загальнонаціональній справі.
Шановні краяни! Бажаю вам
здоров’я, щастя, успіхів у всіх ваших справах! Хай мрія про краще життя окриляє вас на нові
добрі справи в ім’я нашої України та її майбутніх поколінь.
Слава Україні!
З повагою – перший заступник голови Турківської РДА Микола Яворський.

Шановні турківчани!
Прийміть сердечні вітання з нагоди визначних державних свят –
Дня Державного Прапора та 28-ї річниці від дня проголошення
Незалежності нашої країни!
Через тисячоліття пролягав шлях становлення нашої держави. На перехрестях української історії сплелися пошуки й випробування, злети й падіння, перемоги й поразки. Вони
завжди нам нагадуватимуть про звитяжні сторінки нашого національного формування.
Незалежність – символ нашої нації, самоствердження, відчуття волі та суверенності. Коли, як не сьогодні, питання про незалежність держави, її цілісність та свободу народу постає особливо гостро. Україна вкотре
переживає страшні випробовування. За нашу
державність і суверенітет проливають кров
мужні сини України. У такий тяжкий час ми
повинні бути єдині, зі спільною метою – незалежністю! Хай серця
кожного наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до
єдності та порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою
щасливого майбутнього! У першу чергу, бажаю миру в нашій незалежній країні! Хай спокій, щастя, любов та добробут запанують в
кожному домі!
З повагою, народний депутат України Андрій Лопушанський.

Дорогі земляки!
Від щирого серця вітаю вас з Днем Державного Прапора та Днем Незалежності України. Саме ці
дати нагадують нам про історичний шлях, який пройдений українським народом до заповітної мрії багатьох його поколінь – створення високорозвиненої,
незалежної, могутньої та процвітаючої держави!
Процес державотворення триває.
На Сході продовжуються запеклі бої за свободу, єдність, демократію та
право українців творити своє майбутнє. Кращі сини своєї Батьківщини щодня
віддають життя за мир та спокій на рідній землі. Ми є свідками подій, що мають
великий вплив на майбутнє нашої Батьківщини, вони загартовують дух патріотизму українців, плекають їх любов до рідної землі, виховують повагу до своєї
країни, її Прапора та Незалежності
Дорогі турківчани! Від щирого серця бажаю всім міцного здоров’я, добра та
достатку, щедрої долі та наснаги.
Зичу кожній родині благополуччя і процвітання, здійснення мрій та сподівань.
Хай у ваших домівках панує спокій та взаєморозуміння..
Слава Україні! Героям слава!
З повагою – Геннадій Когут, Турківський міський голова.

23 ñåðïíÿ 2019 ðîêó
25 серпня відзначатиме свій 60-річний ювілей жителька
с. Вовче Любов Дмитрівна Вовчанська. Дорогу, люблячу,
дбайливу дружину, матусю і бабусю з нагоди ювілею сердечно вітають чоловік Степан, син Степан, невістка Галина, син
Руслан, дочка Оксана, зять Андрій, онуки Володимир, Андрій,
Андрій, маленька Анічка і бажають їй міцного-міцного здоров’я, великого людського щастя, радості, добра на цей рік і на увесь довгий-довгий вік.
Хай Бог береже Вас ще років багато –
На щастя усім нам і радість крилату.
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многії літа.
Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди!
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки.

Дорогу хресну, люблячу дочку, сестричку, тітку – Мар’яну
Вікторівну Попівняк, жительку с. Верхнє Висоцьке, з 25річним ювілеєм, який святкує 23 серпня, від щирого серця
вітають: мама Стефа, брат Віталій з дружиною Тетяною,
брат Володимир з дружиною Ніною, сестра Світлана з чоловіком Іваном, брат Микола з дружиною Лесею, похресник Іван, племінники: Аліна, Лілія, Діана, Ірина, Сергій,
Богдан, Наталія і Вікторія. Ми бажаємо Тобі
міцного здоров’я – з роси і води, світлої
радості в житті, благополуччя, миру і
достатку, Божої опіки на довгій
життєвій стежині.
Наша мила і люба, найкраща у
світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.

Сердечно вітаємо з днем народження нашу дорогу, любу,
чуйну, добру і турботливу дружину, матусю і бабусю – Марію
Василівну Жавко.
Будьте завжди такою красивою, такою світлою, ніжною і
доброю, якою Ви є! Хай Ангел-охоронець завжди буде поруч
і оберігає від біди. Хай щастя і міцне здоров’я йдуть з Вами
по всіх життєвих шляхах.
Любій мамі привітання
І найкращі побажання!
Хай здоров’я лиш зміцніє,
Хай завжди душа радіє!
Хай щасливим серце буде,
Поруч будуть добрі люди.
Хай достаток буде в домі
І не буде місця втомі.
З любов’ю – чоловік Іван, дочки Іванна,
Оксана, Марія, Аня, Галина та син Михайло, зяті Ігор, Віталій, Михайло та всі онуки.

Депутат Львівської обласної ради, наш земляк Михайло
Дзюдзь взяв участь у святковому богослужінні, з нагоди 30річчя відродження української автокефальної церкви, де був
нагороджений пам’ятним орденом, приуроченим цій важливій
даті.
Нагороду Михайлові Семеновичу вручив владика Макарій,
також уродженець Турківщини (с.Красне).
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Природно, що всі ми хочемо жити комфортно, безбідно, аби щораз не задавати собі запитання, дуже часто не знаходячи відповіді: «Де взяти кошти на лікування чи навчання дітей, сплату комунальних послуг чи одежину?» Очевидно, що наше життя було б комфортнішим, якби
держава створила сприятливі умови для достатнього заробітку, а ми, які сьогодні не конче
охочі до роботи, таки добре заробляли на хліб насущний. І тут не важливо: хто як зароблятиме – як кажуть, головою, чи руками. Головне, щоб усе було по-чесному. Особливо це актуально
у нас, в горах, де значно обмеженіші можливості, аніж в рівнинних районах. Хоча експерти кажуть про великий гірський потенціал, якщо скерувати його в правильне русло. Власне на
пошук правильного шляху, в контексті адміністративно-територіальної реформи, має бути
скерована робота влади. Про те, як бачить перспективи розвитку Турківщини голова районної ради Володимир Лозюк, ми поцікавилися після того, як він був учасником четвертого Форуму місцевого розвитку, що відбувся в Трускавці, за участі керівників нашої держави.
– Володимире Омеляновичу,
чи можна сподіватися, що лозунг форуму «Карпатський прорив – партнерство задля розвитку» бодай частково буде
втілений в життя, ну й принесе результат?
– На мою думку, результат буде
тоді, коли всі управлінці найвищого
рівня, посадовці середньої та найнижчої ланки, широкий загал небайдужих громадян щиро працюватимуть для спільної мети – розвитку
нашого краю. Не кажу, що це легко й
просто, але вже не один раз переконувався, що немає нічого неможливого. Перспектива розвитку Турківщини є. І це – наша спільна відповідальність. Такий собі екзамен.
Якщо здамо його бодай на задовільно, то наші нащадки згадають нас
добрим словом. В іншому випадку
– забудуть.
Мені приємно з того, що керівники гірських районів, зокрема голови
районних рад – Львівської, Закарпатської, Чернівецької та ІваноФранківської областей – декілька
років тому започаткували проведення таких форумів. На них можна поспілкуватися, поділитися досвідом. До речі, рекомендації з розвитку гірських територій, які розглядали ці представницькі зібрання,
в значній мірі – наша робота. Мою
на увазі, Турківської районної ради.
В свій час ми підготували й узагальнено виклали цілий ряд проблем, що
потребують вирішення в тих населених пунктах, що віднесені до
гірських. А тут, як відомо, – своя
специфіка, свої завдання та проблеми. Це вже інше питання, що не всі
порушені проблеми знаходять реальне вирішення, але з ними обізнані як керівники держави, так і керівництво області. Я вірю, що після
їх глибокого експертного опрацювання щось - таки та вдасться
втілити. Найперше, у плані формування привабливості Карпатського краю.
Щодо четвертого Форуму, то він
був одним з найпредставницьких.
Це 400 учасників з України та із-за
кордону – Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Грузії, Туреччини,
Німеччини, 20 панельних дискусій
на різноманітні теми. Мене тішить,
що є розуміння проблематики в голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, ініціатора Форуму, який, виступаючи, наголосив на
важливості експертної дискусії про
розвиток Карпатського краю, стратегії секторальної підтримки, зокрема розвитку підприємництва на
місцях, про те, як взаємодіяти і налагоджувати співпрацю між владою, бізнесом і громадою, щоб була
взаємна вигода.
Щоб розуміти значення заходу,
хочу сказати, що участь в ньому
взяв колишній Президент України
Петро Порошенко, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій,
міністр сільського господарства і
продовольства Остап Семерак, заступник міністра регіонального роз-

