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Днями в нашому районі побувала депутат Верховної Ради України від партії «Воля» Ірина Суслова. На цей раз вона
відвідала села Лімна та Хащів. До речі, в цих населених пунктах на недавніх виборах до місцевих рад, в змаганнях за
мандат до районної ради, перемогли представники цієї політичної сили. В рамках поїздки гостя відвідала Лімнянський НВК, де зустрілася з педколективом, поспілкувалася з директором навчального закладу та головою батьківського комітету. Основне, що турбує педагогів та місцевих жителів у шкільному житті – це ремонт класів, та й
школи взагалі. Наразі класні кімнати доводиться ремонтувати за кошти батьків, адже держава не завжди виділяє
фінанси на ці потреби.
Плідною була й зустріч в Лімнянській дільничній лікарні
(на фото). Лікувальний заклад упродовж багатьох років
знаходиться в досить занедбаному стані, а тому лімняни
та жителі довколишніх сіл мріють про нове приміщення,
яке збудовано поруч ще за часів Радянського Союзу, але
ніяк не вдається зробити тут реконструкцію й переселити
медиків. Розповідали депутатові й про те, що всупереч волі
людей, в Лімні хочуть перепрофілювати дільничну лікарню в амбулаторію, яка зараз обслуговує близько 5 тисяч
населення з 6 сіл. Потім була зустріч з культпрацівниками.
Вони просили допомогти в ремонті актового залу. З зацікавленням гостя оглянула невеличкий музей старовинних
речей, зібраних тут.
Цікава зустріч з виборцями відбулася й у Хащівській ЗОШ
І-ІІ ст. Йшлося знову ж таки про ремонт шкільного приміщення, розвиток фермерських господарств. Ірина Миколаївна не могла обминути увагою й село Лопушанку, де
нещодавно трапилася пожежа в місцевому храмі, а зараз
тривають відновлювальні роботи. Оглянувши церкву та вислухавши пропозиції місцевих жителів, вона пообіцяла 200
тисяч гривень на реконструкцію знищеної вогнем святині,
якщо буде виготовлена проектно-кошторисна документація. А з приводу всіх інших проблем, почутих під час поїздки, наразі обіцянок ніяких не давала, хоча й запевнила, що докладе
максимум зусиль, аби посприяти у їх вирішенні.
Василь ПАВЛЮХ,
житель с. Хащів.