витку, будівництва та житлово-комунального господарства України
В’ячеслав Негода.
Слухаючи виступи учасників та
спілкуючись в кулуарах з високопосадовцями, я для себе визначив
пріоритети в контексті того, що має
зробити Українська держава, аби
нам, в горах, жилося краще, яка
роль відводиться обласному керівництву та нам, людям, що тут ро-

чу силу. У нас важко знайти доброго зварювальника, кранівника чи
столяра.
– Виходить парадокс: в районі функціонують два ліцеї, які
готують фахівців, а їх, виявляється, бракує або й немає?
– Я не боюся бути непопулярним,
але наші ліцеї перетворилися на такі
собі кузні безробітних. Формально
щороку вони вручають дипломи ви-

ками й десятиліттями проживають.
– Цікаво, які надії покладаємо на державу?
– Я глибоко переконаний в тому,
якби Верховна Рада України років
10 чи 15 тому прийняла закон про
пріоритетний розвиток гірських територій, який би створив сприятливий клімат для інвесторів, наші
справи йшли би набагато краще. Не
кажу, що тут хтось би побудував
величезні заводи, але малий і середній бізнес мав би добрі преференції. Зараз уявіть собі ситуацію:
інвестор, будуючи невелике
підприємство, стоїть перед вибором – куди вкладати гроші? Для прикладу, в Самборі, чи в Турці? Зрозуміло, що вибір буде за рівнинним регіоном. Там інвестору не треба доплачувати працівникам 25 відсотків
гірських, та й ринки збуту є ближчими. А якби в нас працювало пільгове оподаткування, закріплене державою, інвестор тоді мав би стимул. А так йому свідомо треба йти
на серйозніші витрати. Якщо коротко, то цей закон мав би зробити
гірські території привабливими.
– Володимире Омеляновичу,
але ж зразу інвестор може
зіткнутися з іншою проблемою, нестачі робочої сили, не
кажу вже – кваліфікованої.
– Так, ця проблема стоїть у нас
досить гостро. Зараз сільський голова не може знайти 5-6 людей, які
б взяли бензопили та коси й навели
порядок на узбіччях доріг, зрозуміло не безкоштовно, а за непогану
платню. Просто немає людей, а
якщо і знайдуться, то особливого ентузіазму до роботи не мають. Коли
пройде перепис, ми побачимо, яка
катастрофічна ситуація з чисельністю населення не лише в нашому
регіоні, а й в Україні загалом. Я не
кажу вже про кваліфіковану робо-

пускникам, які насправді не вміють
зробити елементарного по професії.
Та й природно: яким може бути кранівник, якщо він жодного разу не
працював на крановій установці?
Яким може бути зварювальник,
якщо він раз чи два на місяць приходить до ліцею, щоб отримати стипендію? І цей перелік можна продовжувати. Керівництво ліцеїв робить
все для того, щоб лишень укомплектувати групи, в яких іноді навчаються 40-річні, або й 50-річні дядьки. Можливо є й такі, хто раніше закінчив інститут, вийшовши звідти з
нульовими знаннями. А вступають
до ліцею для того, щоб після закінчення стати на облік в центр зайнятості, або в часі навчання отримувати якісь соціальні виплати. Ну, це
абсурд, який ми всі, в тому числі й
ті, хто фінансує ліцеї, терпимо! На
жаль, ми боїмося вголос сказати
всю правду. Насправді ж, прийде
час і цей обман випливе. Можливо,
навіть з кримінальним підтекстом.
Нещодавно спілкувався з директорами лісових господарств. Виявляється, для них є великою проблемою знайти доброго водія , з непоганою зарплатою, хоча осіб з водійськими посвідченнями маємо
безліч.
– До речі, про лісове господарство. Зараз воно переживає не
найкращі часи.
– Так. лісівники сьогодні з різних
причин заходять в глибоку кризу.
Практично зупинилася реалізація
деревини на внутрішньому ринку,
керівники змушені переводити людей на неповний робочий день.
Відповідно, в бюджет не надходять
податки, а лісгоспи, як відомо, є
бюджетоутворюючими в районі.
Виходить парадокс: приватні
підприємці, які майже не виписують
в лісгоспах деревину, продають пи-

ломатеріали за нижчими цінами, ніж
лісогосподарські підприємства,
адже ліс, зазвичай, там крадений, а
державне підприємство заходить в
тупик. Часто можна почути, що «активісти» всіляко критикують лісгоспи за вирубку лісу, не бачачи, що
робиться в селах, в яких масштабах тут крадуть. Щоб зрозуміти це,
можна вдатися до нескладних математичних розрахунків. У рік для
опалення будинків (якщо на кожний
двір брати лише по 5 кубів) потрібно
60 тисяч м куб. деревини. Насправді
ж, виписують дрова лише 5, максимум 10 відсотків. Все решта – самовільні рубки. То про яке правильне господарювання і збереження
лісів можна говорити.
Та й взагалі із забезпеченням населення дровами в законний спосіб
у нас велика проблема. Лісгоспи
просто не спроможні це зробити. Не
вистачає обсягів рубок, та й немає
можливості для транспортування
деревини. Зараз стоїть питання про
розширення меж Національного парку «Бойківщина». Туди можуть
відійти всі угіддя Боринського держлісгоспу. Ситуація ще ускладниться. Якщо б держава справді дбала
про розвиток Карпат, то мало б
бути фінансування на лісову охорону, а розробка лісу (чи це будуть
санітарні, вибіркові чи суцільні рубки) мала б бути віддана приватним
підприємцям, під строгим контролем фахівців лісової галузі. Так є в
усьому світі.
– Володимире Омеляновичу,
великі надії ми покладаємо на
розвиток сільського зеленого
туризму на Турківщині. На
Вашу думку, чи має він перспективи?
– З таким відношенням, як сьогодні, думаю, що ні. Ми кожен на
своєму місці, на своєму подвір’ї
маємо робити все від нас залежне,
щоб район був привабливим. Щоб
створити для себе бодай мізерні
умови для заробітку. Ми багато говоримо про розвиток туризму, але
нічого не робимо. З усього району я
міг би відзначити лише позитивні
зрушення в роботі Богдана Комарницького з Борині. Йому вдалося
зорганізувати випічку в своєму господарстві бездріжджового хліба,
виготовлення сиру, олії з льону. Хай
і не часто, але до нього приїжджають туристи, які мають можливість
побачити, як все це робиться та й
навіть поласувати боринськими делікатесами. Зрозуміло, що дехто з
них і придбає продукцію. Успішно
функціонує й агрооселя Івана
Ільницького в с. Гусне, Івана Брезецького, також в цьому селі, у
підніжжі г. Пікуй, агрооселя «Карпатський замок» у с. Розлуч. Все
решта – лише безперспективні розмови про зелений туризм. Ми в бюджеті навіть передбачили невеликі
кошти для агроосель, але чомусь
немає бажаючих їх освоювати. Це
напевно наша лінь й небажання
щось робити. Людей просто навчили на соціальні виплати, а відтак –
відучили від роботи.
– У наступному році в Україні, а відтак і в нас, у районі,
буде завершено адміністративно-територіальну реформу. Очевидно проблеми на Турківщині в рази загостряться.
– Так. Місцевим громадам дадуть
всі повноваження в управлінні територіями. Відповідно, їм щодень
доведеться вирішувати цілий ряд
складних питань: де взяти кошти на
медицину, освіту чи культуру. Їх
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просто не буде на народні доми, які
відчиняють раз на місяць, на бібліотеки, в яких ніхто не бере книжки,
на школи, де навчається майже
стільки дітей, як працює педагогів.
Та й вчитель викладає 5 чи 6 дисциплін. Зрозуміло, про якість освіти тут і говорити не доводиться. Та
й чи потрібна буде амбулаторія, де
немає фахівців? Про це ми чомусь
мовчимо.
Нещодавно до нашого району
приїжджали голови районних рад зі
Сколівського, Самбірського, Мостиського, Жовківського та Миколаївського районів, відповідно – Микола Романишин, Віталій Кімак, Володимир Горбацьо, Роман Горбаль, Тарас Зубрицький. Ми мали цікаву
дискусію про те, як живеться
об’єднаним територіальним громадам у їхніх районах. Виявляється,
що чимало малих, безперспективних уже давно просяться до об’єднання з більшими, які, відповідно, мають надходження в бюджет.
Через брак коштів закривають народні доми, бібліотеки, малокомплектні школи. Якщо створимо на
Турківщині декілька насправді неспроможних, у плані фінансового
забезпечення, громад, то це чекає
й нас. Я, як і раніше, стою на тому,
що Турківщина має залишитися однією громадою в межах територій
теперішнього району.
Я вже якось казав, що маю намір
організувати зібрання, з участю
сільських голів, керівників структурних підрозділів, і запросити на
нього голів районних рад тих районів, де діють об’єднані територіальні громади. Вони зможуть розповісти про всі проблеми та про
те, як важко їх вирішувати. Можливо тоді зможемо прийняти виважене й конструктивне рішення, не догоджаючи комусь з області, а зробимо так, як нам буде краще.
Важливо чітко розуміти й те, що
держава не буде утримувати велику армію чиновників, які не приносять користі для села, міста чи
регіону. Не буде платити зарплату
тим, хто лише вважається на роботі, а насправді вбиває час, аби
день до вечора. Добре заробляти
має той, хто працює, а не той, хто
створює видимість роботи.
– І останнє запитання. Уже з
наступного року Турківська
КЦРЛ має стати комунальним
некомерційним підприємством.
Відповідно, й фінансуватиметься не з районного бюджету, а Національна служба здоров’я України платитиме за
надані послуги.
– Не хочу бути злим пророком,
але вважаю, що наших медиків чекають непрості часи. Їхня зарплата, а відтак перспектива, залежатимуть від пацієнтів. Проводитимуть достатню кількість хірургічних
операцій чи прийматимуть пологів,
зрозуміло, якісно, добре, співчутливо відноситимуться до пацієнтів,
тоді матимуть кошти. А якщо
пацієнт поїде в Самбір чи до Львова, відповідно за ним підуть і гроші.
Від того залежатиме й штат у колективі, та й заробітна плата медиків. Пригадую, коли ми відкривали гемодіаліз, ніхто з лікарів та медсестер не хотів йти туди працювати. А в умовах реформованої медицини ця послуга буде одна з найдорожчих і приноситиме лікарні чималий дохід.
Я давно наголошував, що медикам треба серйозно подумати, як
зберегти відділення в тому вигляді,
в якому вони є зараз. Дивно, але
\наразі багато з них все надіються
на чудо, що медичну реформу в Україні відмінять.
Медична тема надзвичайно
об’ємна і, я думаю, заслуговує окремої бесіди. Але про це – в наступних номерах газети.
Розмову вів
Василь ВАСИЛЬКІВ.

4 стор.
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Львівській облдержадміністрації презентували проект нового адміністративно-територіального устрою області, який передбачає створення
шести районів у регіоні.
У Львівській ОДА відбулось засідання міжвідомчої
обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо
адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Львівської області. Напроцьовані документи уже скеровано на розгляд Кабінету Міністрів України.
Т. в. о. директора департаменту економічної політики
Львівської ОДА Марта Бухтіярова презентувала проектну модель адміністративно-територіального устрою
області базового та районного рівня, напрацьовану за
результатами роботи групи.
За її словами, проект передбачає створення шести
районів області, замість 20 – Львівського, Дрогобицького, Золочівського, Червоноградського, Стрийського
та Самбірського. Нові райони будуть сформовані на основі 70 об’єднаних територіальних громад, з яких 40
міських, 17 селищних та 13 сільських громад.
Запропоновану модель представлять громадськості
області для обговорення та подання пропозицій.
Це трішки відрізняється від моделі, яку розробили для
Львівщини у Кабміні та яку презентував віце-прем’єр і
Міністр регіонального розвитку та будівництва Геннадій
Зубко. За урядовим проектом, на Львівщині має залишитися лише п’ять районів.
Як відомо, в Україні задекларовано новий етап реформи децентралізації. Він передбачає завершення
процесу об’єднання громад та формування нових районів. Прем’єр Гройсман ще раніше анонсував, що проведення чергових місцевих виборів у 2020 році має відбутися на новій територіальній основі громад та районів,
хоча чимало експертів зараз у цьому сумніваються.
Розпорядженням Кабміну, прийнятим у січні 2019
року, було затверджено «план заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні на 2019-2021
роки». Відповідно до цього документу, в областях утворені міжвідомчі регіональні робочі групи, які мали підготувати пропозиції щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів (визначити
кількість об’єднаних громад та майбутніх районів) та
подати їх на розгляд Кабміну до 1 червня цього року.
Аби пришвидшити процес, Мінрегіон ще навесні цього року передав в обласні адміністрації проекти-пропозиції щодо нових районів, розроблені київськими експертами. Надійшов проект нових районів і
у Львівську ОДА. Однак з ним у ЛОДА не погоджуються.
«Вони бачать п’ять районів, у тому числі дуже
великий Львівський район. Виникає питання управління саме цим районом, який займає територію з
одного краю області до іншого. Це дуже дискусійне
питання. Ми бачимо трохи інакше: Львівський, Дрогобицький, Червоноградський, Стрийський, Самбірський, Золочівський – шість районів. І трошки
іншу їх конфігурацію. Це лише пропозиції, які будуть
найближчим часом винесені на широке обговорення, перш ніж будуть куди-небудь подаватися. У будьякому разі, ми будемо подавати у міністерство свою
пропозицію».

Що пропонує Мінрегіон для
Львівщини
Про різні варіанти укрупнення районів Львівщини у
межах адміністративно-територіальної одиниці говорилося вже давно. Було декілька проектів.
- Експерт з питань територіальної організації влади
та децентралізації Юрій Ганущак, якого називають одним із «архітекторів» реформи місцевого самоврядування, пропонував поділити Львівщину на шість районів
(Червоноградський, Бродівський, Самбірський, Дрогобицький, Стрийський та величезний – Львівський).
- Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко мав бачення щодо восьми районів (Червоноградський, Бродівський, Золочівський, Львівський, Городоцький, Стрийський, Дрогобицький, Самбірський).
- У лютому 2019 року Центр політико-правових реформ, спільно з львівськими експертами Інституту регіонального розвитку, презентували інший проект – щодо
утворення семи районів (Львівський, Новояворівський,
Червоноградський, Золочівський, Стрийський, Дрогобицький, Cамбірський).
Проект адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Львівської області, який зараз пропонує Мінрегіон, передбачає утворення 61 об’єднаної
територіальної громади. Варто зазначити, що затверджений Львівською облрадою та погоджений Кабміном
перспективний план області передбачає 85 ОТГ, тому
передбачається їх укрупнення, зокрема тих громад, які
вже утворені і вважаються фінансово неспроможними.
Пропонується утворити на Львівщині п’ять районів
(замість нинішніх 20):
1. Львівський – найбільший, із кількістю мешканців
1,4 млн осіб (у тому числі Львів – 721,3 тис. осіб), має
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об’єднати 24 громади;
2. Дрогобицький – 452,1 тис. мешканців, 13 ОТГ;
3. Самбірський – 233,2 тис. мешканців, 10 ОТГ;
4. Червоноградський – 253,4 тис. мешканців, 7 ОТГ;
5. Золочівський – 164,3 тис. мешканців, 7 ОТГ.
Нагадаємо, нині Львівщина поділена на 20 районів.

Чому, як і коли мають змінитися райони
Як зазначається у статті, підготовленої в рамках Проекту Української асоціації районних та обласних рад
«Моделювання адміністративно-територіального устрою на субрегіональному рівні», що реалізовується за
підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і
реформа місцевого самоврядування в Україні», і
кількість, і функції районного рівня самоврядування в
Україні мають змінитися.
По-перше, це передбачає урядова
Концепція реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіальної організації влади. Подруге, цього вже вимагає реальний стан речей в управлінні територіями, зазначають в
уряді.

Нещодавно в Парламенті
Мінрегіон презентував власне бачення реформи районного (субрегіонального)
рівня місцевого самоврядування. За розрахунками
Міністерства, в Україні
замість 490 чинних районів
мають бути створені 102 нових - більш спроможних та
ефективних.
Це, звичайно, лише попередні розрахунки. Остаточні
рішення прийматиме Верховна Рада у законах, розроблених за результатами консультацій експертів та урядовців з представниками громад, районів та областей.