Ветеринарна
медицина може
стати й приватною
У вирії реформ, які останніми роками охопили
ветеринарну медицину, зокрема й на Турківщині,
досі немає жодної визначеності. Її працівники живуть в очікуванні чогось кращого, але оптимізму надто мало. З початку року їм жодного разу
не виплачували заробітну платню, хоча вони
справно ходять на роботу, поміж себе жартуючи, що роблять це виключно на ентузіазмі.
Коштів , які передбачені на утримання ветмедицини району вистачає на 0,25 посадового окладу працівників. А це в середньому 400 гривень
на місяць. Звичайно, що за таку платню сподіватись на ефективну роботу не доводиться. А
тому в колективі все частіше згадують про
приватну ветеринарну медицину. Деякі працівники, замучившись від невизначеності, вже зараз готові працювати по-новому.
Втім, попри все, в колективі не втрачають надію,
сподіваються, що обласне керівництво, до якого вже
в найближчий час мають намір звернутися, піде їм
на зустріч.
Нагадаємо, що департамент агропромислового
розвитку ЛОДА нещодавно презентував концепцію
оптимізації штатної чисельності ветеринарних установ Львівщини. Але це, на думку голови облдержадміністрації Олега Синютки, у жодному разі не повинно загубити галузь чи вплинути на якість послуг.
У процесі реорганізації в області передбачено
скоротити чисельність працівників лабораторій з
323 до 159, лікарні – з 1020 до 780 осіб.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÀ ÃÎÐÄÈÒÜÑß ÃÅÐÎªÌ
Минає 40 днів з дня загибелі
Олега Галаца («Барні»)
В останню дорогу капітана поліції, легендарного бійця батальйону «Миротворець», з позивним «Барні», проводжали тисячі людей, й не лише з Турківщини, а й інших районів області,
його бойові побратими з усієї України. Такого похорону Турківщина до цього часу ще не знала. Своїм патріотизмом, відданістю українській
ідеї, героїчною
смертю
він
справді заслужив собі найвищої шани та
вічну пам’ять.
У середу, 17 лютого, ми черговий
раз згадуватимемо Героя. В храмі
Петра і Павла
м.Турка о 9.00 годині відбудеться
заупокійна служба, на яку активісти запрошують
всіх, хто знав, поважав і любив
«Барні». Зрозуміло, що після молитви зберуться
найближчі друзі, згадають дитинство, навчання в школі, службу в
міліції, приємні хвилини спілкування за життя Олега.
Вічна слава великому Герою і Патріоту, який без вагань віддав своє
життя у боротьбі з московськими завойовниками за те, щоб вороги
не топтали нашу рідну українську землю.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Від щирого серця вітаємо із ювілеєм церковного старосту, надзвичайно мудру, щиру,
доброзичливу людину, жителя с. Ропавське – Йосипа Михайловича Крупчака – і бажаємо
міцного
здоров’я, щедрих
ласк від Господа
Бога через Пречисту Діву Марію. Хай
ангели небесні торують Вам щодня
дорогу, а Милосердя Боже і Його опіка завжди будуть
над Вами. Ювілей
– це не тільки свято, за ним – здобутки прожитих літ.
Тож від усієї душі
бажаємо Вам, щоб такі ювілеї до Вас приходили ще не раз і всі вони були увінчані
людською повагою і Божим благословенням.
Життєву працю хай Господь благословить
І все почате з Богом, щоб звершилось.
Щоб кожен крок в нелегкому житті
Був сонячним, ласкавим та щасливим.
Любов Христова хай огорне всіх,
Серед усього – Вас й Вашу родину.
Покровом нехай Матінка Свята
Покриє – благодаттям, щастям, миром…
З повагою – настоятель храму Св. Мучеників Маккавеїв о. Михайло, їмость Надія,
церковний комітет та парафіяни с. Ропавське.

Дорогу дружину, турботливу маму і бабусю, жительку м. Турка – Оксану Михайлівну
Івануджак – щиро вітають з 50-річчям від
дня народження
чоловік Михайло,
дочки Надія та
Ірина, зяті Руслан
і Микола, онуки
Каріна та Сніжана. Люблячій ювілярці вони бажають неба безхмарного,
настрою гарного,
щастя без ліку і
довгого віку.
Люба матусю,
бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, завжди помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас – найкраща.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