Навіщо реформувати райони:
6 аргументів
Аргумент перший.
Усе менше підстав мають райони для спільного представництва інтересів громад. До реформи чи не кожен
район складався з десятків сільських, селищних, міських
рад. Отже районам, теоретично, було чиї спільні інтереси представляти. Але в ході децентралізації, на всій
або більшій території багатьох районів, сформувалися
об’єднані громади, які перебрали майже усі повноваження районних держадміністрацій та районних рад,
вийшли з-під їхнього підпорядкування. Звичайно, виникає питання ефективності таких районів.
Довідка: Вже 70 % людей в Україні живуть у спроможних громадах.
20 районів в Україні вже повністю покриті ОТГ. Там
районні органи втратили майже усі свої функції. Ще
154 райони покриті ОТГ більш ніж наполовину.
Аргумент другий.
Ресурси на рівні районів використовуються нераціонально. В районах, де більша частина території покри-

та ОТГ, райради та райдержадміністрації залишаються
без основних повноважень. При цьому їхнє фінансування практично не зменшилося. Крім того, фахівці з РДА і
райрад, які б могли краще себе реалізувати в громадах,
не завжди наважуються покинути звичні місця роботи,
де «і гроші платять, і працювати треба менше».
Довідка: Зараз в Україні 48,1 тисяч працівників
райдержадміністрацій. В Держбюджеті на 2019 рік
на утримання РДА заплановано 6,4 млрд. грн. В середньому, у нас 14 працівників РДА – на 10 тисяч
жителів, 133 тисячі гривень на рік йде на утримання одного працівника РДА.
Аргумент третій.
Райони не координують територіальні підрозділи
центральних органів виконавчої влади. Розміщення і
юрисдикція підрозділів податкової, поліції, Пенсійного фонду, держгеокадастру, різноманітних інспекцій
вже не співпадають з юрисдикцією і територією
районів.
«Ці послуги настільки дивно накладаються на чинний районний поділ, що за однією послугою людина змушена їхати в
один район, а за іншою – в інший. Виходить так, що не держава шукає людину, а людина – державу», - говорить Олег Тимощук, юрист Української асоціації районних та обласних рад.
Аргумент четвертий.
Райони більше не опікуватимуться вторинною ланкою медицини. Медична
реформа, яка триває в Україні, передбачає, що з
2020 року лікарні, які зараз
є районними, фінансуватимуться з державного бюджету
через Національну службу здоров’я України.
Аргумент п’ятий.
Послуг, за якими людям потрібно буде їхати
«в район» не залишиться. Більшість послуг вже зараз люди можуть отримувати не в районі, а в громадах,
у тому числі – у Центрах надання адміністративних послуг. Коли спроможні громади покриватимуть усю територію країни, їхати в район людям не буде за чим.
Чим опікується районна влада:
- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
- соціально-економічний розвиток відповідних територій;
- бюджет, фінанси та облік;
- управління майном, приватизація, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;
- промисловість, сільське господарство, будівництво,
транспорт і зв’язок;
- наука, освіта, культура, охорона здоров’я, фізкультура і спорт, сім’я, молодь, діти;
- використання землі, природних ресурсів, охорона
довкілля;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- оборонна робота та мобілізаційна підготовка;
- соціальний захист, зайнятість населення, праці та
заробітної плати.
Але практика свідчить, що майже усі ці питання вирішують і об’єднані громади. А те, що поки не у їхній компетенції: оборонна робота та мобілізаційна підготовка,
соціальний захист, зайнятість населення, охорона праці,
- може бути передане їм найближчим часом.
Аргумент шостий.
Занадто подрібнений районний рівень. В Україні 490
районів (465 – на підконтрольній Україні території). В
деяких районах – Поліський (Київська область), Коломацький (Харківська область), Розівський (Запорізька
область) - кількість жителів – менше 10 тисяч осіб. Ці
райони неефективні ні з економічної, ні з управлінської
точки зору. Не відповідає це і європейській практиці:
згідно з Директивою № 1059/2003 Європейського Парламенту і Ради «Про створення загальної класифікації
територіальних одиниць для статистики (NUTS)» від 26
травня 2003 р., кількість населення територіальної одиниці рівня NUTS-3 (в Україні це рівень районів) повинна
складати від 150 до 800 тис. осіб.

Як реформувати райони: пропозиції
За словами Павла Остапенка, представника експертної групи при Мінрегіоні, загальний алгоритм реформування районного рівня виглядає так.
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- Перше - завершити моделювання системи адмінтеродиниць базового рівня (об’єднаних територіальних
громад) для кожної області. Межі нових районів мають
проходити по межах ОТГ. У більшості областей, де перспективний план формування територій громад покриває увесь регіон, це не надто складне завдання. А там,
де з перспективним планом зволікали, наприклад, на
Закарпатті та Київщині, буде складніше.
- Друге – провести аналіз територіальної організації
влади та мережі госпітальних округів області. При формуванні госпітальних округів закладалася ідея, що вони
можуть бути праобразом укрупнених районів.
- Третє - змоделювати систему нових районів для кожної області відповідно до розроблених методичних рекомендацій.
При Мінрегіоні працює група експертів, яка займається моделюванням адміністративно-територіального
поділу в областях. Вони вже напрацювали методику
формування нових районів, яку Міністерство спрямувало обласним державним адміністраціям для врахування у роботі. Цей документ поки носить рекомендаційний характер.

Що передбачає методика формування
спроможного районного рівня.
За методикою, територія нових районів має бути компактною, географічно цілісною та зв’язною (не мати територіальних анклавів та ексклавів). Чисельність населення району має становити не менше 150 тис. осіб.
Центрами нових районів у першу чергу визначатимуться міста – обласні центри, а також міста, з населенням
не менше 50 тис. осіб, якщо вони розташовані на відстані
не ближче 30 кілометрів від межі міста - обласного центру. Зона доступності до центрів нових районів – не
більше 60 кілометрів по автомобільних дорогах.
На територіях, які поза зоною доступності цих 60 км,
районними центрами пропонують визначати населені
пункти, де мешкає не менше 10 тис. осіб.

Які повноваження матимуть
нові райони.
Це чи не найголовніше питання реформування районів. Деякі експерти взагалі вважають, що повноважень
навіть для великих районів не залишиться – усе перебирають на себе спроможні громади. Але експертна
група при Мінрегіоні поки притримується думки, що є
ряд функцій, з якими громади самостійно впоратися не
можуть, тим більше, що, за Конституцією, районний
рівень в країні має бути.
Новими повноваженнями для нових районів мають
точно стати:
- Нагляд за дотриманням Конституції та законів прийнятих рішень ОМС.
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- Координація діяльності терпідрозділів ЦОВВ у межах району.
- Місцева екологічна політика.
- Розробка та супровід інфраструктурних проектів районного значення, погодження проектів Державного
фонду регіонального розвитку.
Цей список не остаточний, і після консультацій з представниками громад, районів та областей може змінитися.

Коли і ким будуть створені нові райони.
Щоб завершити формування ефективної децентралізованої системи місцевого самоврядування в країні,
треба чергові місцеві вибори восени 2020 року провести на новій територіальній основі громад і районів. Для
цього – максимум до літа 2020 року – мають бути прийняті усі необхідні закони і урядові рішення.
В першу чергу, вже цієї осені Парламент має прийняти концептуальний законопроект «Про засади адміністративно-територіального устрою», який встановлює
загальні правила і процедури зміни адмінтерустрою в
Україні. Запровадження цих правил дозволить Уряду та
Парламенту швидко і у зрозумілий спосіб підготувати та
прийняти закони про адміністративно-територіальний
устрій кожної області.
Реформування районного рівня – це компетенція виключно Верховної Ради, отже добровільного етапу, як у
випадку з об’єднанням громад, не буде. Крім того, щоб
створити нові спроможні райони, Парламент змушений
буде завершувати процес об’єднання громад в адміністративний спосіб.
Робота з планування майбутнього територіального
устрою окремих областей вже триває. Експерти УАРОР,
за підтримки Ради Європи, після обговорень на місцях,
підготували проекти законів з реформування адміністративно-територіального устрою чотирьох областей: Донецької, Луганської, Тернопільської та Харківської. Ще
у п’яти областях - Волинській, Одеській, Полтавській,
Чернівецькій та Київській – відбудуться обговорення,
за результатами яких експерти також запропонують
відповідні законопроекти.
Крім того, по восьми областях - Івано-Франківській,
Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській,
Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській - законопроекти підготували народні депутати.
Отже, у більшості областей вже є чітке розуміння, як
виглядатиме їх новий поділ на райони і громади. А поки
остаточні рішення не прийняті, громади мають час
об’єднатися добровільно, а представники районів – висловити свою позицію, запропонувати рішення, у тому
числі - під час експертних обговорень та дискусій, що
тривають в регіонах.

Колектив Бітлянського НВК щиросердечно вітає
з ювілеєм, який відзначатиме 26 серпня, вчителя Дмитра Івановича Шепіду і бажає
шановному ювіляру міцного, як
карпатські буки, здоров’я, життєвого оптимізму, родинного благополуччя, поваги від людей,
любові від рідних, Божої ласки і опіки на многії і благії
літа!
Роки, мов птахи, в вирій
відлітають,
А спогади мережать далі
голубі.
Хай Вашу стежку квіти застеляють,
Ви залишайтеся бадьорі й молоді.
Хай Вам здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдача і біда.
Хай множиться добром і водограєм
ллється
І щастя ділиться на многії і благії літа!

Дорогого чоловіка, доброго і турботливого батька, люблячого дідуся, жителя с. Комарники – Євгена Йосиповича Матківського – з ювілейним днем
народження від щирого серця вітають дружина
Наталія, син Володимир, невістка Галина, дочка
Галина, зять Василь, онуки – Іван, Остап, Василь
і Соломія та вся велика родина. Рідні бажають
ювіляру міцного здоров’я, родинного тепла, невичерпної життєвої енергії, сімейного благополуччя, та Божої опіки у житті.
Є ювілеї й свята різні,
Та одна з найкращих дат,
Коли вітають рідні й друзі,
І Вам минає 70!
Бо 70 – це сила й мудрість,
Та й досвід, кажуть, немалий,
Повага вдома, серед друзів,
Любов і шана від дітей.
Прийміть від нас вітання щирі,
Хай обминає Вас журба,
Хай кожен день несе віднині
Для Вас багато щастя і добра!

Фестиваль «Березнянський
ярмарок» в Ужанській долині
Минулої неділі в селі Малий Березний Великоберезнянського району Закарпатської області відбувся четвертий районний фестиваль
народних промислів та народної творчості Ужанської долини «Березнянський ярмарок». Дійство відбувалося на місцевому стадіоні.
Для гостей були організовані ярмарки народних промислів та продуктовий, активно діяв дитячий сектор.
Засновником та ініціатором фестивалю є голова Великоберезнянської
районної ради Ярослав Шукаль. А відбувалося свято за сприяння начальника відділу культури Великоберезнянської райдержадміністрації Нелі Глодан та при допомозі голови Великоберезнянської райдержадміністрації
Василя Кірика.
На цей чудовий фестиваль був запрошений і я, як голова Міжнародної
громадської організації «Світовий Конгрес Бойків», та народний фольклорний сімейний колектив «Бескид» із с.Либохора (керівник Василина
Ігнатищ).
Крім місцевих колективів художньої самодіяльності, у святі брав участь
ансамбль «Скрина» із Словацької Республіки та був присутній заступник
міського голови м.Свидник зі Словаччини. Також були запрошені голови
районних рад із Перечина, Сваляви, Виноградова та новообраний народний депутат України Михайло Лаба.
Виступаючи перед учасниками фестивалю, я передав вітання від жителів Турківщини і від МГО «Світовий Конгрес Бойків» та вручив грамоти і
подяки за збереження звичаїв та обрядів нашого народу голові Великоберезнянської районної ради та начальнику Великоберезнянського
відділу культури. Користуючись нагодою, запросив жителів Закарпаття та
гостей з-за кордону на Четвертий Світовий Конгрес Бойків.
Наш народний фольклорний колектив із Либохори виконав для глядачів
оригінальні, незабутні в’язанки коломийок на давніх музичних інструментах – дримбах (виконавці Іван та Василь Білинські), також чудово прозвучали співані бойківські
коломийки у виконанні сестер Василини Ігнатищ та Лесі Білинської. Їхній виступ викликав у глядачів шквал аплодисментів.
У складі нашої делегації взяла участь у фестивалі головний спеціаліст з туризму Турківської райдержадміністрації Руслана Писанчин.
Висловлюю щирі слова подяки заступнику голови Турківської райдержадміністрації Миколі Яворському за сприяння в організації поїздки делегації Турківщини на цей
чудовий фестиваль.
Петро КОСАЧЕВИЧ,
керівник делегації, Голова Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків» і Координаційного центру Конгресу, нагороджений Почесною Грамотою
Верховної Ради України та орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Заслужений працівник культури України, директор Турківського районного Народного дому.
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«ÅËÅÊÒÐÎÍÍÅ ÌÀËßÒÊÎ» – ÍÎÂÀ
ÇÐÓ×ÍÀ ÏÎÑËÓÃÀ Ì²ÃÐÀÖ²ÉÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ
У приміщенні Турківського РВ ГУ ДМС України у Львівській області відбулася зустріч з представниками виконавчих комітетів – сільських, селищної та міської рад з метою ознайомлення
із спрощеною процедурою реєстрації новонароджених, розробленої Міністерством юстиції України, та впровадження експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для
реалізації прав дитини шляхом забезпечення можливостей батькам новонародженої дитини
отримати під час державної реєстрації її народження комплексну послугу «е-малятко».

Пакет сервісів, під умовною назвою «Електронне малятко», складається із державної реєстрації
народження дитини, реєстрації місця проживання малюка, визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою, призначення допомоги при народженні дитини,
реєстрації новонародженого в електронній системі охорони здоров’я, реєстрації дитини у реєстрі платників податків, визначення належності дитини до громадянства України, присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та видачі посвідчень батьків
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.
Присутні обговорили питання зручності Закону, та, за наявності технічних можливостей, органи реєстрації Завадівської, Явірської, Верхненської сільських рад та Боринської селищної ради, виявили
готовність до експерименту, за допомогою якого батьки, без необхідності заповнювати реєстраційні
форми, проводити оплату чи відвідувати установи, зможуть замовити пакет послуг за принципом «єдиного вікна».
Запровадження цієї послуги дасть можливість громадянам України, та зокрема Турківського району
вирішити, у який спосіб вони хочуть отримати повний спектр послуг щодо реєстрації народження дитини — вербальний, чи електронний.
Оксана БАБУНИЧ,
начальник Турківського РВ ГУДМСУ у Львівській області.
Чия згуба?
У магазині «Соціальний» в м. Турка, близько двох тижнів тому, знайдено гаманець з грішми.
За згубою звертатися в магазин.
Виготовлення дублікатів ключів
усіх типів, в тому числі автомобільних з чіпами. Прошивка пультів до
гаражних воріт.
Адреса: м. Турка, майдан Шевченка (навпроти кінотеатру, під магазином Vodafone).

Ó ÐÎÇËÓ×² ÂÒÎÏÈÂÑß ÒÓÐÊ²Â×ÀÍÈÍ
У середу, 21 серпня, в обідню пору, у відкритому басейні
агрооселі «Карпатський замок», що в с. Розлуч, втопився 26-річний житель м. Турка. Про це повідомив власник
відпочинкового закладу працівників Турківського відділення поліції.
Як з’ясувалося, перед тим, як піти скупатися, чоловік вживав спиртні напої, та й взагалі в м. Турка його знають як доброго любителя оковитої. По даному факту відкрито кримінальне
провадження. Тіло покійника скеровано на експертизу.
Наш кор.

ПЕНСІЮ МОЖНА ОФОРМИТИ
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
В Україні почав працювати сервіс «е-пенсія» (електронна
пенсія) – нова модель звернення громадян за призначенням
пенсії через веб–портал електронних послуг Фонду – так зване «єдине відвідування». Це означає, що людина може самостійно, не виходячи з дому, подати через веб–портал електронну заяву та прикріпити до неї всі документи, які необхідні
для отримання пенсійного забезпечення.
Якщо документи, які прикріплені до електронної заяви,
відповідають стандартним вимогам, для відпрацювання заяви в
органах ПФУ надається термін
– 10 днів.
За результатами розгляду заяви, протягом 10 днів на електронну адресу надходить інформаційне повідомлення чи то про
результат призначеної пенсії, чи
то про те, що необхідні додаткові
документи чи, можливо, якісь
інші нюанси.
Коли всі електронні документи будуть перевірені спеціалістом Фонду і до них не буде зауважень, пенсіонер отримає
відповідну СМС з повідомленням про звернення до ПФУ з
оригіналами документів для
ідентифікації, та одночасно отримати пенсійне посвідчення.