12 ëþòîãî 2016 ðîêó
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звітував голова Турківської РДА Олександр Лабецький
Вчора у залі засідань Турківської районної ради голова Турківської РДА Олександр Лабецький звітував перед громадськістю, головами сільських рад, керівниками установ та організацій про те, що вдалося зробити за рік його перебування на посаді. На звіті також був присутній перший заступник голови
Львівської ОДА Ростислав Замлинський.
Подаємо його короткий виклад.
«Перебуваючи на посаді голови райдержадміністрації з 13 лютого 2015 року, основну увагу приділяв покращенню роботи райдержадміністрації, зокрема доступності людей до всіх органів влади, прозорості та
відкритості у роботі, зміцнення кадрового
потенціалу.
Звісно, головним було сприяння соціально-економічному розвитку району.
Бюджет
Бюджет району за 2015 р. виконано на 106,9
%. До місцевого бюджету надійшло 24734,5
тис. грн., при плані 23137,5 тис. грн. Найбільшу питому вагу надходжень до Зведеного
бюджету, складає податок з доходів фізичних осіб (51,52 %).
Всі бюджетні установи району, які фінансуються з місцевого бюджету, своєчасно отримували заробітну плату.
Промисловість
За січень-грудень 2015 року реалізовано
промислової продукції на суму 3823,5 тис.
грн., що становить 115,6 % до показника 2014
року
Обсяг реалізованої продукції лісогосподарськими підприємствами району (ДП “Турківське лісове господарство”, ДП “Боринське лісове господарство”, ДЛГП “Галсільліс”)
в 2015 році склав 53,7 млн. грн. , що в 1,5 рази
більше показника 2014 року. Заготовлено 67
тис. м.куб. ліквідної деревини, або 93% минулорічного періоду.
Однак на лісогосподарських підприємствах
району відсутня переробка лісодеревини. Цю
проблему передбачається вирішити у 2016
році з відкриттям деревообробного підприємства.
Капітальне будівництво
Обсяг будівельних робіт у 2015 році склав
56,9 млн. грн. або у 2,8 р. більше відповідного
показника минулого року
У 2015 році в економіку району вкладено
70,6 млн. грн. капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, що у 1,9 рази
більше в порівнянні до минулорічного періоду.
Найбільше коштів інвестували підприємства з надання послуг у сфері відпочинку та
оздоровлення – 13,6 млн. грн. (19,3%). Обсяг
капітальних інвестицій на одну особу становить 1405,8 грн.
За темпом росту капітальних інвестицій
район займає перше місце в області.
У 2015 році для участі у конкурсному відборі
на фінансування проектів капітального будівництва за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку районною державною адміністрацією було подано 4 інвестиційні
проекти, три з яких успішно пройшли конкурсний відбір та отримали державне фінансування.
Так освоєно кошти в сумі 10735,8 тис. грн.
на будівництво Нижньояблунської ЗОШ І-ІІІ ст.,
1283,031 тис. грн. на реконструкцію навчального корпусу Турківської ЗОШ І-ІІІст. (заміна
покрівлі, вікон, дверей, встановлення рекуператорів) та 2625,8 тис. грн., – на реконструкцію будівель військового містечка під
хірургічне відділення Турківської КЦРЛ на 160
ліжок (ІІІ черга) та 1283,031 тис. грн.
Окрім цього, проведено капітальний ремонт
(заміна вікон та дверей) на суму 362,9 тис.
грн. та реконструйовано каналізаційні споруди очистки побутових стоків Боринської комунальної міської лікарні на суму 617,0 тис.
грн., за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
На проведення робіт з енергозберігаючих
заходів (заміна покрівлі, вікон, дверей, встановлення рекуператорів.) у дитячому навчальному закладі № 1 м. Турка освоєно
1440.0 тис. грн.
Реалізовано два мікропроекти обласної
ради на капітальний ремонт (заміна вікон) в
Нижньотурівському НВК на суму 158,0 тис.
грн.. та в Ластівківському НВК на суму
169,5тис. грн.
Крім цього, у 2015 році освоєно 300,0 тис.
грн. на ведення робіт з реконструкції Народного дому в с.Карпатське, 400,0 тис. грн. на
ведення робіт з реконструкції навчального
корпусу Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст.
У січні 2016 року подано 3 інвестиційні проекти на участь у конкурсі проектів , що можуть реалізуватись за рахунок коштів ДФРР,

зокрема:
1. Завершення будівництва ЗОШ І-ІІІ ст. на
360 учнівських місць в с.Н.Яблунька Турківського району Львівської області.
2. Будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів на 480
учнівських місць в с.Либохора Турківського
району Львівської області.
3. Завершення реконструкції навчального
корпусу Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. (подано заявку на фінансування за рахунок коштів
ДФРР).
В районному бюджеті передбачено 2000,0
тис. грн. на співфінансування мікропроектів
місцевого розвитку.
Подано проектні пропозиції щодо фінансування у 2016 році соціальних об’єктів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на реконструкцію приміщення під стаціонарне відділення з паліативною та хоспісною
опікою для постійного та тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян
в м.Турка, капітальний ремонт спортзалів в
Явірському НВК та Боринському НВК, завершення реконструкції Народного дому в с.Карпатське, реконструкцію народних домів в
с.Сянки, с.Присліп -та завершення реконструкції культурно-медичного центру в с.Розлуч.
Передбачаються також ремонти народних
домів сіл Либохора, В.Гусне, Красне через
участь в мікропроектах обласної ради.
Триває розробка генеральних планів населених пунктів району. Два генеральні плани
с.Кіндратів, с.Ясениця знаходяться в стадії
завершення, завершується коригування генерального плану м.Турка. В стадії виготовлення генеральні плани с.Мохнате, с.Матків,
с.Боберка.
Ремонт доріг
У 2015 році за кошти обласного бюджету
проведено капітальний ремонт дороги в смт.
Бориня протяжністю 5,2 км та мостів в с.Яворів по вул. Героїв УПА.
Крім цього, з моєї ініціативи, силами громад із залученням дорожніх організацій проведено ямкові ремонти доріг у селах Присліп,
Ластівка, В.Турів, Буковинка, Комарники,
Бітля, Сигловате, Карпатське, Сянки, Н.Висоцьке, Заріччя, Яблунів, В.Висоцьке, Либохора, Ільник, Завадівка. Лосинець, Явора, Ісаї,
Ясениця, Вовче, Лімна, Лопушанка, Н.Яблунька, Головське, Зубриця, В.Яблунька, Боберка, Шандровець.
У 2016 році є потреба в проведенні ремонтних робіт на ділянках доріг: Львів-СамбірУжоцький перевал (в межах району), Бориня-Мохнате, Турка-Лопушанка, Бориня-Боберка, Н.Висоцьке-Карпатське, Турка-Ясениця,
Красне-Мохнате.
Дороги ремонтуємо, але є багато нарікань
від громадян на порушення графіків руху автобусів ПП «ТУР-АВТО», що змусить нас звернутися до інших перевізників з проханням
відкрити нові автобусні сполучення.
Енергозбереження
За 2014 рік бюджетними установами району спожито газу 245,59 тис.куб.м., а за 2015
рік – 81,08 тис. куб.м., що менше на 67%, ніж
в минулому році.
Заборгованості із сплати за спожитий природний газ бюджетними установами немає.
В 2016 році заплановано повністю відмовитися від споживання газу бюджетними
установами району.
Вивезення та утилізація твердих побутових відходів
Станом на сьогодні вивезенням ТПВ охоплено 8 місцевих рад, які об’єднують 16 населених пунктів. Роботи здійснює КП «Турківське
житлово-комунальне управління».
З метою охоплення всіх населених пунктів
району вивезенням твердих побутових
відходів, в департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації надіслано
два запити на фінансування у 2016 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища щодо закупівлі транспортного засобу для вивезення твердих побутових відходів, на суму 1200,0 тис. грн. та
закупівлі контейнерів для сміття, на суму
600,0 тис. грн.
Сільське господарство
Сільськогосподарське виробництво в районі зосереджено в 15 161 особистому селянському господарстві.
Станом на 1 січня 2016 року чисельність