Тому ця модель і називається
«єдине відвідування», що людина один раз прийде до ПФУ і,
вже без жодних зауважень до
наявних документів, їй буде призначена пенсія.
Впровадження такої моделі
спрощує взаємодію громадян з
ПФУ, дозволяє зменшити витрати часу осіб, які звертаються за
призначенням пенсії, чи бажають отримати інші послуги (наприклад – отримати інформацію
про свій страховий стаж, побачити розмір своєї заробітної плати та пенсії та інші).
Для того, щоб подати заявку
онлайн, потрібно зареєструватися на веб–порталі електронних послуг, а далі – дотримуватися інструкцій: заповнити відповідну анкету, завантажити
відповідні документи, підписати

заяву електронно-цифровим
підписом (ЕЦП) і відправити її до
ПФУ. Для отримання інших послуг (крім призначення пенсії),
ЕЦП не потрібен.
На даний час, на веб–порталі
електронних послуг зареєстровано 2170 громадян нашого
району. Для реєстрації на веб –
порталі потрібно мати електронну пошту та звернутися до
органу ПФУ для отримання паролів для входу на портал, або
зареєструватись самостійно за
допомогою ЕЦП.
Ця послуга в ПФУ є безкоштовна.
Щоб отримати будь-яку допомогу з питань реєстрації, порядку отримання послуг ПФУ, чи подати заяву на призначення
пенсії через онлайн, просимо
звертатися до спеціалістів Фонду, де отримаєте детальне роз’яснення з того чи іншого питання.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.
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Дорогого швагра – Євгена Йосиповича Матківського, жителя с. Комарники, з ювілейним днем народження щиро вітають швагро Василь, його сестри Валентина і Лідія зі своїми
сім’ями.
Шановний ювіляре, у радісний і світлий день Вашого народження, бажаємо Вам щасливого сьогодні і радісного завтра. Хай кожен Ваш день буде сповнений гарним настроєм. Щастя – у домівку, здоров’я і благополуччя – родині, поваги від людей та Божого благословення на многії і благії літа!
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.

Лікаря-рентгенолога Турківської КЦРЛ Володимира Петровича Барного з ювілейним днем народження від щирого серця вітають колеги по роботі, працівники рентгенслужби Турківської КЦРЛ і бажають шановному ювіляру міцного здоров’я, невсипущої життєвої
енергії, родинного благополуччя, довголіття.
В 70 розквітає життя,
І душа, наче пташка, співає!
І хоч в юність нема вороття,
Та у серці вона оживає!
Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тепла й золота!
Хай у гості завжди їдуть діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха.
Хай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне цілує у вуста.
Онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!

Колектив Верхньогусненського НВК щиро вітає з ювілейним днем народження вчителя початкових класів, щиру, чуйну, добру людину – Мирославу Миколаївну Ільницьку.
Щиро бажаємо Вам, шановна, здоров’я
міцного, настрою гарного, чудових ідей,
щасливих днів. Хай учні поважають, оточуючі розуміють, а близькі люди дорожать Вами. Господнього благословення і опіки Вам на многії і благії
літа!
Хай добро наповнить хату
Й мирним буде небосхил.
Щоб на працю, і на свято
Вистачало у Вас сил.
Хай доля дарує довгого віку,
Здоров’я і радості мати без ліку.
Хай Матір Пречиста у силах тримає.
Ангел-хоронитель завжди оберігає.

Від щирого серця вітають з ювілеєм – 75-річчям від дня
народження, яке відзначатиме 27 серпня, – доброго, коханого чоловіка, люблячого татуся, дідуся, жителя с. Ільник –
Івана Васильовича Косоловича – дружина Євгенія, дочка
Марія, син Іван, невістка Руслана; онуки
Іван, Андрій, Андрій, любима внучка Христина, брати Микола і Михайло, сестра Катерина, родина із Воютич.
Просимо в Бога Тобі, дорогенький, здоров’я, щастя, сповнення усіх мрій, безліч
світлих і радісних днів у житті на многії
літа.
Сьогодні день народження у Тебе,
І ми Тебе вітаєм від душі.
І віримо, що прийде ангел з неба,
І принесе здоров’ячко Тобі.

Колектив Турківської автомобільної школи
ТСО України щиросердечно вітає з ювілейним
днем народження, який святкує 24 серпня,
колишнього працівника автошколи Євстахія Володимировича Ільницького і бажає
шановному ювіляру міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, родинного тепла, мирного неба над головою, достатку,
довголіття.
Хай кожна днина буде гожа,
Хай благословить Вас Мати Божа.
Хай Ангел Божий поруч Вас крокує,
А Господь многая літ дарує!
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÀÔÐÈÊÀÍÑÜÊÀ ×ÓÌÀ ÑÂÈÍÅÉ:
ÑÈÌÏÒÎÌÈ ² ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ
СПАЛАХ ЦІЄЇ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ХВОРОБИ НЕЩОДАВНО
ЗАФІКСОВАНО У СТРИЙСЬКОМУ РАЙОНІ
Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) –це небезпечна інфекційна
хвороба свиней, яка, втім, цілком безпечна для людей. Вона характеризується
лихоманкою, запальними ураженнями внутрішніх органів тварин, численними
крововиливами та високою смертністю. Вперше це захворювання було виявлене в Африці дослідником Р.Монтгомері у 1921 році. Звідси, звісно, й назва. В
Україні африканська чума свиней відома з 1970-х років. Час від часу випадки
африканської чуми свиней реєструють неподалік українських кордонів, що
знову нагадує про необхідність впровадження жорстких заходів із профілактики і тягне за собою введення карантинних обмежень та заборону імпорту
тваринної продукції. Недооцінювати хворобу не варто, бо вона здатна завдати тваринництву дуже велику шкоду. Збудником африканської чуми свиней є
вірус. Слід зазначити, що він стійкий до різних показників рН середовища, а
також переносить заморожування, висушування та гниття.
Так шкодочинність вірусу при температурі +5 °C зберігається протягом 5–7
років, а при глибокому заморожуванні –
до 10 років, при кімнатній температурі –
близько 1,5 року, а при високих температурах (до 37°C) –до місяця. Під впливом
ультрафіолетового опромінювання вірус
залишається життєздатним протягом 12
годин. У м’ясі ж інфікованих свиней він
може зберігатися до півроку, здатен довгий час жити у випорожненнях тварин,
ґрунті, крові, що зумовлює його швидке
розповсюджування, в тім числі й через
предмети догляду за тваринами. Вірус
африканської чуми свиней дуже стійкий
як у кислому, так і в лужному середовищі,
проте знищити його все-таки можливо.
Доведено, що для проведення дезінфекції слід використовувати 0,5-відсотковий розчин формаліну, а також хлорне вапно, 5-відсотковий розчин хлораміну...Під час дезінфекції необхідно ретельно очищувати поверхні та промивати їх гарячою водою, оскільки органічні
рештки, заражені вірусом, що там знаходиться, суттєво знижують ефективність
проведення дезінфекції.
Основним джерелом передачі збудника є хворі та перехворілі тварини, в
організмі яких вірус може зберігатися й
виділятися у навколишнє середовище до
15 місяців. В основному ж зараження
відбувається контактним шляхом через
пошкоджені шкіру і слизові оболонки хворих свиней, а також через м’ясопродукти, кров та внутрішні органи. Вірус також
може передаватися через шкірних паразитів та комах, які були в контакті з хворими свинями та трупами загиблих тварин.
Значну небезпеку становить контакт домашніх свиней із дикими, а також з іншими домашніми та дикими тваринами і
птахами, які теж можуть бути переносниками збудника. Носієм вірусу афри-

канської чуми свиней у природі є аргасові кліщі. Вірус розмножується в їхньому організмі й передається здоровим
свиням через повторні укуси.
До африканської чуми чутливі свині всіх
порід та статево-вікових груп. При виявленні перших ознак хвороби в стаді, захворюваність вже може охоплювати понад 35% поголів’я, а летальність сягає
97–100%. Це свідчить про швидкість розповсюдження інфекції. Для африканської чуми свиней характерні надгострий,
гострий, підгострий, хронічний та латент-

ний перебіги хвороби. При цьому надгострий та гострий зустрічаються найчастіше. У природних умовах інкубаційний
період триває від 5 до 7–10 днів. Зазвичай вірус проникає до організму через
органи дихання та травлення, а також
через пошкоджену шкіру і слизові оболонки. Далі він швидко поширюється по
кровоносних та лімфатичних судинах і
уражує лімфоїдну тканину, стінки кровоносних судин та кістковий мозок. У результаті значно збільшується проникність
судинних стінок, що є причиною виникнення множинних крововиливів. Вплив

на лімфу зумовлює загальне послаблення імунітету хворих тварин.
Через певний час можуть розвиватися
такі ознаки: набряки, некрози шкіри, ураження суглобів тощо. Але до цього доживають далеко не всі уражені вірусом тварини...Першим і яскравим проявом захворювання на африканську чуму свиней
є швидкий розвиток лихоманки. У тварин
підвищується температура до 42°С, з’являються задишка, кашель, зникає апетит, посилюється спрага. При надгострому перебігу хвороби свині гинуть протягом 1–3 діб. Так інколи відмічають раптову загибель свиней без прояву жодних
клінічних ознак хвороби, що повинно одразу ж насторожити. При гострому та
підгострому перебігу захворювання, поряд із лихоманкою та загальним пригніченням, спостерігають параліч задніх
кінцівок, іноді – блювоту, закрепи. Доволі
характерною ознакою африканської
чуми свиней є поява червоно-фіолетових
плям на шиї, рилі та вухах, череві, між
кінцівками. Іноді до основних симптомів
захворювання можуть додаватися
бронхіт чи пневмонія. За 1–2 доби до загибелі температура тіла хворих свиней
опускається нижче норми. У тих
свиней, які виживають, відмічають
хронічний перебіг захворювання із
лихоманкою, виснаженням та
відставанням у рості й розвитку, а
також запаленнями суглобів, їхніми
безболісними набряками, некрозами на шкірі. Такий перебіг хвороби може тривати до 15 місяців.
Свині, що одужують, залишаються
носіями вірусу, виділяючи його у
зовнішнє середовище під впливом
стресу і заражаючи здорове поголів’я протягом усього свого життя.
Відповідно всі тварини, які мали
будь-який контакт із вірусом і загинули, перехворіли чумою в будь-якій
формі та залишилися живими, є небезпечними для здорового свинопоголів’я.
При перших підозрах на захворювання
свиней чумою господареві необхідно негайно звернутися до фахівців ветеринарної медицини. Самолікуванням займатися немає сенсу, адже ефективних препаратів проти хвороби Монтгомері не
існує. Враховуючи часті спалахи захворювання неподалік кордонів України, надзвичайно великого значення набувають
заходи з профілактики і недопущення
занесення хвороби. При виявленні у гос-
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подарстві африканської чуми свиней, на
нього накладається суворий карантин, а
все свинопоголів’я знищують. Трупи тварин, гній та залишки корму, а також малоцінні предмети догляду спалюють,
рештки змішують з вапном і закопуються. Приміщення та територію, де була
виявлена хвороба, дезінфікують гарячим
3-відсотковим розчином їдкого натрію,
який добре діє проти вірусу африканської чуми, чи 2-відсотковим розчином
формальдегіду. На відстані 10 км карантинного господарства –перша неблагополучна зона –всі свині підлягають забою
із подальшою переробкою м’яса. Карантин із господарства знімають через 30
днів після забою всіх свиней. Завезення
нового поголів’я дозволяється не раніше, ніж через рік після зняття карантину.
Таким чином, можливе занесення африканської чуми свиней пов’язане з великими втратами. Тож потрібно докласти
максимум зусиль, щоб попередити її появу, аніж потім ліквідовувати наслідки
власної недбалості.
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ГОСПОДАРІВ
* Власникам особистих підсобних і фермерських господарств слід утримувати
свиней у свинарниках і сараях без вигулу
і контакту з іншими тваринами. Не допускайте сторонніх людей у своє господарство.
* Слід виключити годівлю свиней кормами тваринного походження і харчовими відходами без попередньої термічної
їх обробки. Краще купувати корми лише
промислового виробництва, або ж проварювати ті, що готуються в домашніх умовах, при температурі не менше 80°С безпосередньо перед згодовуванням.
* Необхідно проводити обробку свиней
і приміщення для їх утримання один раз
у 10 днів проти кровоссальних комах
(кліщів, вошей, бліх). Також треба постійно вести боротьбу з гризунами.
* Краще не купувати свиней у місцях
несанкціонованої торгівлі без ветеринарних супровідних документів, не завозити тварин і продукцію свинарства з
інших регіонів без узгодження з ветеринарною службою.
* Треба обов’язково представляти усе
поголів’я свиней для ветеринарного огляду, вакцинації (проти класичної чуми
свиней, рожі) та інших обов’язкових маніпуляцій, що здійснюють ветеринарні
фахівці.
* Не можна викидати трупи тварин,
відходи від їх утримання та переробки на
звалища, узбіччя доріг, закопувати їх на
своєму городі або інших земельних ділянках. Не варто переробляти м’ясо тварин,
що загинули, або вимушено забитих свиней, якщо на це немає дозволу санлікарів. Це категорично заборонене й
може призвести до подальшого поширення хвороби.
Володимир ЗУБРИЦЬКИЙ,
начальник управління Держпродспоживслужби у Турківському районі.

ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ
ЮНИХ ПІШОХОДІВ

ОЗДОРОВЛЮЮТЬСЯ ДІТИ
ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ

В області, і в нашому районі зокрема, напередодні нового навчального року,
розпочато обстеження вулично-шляхової мережі, дорожніх знаків, пішохідних доріжок біля навчальних і дошкільних закладів. Під час обстеження також буде спрямовано увагу нарядів поліції на дотримання маршрутного руху
«Школяриками». Дану акцію проводять за участі працівників поліції, органів
місцевого самоврядування і комунальної служби району.
Тож не зашкодить нагадати нашим дітям найпростіші правила безпечного поводження на дорогах, які вони можуть засвоїти з допомогою своїх батьків. Їх є не
багато, але діти їх мають знати.
Перше і найголовніше з правил: зупинись, подивись, переходь. Батькам потрібно довести до автоматизму звичку у дітей оглядати дорогу в усіх напрямках,
перш ніж переходити її. Дорослі повинні завжди супроводжувати дітей у віці до 6
років і тримати їх за руку, переходячи вулицю.
Друге правило: будь уважним – слухай. Пояснити дітям, що вони не завжди
можуть побачити автомобіль, який може бути за поворотом. Тому діти повинні
прислухатись та бути уважними, щоб почути і вчасно зреагувати на приближення
транспорту.
Не бігати через дорогу – цього мають вчити дітей і батьки, і вчителі. Діти –
нетерплячі, вони люблять перебігати через дорогу, щоб швидко дістатися іншої
сторони. Пояснюйте їм, що бігти по проїжджій частині – неприпустимо. Завжди
потрібно ходити по тротуарах. Навчіть дитину ходити по тротуарі, тримаючись правого боку. І самим показувати приклад дітям.
Малі діти все повторюють за дорослими. Тож хай вчаться діти у вас, дорослих.
хорошим манерам. Роз’ясніть їм, що тротуар – для пішоходів, а дорога – для машин. Постійно розповідайте дітям правила безпечної поведінки на дорозі, тоді
будете спокійні, відпускаючи дитину саму до школи або на прогулянку.
Діана ІЛЬНИЦЬКА,
студентка факультету журналістики
Львівського національного університету ім.І. Франка.

Станом на сьогоднішній день управління соціального захисту населення Турківської РДА й далі здійснює підбір дітей пільгових категорій, віком від 7 до 18 років,
для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і державного підприємства «Український дитячий
центр «Молода гвардія» – за бюджетні кошти. До речі, й зараз є безкоштовна
(бюджетна) путівка в «Артек», на відпочинок з 2 вересня. Також є три путівки на
відпочинок у УДЦ «Молода гвардія». Там заїзд розпочинається 3 вересня. Одна
путівка з них безкоштовна, дві інші – з доплатою (20 та 30 відсотків).
У дитячому центрі «Молода гвардія» цього літа уже відпочили й набралися сил та
приємних вражень 14 діток, у міжнародному дитячому центрі «Артек» оздоровилися 11
дітей. Це діти –сироти, діти, які перебувають під опікою та піклуванням, діти з малозабезпечених і багатодітних сімей, діти учасників АТО/ООС. Крім цього, з обласного бюджету
було виділено понад 70 путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій з нашого
району, і вони вже використані.
А 17 серпня, на запрошення Віденського регіону планування Латвійської Республіки,
за сприяння Посольства України в Латвійській Республіці, департамент соціального захисту населення Львівської ОДА скерував на відпочинок дітей учасників АТО/ООС, віком
від 10 до 16 років, у Латвію, у м. Райскумс. До Латвії минулої суботи, за цим запрошенням,
в числі 16-ти дітей з області, поїхала й дівчинка з Турківщини. Відпочинкова програма
буде насиченою. Діти знайомитимуться з краєм, відвідають під час екскурсії стару Ригу,
музей барона Мюнхгаузена, візьмуть активну участь у Дні спорту, ознайомляться з виробництвом чіпсів та організацією переробки відходів, відпочинуть у місцевому парку
розваг – Ріганте, – завідувач сектору з обслуговування постраждалих внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС та сімейної політики управління соціального захисту населення
Турківської РДА Мар’яна Крайняковець.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ÒÐÈ Ï²ÂÔ²ÍÀË²ÑÒÈ
– ÓÆÅ Â²ÄÎÌ²
Минулої неділі на футбольних полях Турківщини пройшов одинадцятий тур чемпіонату району з футболу. У цей чудовий
сонячний день Вовче перемогло вдома Гусне – 3:0, Верхня Яблунька вирвала гостьову перемогу у Бітлі – 3:2, Либохора вдома здолала Присліп – 3:0, а явірчани, через зняття з чемпіонату команди Нижньої Яблуньки, отримали три очки та технічну перемогу – 3:0.