поголів’я ВРХ становить 23 620 голів, що є
найбільшим по області, з них: корів - 14 858
голів, свиней – 8 600 голів, овець і кіз – 1301
голова, птиці – 99 700 голів.
Виплачено дотацію, в сумі 863,5 тис.грн.,
за утримання 4-х і більше корів 407 фізичним
особам, які утримували 1727 корів.
В районі діє програма штучного осіменіння
корів.
У 2016 році плануємо за ініціативи департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, впровадити у районі проект
«Молочний кооператив», який передбачає
створення двох молокопереробних цехів з
виробництва бойківського сиру, відкриття 25
заготівельних пунктів, в яких зможуть реалізувати свою молочну продукцію особисті
селянські господарства.
Соцзахист
За 2015 рік в управління соцзахисту РДА
звернулося 9809 громадян району, щодо надання їм соціальної допомоги, в т.ч. за призначенням субсидій на тверде паливо, скраплений газ та ЖКП звернулося 2800 сімей,
яким нараховано 3,4 млн. грн.
Загальні нарахування соціальних допомог
за 2015 рік склали 14,6 млн. грн.
Службою у справах дітей взято на облік 62
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 54 перебувають під
опікою, піклуванням, 1–в ДБСТ,9- в дитячих
закладах.
55 особам виділено кошти в сумі 167,4 тис.
грн. для відшкодування витрат на проведення поховання осіб, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та не досягли пенсійного віку.
Значну увагу приділяємо реалізації державних гарантій соціального захисту ветеранів
війни, забезпечення інвалідів усіх груп та категорій необхідними протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, забезпечення та розподілу санаторно - курортних путівок. Статус ветерана війни
надано 1720 особам, в т.ч.:інваліди війни – 92
чол. (в т.ч. 3 учасники АТО), учасники бойових дій - 311 чол., учасники війни – 1094 чол.,
сім’ї загиблих та померлих військовослужбовців – 223 чол., жертв нацистських переслідувань – 4 чол.
Військово-мобілізаційна робота
Райдержадміністрацією безпосередньо
надавалась практична та матеріальна допомога Турківському райвійськкомату у проведенні мобілізації людських ресурсів та транспорту (вишукувались резерви з забезпечення доставки військовозобов’язаних до пункту збору транспортом та пальним). З Турківщини було призвано близько 300 чоловік.
При райдержадміністрації створено Координаційний центр надання допомоги учасникам АТО, засідання якого проводяться два
рази на місяць.
Перебувають на обліку як учасники бойових дій 150 учасників АТО, члени сімей загиблих – 9 осіб.
Для сімей загиблих учасників АТО закуплено 3 помешкання.
За рішенням голови облдержадміністрації
Олега Синютки, вісім сільських рад Львівської
області, в т.ч. Сянківська сільська рада, котрі
впродовж шести хвиль мобілізації найкраще
поповнили ряди Збройних Сил України змогли реалізувати найактуальніші соціальні та
інфраструктурні проекти. Зокрема освоєно
70,0 тис. грн. коштів субвенції обласного бюджету на виконання робіт із заміни вікон в
Сянківській ЗОШ та 110,0 тис. грн. на закупівлю освітлювального обладнання в с.Сянки
З районного бюджету надано кошти в сумі
159,5 тис. грн. для потреб 164 учасників АТО
та їхніх сімей та з обласного бюджету – 37,0
тис. грн. для 18 осіб.
За поданням голови РДА, було надано допомогу 75 сім’ям учасників АТО по завезенню дров та лісодеревини лісогосподарськими підприємствами району.
Учасниками АТО подано 121 звернення про надання дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території району, з них:
розглянуто і надано 111 дозволів на відведення, 7 заяв знаходяться на розгляді в Головному управлінні Держгеокадастру у
Львівській області.
Визначено 2 масиви земельних ділянок для
індивідуального садівництва на території Розлуцької та Вовченської сільських рад в
кількості 49 земельних ділянок, на території
Мохнатської сільської ради – 12 земельних
ділянок, на території Комарницької сільської
ради – 3 земельні ділянки, на території Ниж-

ньотурівської сільської ради – 15 земельних
ділянок. Продовжується пошук вільних масивів в інших населених пунктах, зокрема
Турці, Прислопі, Яворі, Нижній Яблунці, Завадівці.
Освіта
У районі функціонують 50 навчальних закладів, в яких навчається 5619 учнів. Нам
вдалося зберегти всі освітні заклади, хоча в
області цього року проведено закриття 25
шкіл.
Райдержадміністрацією взято курс на омолодження педагогічних кадрів. Молоді кадри наше майбутнє! Позитивним є те, що частина педагогів, які досягли пенсійного віку, за
власним бажанням звільнилися з роботи.
Будемо продовжувати активну роботу в цьому напрямку.
Основними завданнями в галузі освіти у
2016 році є створення опорної школи, облаштування внутрішніх туалетів, ремонт
спортивних майданчиків, переведення Явірської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Риківської ЗОШ І-ІІ
ступенів в НВК (відкриття груп дітей 5-річного віку), участь в обласному конкурсі мікропроектів та реалізація проектів ЄС/ПРООН у
Матківському, Верхньогусненському, Нижнотурівському та Боринському НВК (енергозберігаючі заходи).
Охорона здоров’я
Мережа лікувальних закладів району складається із Турківської КЦРЛ, Боринської КМЛ,
57 ФАПів та 9 лікарських амбулаторій.
В райлікарні відкрито анестезіологічне
відділення з ліжками інтенсивної терапії
«Штучна нирка». На це використано позабюджетних коштів у суму 1 923,0 тис. грн.
Спорт
Завдяки прийняттю районної Програми розвитку сільського спорту та зокрема футболу
у сільській місцевості 19 команд приймали
участь у чемпіонаті району з футболу, в якому чемпіоном стала команда «Лісівник» смт.
Бориня. Після багаторічної перерви команда
«Карпати» Турка знову виступає в чемпіонаті області з футболу серед команд І ліги.
Приємно, що на території району на базі
Західного реабілітаційно-спортивного центру
в с. Яворів вже проводяться чемпіонати України з біатлону, лижних перегонів, шахів не
тільки серед спортсменів-інвалідів а й здорових спортсменів, що сприяє популяризації
району як нового спортивного та туристичного осередку України.
Культура
За підтримки та з ініціативи райдержадміністрації проведено в районі такі важливі заходи: «Турківщина вітає Героїв» (25-26 квітня)
та великий Міжнародний захід - Третій Світовий Конгрес Бойків (6-9 серпня), в якому взяли участь колективи художньої самодіяльності з Львівської і інших областей України та
із-за кордону.
Робота з громадськістю
Прийом до мене як голови райдержадміністрації є завжди доступним, без попереднього запису. Старався реагувати на критику та
зауваження громадськості.
Протягом 2015 року до райдержадміністрації всього надійшло 921 звернення громадян, проти 789 звернень, що надійшли за період 2014 року. З них: 261 - з Урядової гарячої
лінії, 91 - «Гаряча лінія ЛОДА», 11 - з Львівської
обласної державної адміністрації, 22- від депутатів (з них:10 - народних депутатів України, 4 - депутатів обласної ради, 8- від депутатів районної ради), 422 - від мешканців району, 66 - від громадян на особистих прийомах та 48 - на виїзних прийомах керівництвом райдержадміністрації. Серед звернень
переважають - заяви – 915 (99,4%), скарги 5 (0,5%), пропозиція -1 (0,1%).
За оперативністю розгляду звернень
громадян на “Гарячу лінію ОДА– 112” район посідає перше місце в області.
Тільки в листопаді – грудні мною проведено зустрічі з мешканцями в 16 населених пунктах району, на яких було піднято 104 проблемні питання.Ці питання взяті під особистий контроль голови райдержадміністрації та
дано доручення керівникам структурних
підрозділів вирішити проблемні питання, які
цікавлять жителів району.
З початку року через центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації надано 3754 послуги, проти 223 за такий період
минулого року.
Робота РДА проводилась в умовах контролю зі сторони громадськості за діяльністю
влади. Вся детальна інформація про діяльність
райдержадміністрації та зокрема голови і окремих структурних підрозділів, регулярно
висвітлюється на офіційному веб-сайті РДА
та на моїй сторінці у Facebook.
Можливо не вдалося зробити все задумане, але радує те, що Турківський район, за
підсумками рейтингу районів області, зумів
піднятися з 20 на 16 місце, залишивши позаду себе Сколівський, Дрогобицький, Старосамбірський і Самбірський райони. Це може
стати вагомою підставою для збереження
Турківського району при проведенні адміністративно-територіальної реформи в Україні.»
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3 стор.