У Турці провели ямковий ремонт доріг. Так з початку року
частково такий ремонт силами міської ради проведено
на вул. І. Франка, вул. Молодіжна, площі Ринок, вул. В. Стуса та вул. Міцкевича. Упродовж червня-липня латали
дорогу на майдані Шевченка,
вулицях С. Стрільців, Середній. Міцкевича (до віадуку)
та Шептицького. На ці роботи було використано 41 тонну холодного асфальту, 600
літрів бітумної емульсії та 10
м куб. подрібненого щебеню,
на суму 230 тисяч гривень.
Також міською радою було
розроблено проекти ремонту
доріг суцільним асфальтом. Це
по вулицях Січових Стрільців та
Середня (біля дитячого садочка). Ремонтувала дорогу філія
«Турківська ДЕД». Ремонт обійшовся міській раді в 598 тисяч
264 гривні.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Таким чином уже чітко вималювалася трійка лідерів: Верхня Яблунька, Явора та Либохора, які мають у своєму активі,
відповідно, 28,27 та 26 очок. Їм
уже нічого не завадить потрапити до фінальної частини. А за
четверте прохідне місце зараз
точиться активна боротьба між
командами з Бітлі, яка має 16
очок, та Прислопа, в активі якої
на одне очко менше. Теоретичні
мізерні шанси зайняти четверту
сходинку має і команда Вовчо-

го, але для цього їм потрібно
останні чотири гри вигравати, а
суперникам вище – програвати.
Наступний тур чемпіонату Турківщини з футболу пройде у неділю, 25 серпня. На зелені газони стадіонів вийдуть Присліп та
Верхня Яблуньк а, Явора та
Бітля, а також Либохора та Вовче. Гусне отримає технічну перемогу над командою Нижньої Яблуньки. Початок матчів – о 15.00
год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÑÒÀÐ² ÄÅÐÅÂÀ ÍÀ
ÖÂÈÍÒÀÐ² ÇÐ²ÆÓÒÜ

Охоронники, вахта.
6000-9000 тис. грн. за вахту. Харчування, проживання – за рахунок фірми.
Офіційне працевлаштування, повний соцпакет, хороші умови
праці. Телефони: 0976064072, 0682572853

Турківська міська рада знову укладе договір із фірмою, яка
минулого року зрізала дерева
на міському цвинтарі. За словами міського голови Геннадія
Когута, є надія, що невдовзі
працівники фірми розпочнуть
роботи і питання зрізання дерев на цвинтарі нарешті буде
закрито.
Люди скаржаться, адже старі
дерева, які падають під час буревіїв, наносять непоправної шкоди, знищуючи надмогильні пам’ятники, плити, хрести.
Орієнтовно на цвинтарі ще є 20
високих старих дерев, які потрібно
зрізати.
Наш кор.

12-Ð²×ÍÓ Ä²Â×ÈÍÊÓ
ÂÊÓÑÈËÀ ÇÌ²ß
Практично в кожному номері
нашої газети пишемо про жителів району, які потерпіли від
укусу змії, наголошуючи при
цьому на обережність людей в
лісі чи в полі. Але виявляється,
що змія може напасти будь-де,
навіть на дорозі.
У середу, 21 серпня, після обіду,
в Турківську КЦРЛ поступила 12річна дівчина із с. Ластівка. За попередньою інформацією, змія напала
на неї на сільській дорозі, коли вона
йшла в магазин.
Дитину доставили до медичного
закладу у важкому стані. Помістивши її в реанімаційне відділення, медики надали потерпілій першу допомогу, стабілізувавши стан, й реанімобілем відправили для подальшого лікування до обласного центру.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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м. Турка, вул. Івана Франка, 33.
Телефон: +38 067 351 5899

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ЯВІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
XV – сесія VII – скликання

РІШЕННЯ № 342
від 26 березня 2019 року.
Про затвердження технічної документації з нормативногрошової оцінки земель с. Явора, Стоділка та Мала Волосянка.
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с. Явора, с. Мала Волосянка та с. Стоділка, розроблену
ТзОВ «Західземлепроект плюс», керуючись ст. ст. 15, 18, 23 Закону
України «Про оцінку земель», ст. 9 Закону України «Про державну
експертизу землевпорядної документації», ст. 9 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», ст. ст. 12, 201 Земельного кодексу України, ст. 271 Податкового кодексу України, ст. ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с. Явора, на загальній площі 221, 0791 га.
Середня (базова) вартість 1м2 земель населеного пункту – 80,26
грн. (вісімдесят гривень 26 коп.).
Значення зонального коефіцієнту Км2 становить 1,39 та 0,78.
2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с. Стоділка, на загальній площі 183, 2000 га.
Середня (базова) вартість 1м2 земель населеного пункту – 44, 82
грн. (сорок чотири гривні 86 коп.).
Значення зонального коефіцієнту Км2 становить 1,13 та 0,86.
3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с. Мала Волосянка, на загальній площі 334,0000 га.
Середня (базова) вартість 1м2 земель населеного пункту – 56, 64
(п’ятдесят шість гривень 64 коп.).
Значення зонального коефіцієнту Км2 становить 1,11 та 0,86.
4. Грошову оцінку земель с. Явора, Стоділка та Мала Волосянка
ввести у дію з 01.01.2020 року.
5. Оприлюднити дане рішення через місцеві засоби масової
інформації.
6. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Явірської
сільської ради №222 від 29.03.2013 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Стоділка» та рішення № 155 від 31.07. 2012 року, «Про затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.
Явора та Мала Волосянка».
7. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста –
землевпорядника.
Сільський голова Д. Гошовський.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття лікарю-психіатру Марії Василівні Кальці з
приводу великого горя – смерті матері.
Колектив Явірського СТ висловлює щире співчуття голові правління Турківської РСС Софії Максимівні Марич з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Наталії Антонівни.
Колектив СТ «Торгова база» висловлює щире співчуття голові правління Турківської РСС Софії Максимівні Марич з приводу великого
горя – смерті матері – Наталії Антонівни.
Колектив, виконавчий комітет та депутатський корпус Либохорської сільської ради висловлюють щире співчуття сільському голові
Василю Андрійовичу Комарницькому з приводу тяжкої втрати –
смерті брата – Івана.
Правління Боринського СТ сумує з приводу смерті колишнього
голови правління споживчого товариства Наталії Антонівни Марич і
висловлює щире співчуття родині і голові правління Турківської РСС
Софії Максимівні Марич.
Спільне підприємство «Комбінат громадського харчування» висловлює щире співчуття голові правління Турківської РСС Софії Максимівні Марич з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив Турківської гімназії №1 ім. О. Ільницького висловлює
щире співчуття директору гімназії Оксані Іванівні Сушинець з приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи – Наталії Антонівни.
Виконком Боберківської сільської ради висловлює щире співчуття бібліотекарю Любі Ігнатівні Кость та головному бухгалтеру
сільської ради Ганні Романівні Славич з приводу тяжкої втрати –
смерті матері та свекрухи.
Відділ культури, працівники народних домів району, районного
Народного дому висловлюють щире співчуття провідному методисту РНД Вірі Миколаївні Ярошович з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.
Правління Турківської райспоживспілки висловлює щире співчуття голові правління Софії Максимівні Марич з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
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