ÁÀÒÜÊÀÌ – ÂÈÃ²ÄÍÎ ² ÇÐÓ×ÍÎ
Поза всяким сумнівом, отримати свідоцтво про народження дитини в пологовому відділенні, не затрачаючи час у
РАЦС, для батьків вигідно і зручно. Власне на це спрямований пілотний проект, що реалізовує Міністерство юстиції
України у Львівській області.
Минулого тижня в пологовому відділенні Турківської КЦРЛ відбувся черговий виїзний прийом начальника відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
районного управління юстиції Тетяни Писанчин. В ньому взяли
участь начальник головного територіального управління юстиції у
Львівській області Ярослав Жукровський, заступник начальника з
питань державної реєстрації – начальник управління державної
реєстрації Головного управління
юстиції Оксана Куманська-Нор, голова Турківської райдержадміністрації Олександр Лабецький, начальник районного управління юстиції Наталія Ільницька, працівники пологового відділення лікарні.
В урочистій обстановці було вручено свідоцтва про народження
донечки Вікторії, сім’ї Уляни та
Івана Минів з с. В.Висоцьке, та донечки Марини, сім’ї Олександри та
Миколи Кричківських з с. Радич.
Також їм було вручено невеличкі
подарунки. А у вітальному слові
Ярослав Жукровський сказав, що
управління юстиції спільно з департаментом соціального захисту населення ЛОДА працюють над тим, щоб разом з видачею свідоцтва про народження дитини, безпосередньо в пологовому відділенні,
можна було оформити й усі соціальні виплати.
Цю добру ідею підтримав й голова Турківської РДА Олександр Лабецький, а також, як і всі присутні, побажав батькам та їхнім
донечкам доброго здоров’я та щасливої долі.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÎÁÐÅ, ÙÎ ÍÅ
ÒÐÀÏÈËÎÑÜ Á²ÄÈ
У ніч з 10 на 11 лютого, через сильний вітер, у Турці, по вул. Січових
Стрільців, поблизу управління статистики, відламалася величезна гілка зі
старого каштану. Добре, що це трапилося в нічну пору й ніхто з перехожих не постраждав, та не було пошкоджено автомобілі, які могли бути
припарковані в цьому місці.
Цей випадок мав би насторожити міську
раду, яка найближчим часом, допоки не
сталося біди, зорганізує обстеження старих дерев й в разі необхідності, обріже небезпечні гілляки, а якщо потрібно – зріже
й самі дерева.
Наш кор.

ПІДПИШИ КОНТРАКТ – ЗАХИСТИ УКРАЇНУ!
Турківський районний військовий комісаріат
запрошує на військову службу за контрактом
в Збройних Силах України
(зокрема у військових частинах Львівської області)

що потрібно:

Колеги по роботі щиросердеечно
вітають із ювілейним днем народження чуйну,
щиру і доброзичливу людину – Терезу Кирилівну
Ільницьку – і бажають їй міцного
здоров’я – з роси
і води, родинного
тепла, достатку,
Божої опіки на
життєвій дорозі.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш
вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Дорогого і люблячого дідуся, людину великої душі і щирого серця – Тараса Йосиповича Шевчука – з 85-літтям,
яке він буде святкувати 15 лютого,
вітають онуки
Віта і Вероніка та
невістка Аня з родиною.
Хай доля Вам
всміхається,
А горе хай цурається.
При здоров’ї і щасті, без лиха, без
бід
Живіть щасливо ще сотню літ!

Дорогого, люблячого і турботливого чоловіка, батька, дідуся і прадідуся – Ярослава Степановича Миня,
жителя Турки, з 75-річчям від дня народження, яке відзначатиме 15
лютого, від щирого
серця і з великою любов’ю вітають дружина Лідія, сини Едуард, Анатолій, невістки Лілія, Оксана, онуки – Реґіна
з чоловіком Орестом, Павло, Ангеліна, Дарина, правнук Ернестик і бажають ювіляру неба
безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і довгого-довгого віку.
Нехай буде в Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди
сіяло.
Хай надійних людей Вам життя
посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай ліку не буде щасливим рокам,
Хай Бог помагає, ріднесенький,
Вам!

Крок 1: Завітай до районного військового комісаріату та більш детально дізнайся про військову службу у
Збройних Силах України. Відвідай військову частину, яка тебе зацікавила, дізнайся про майбутню службу
та обрану спеціальність
Крок 2: Надання необхідних документів.
Крок 3: Проходження медичного обстеження.
Крок 4: Підписання контракту, проходження курсу навчання за обраною спеціальністю в військових
навчальних центрах.
Крок 5: Прибуття до обраного місця служби, проходження військової служби за отриманою
спеціальністю.

З 01 січня 2016 року грошове забезпечення становить від 7000 до 10000 грн.
-

Вимоги до кандидатів:
вік від 18 до 60 років;
придатні за станом здоров’я для проходження служби за контрактом
середня освіта;

м.Турка, вул.Січових Стрільців, 9, тел. 0662204209, 0678334511

Профспілкова організація й адміністрація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають
з
55річчям від дня
народження
електрика
КЦРЛ – Ореста
Франковича
Міська – і бажають йому міцного
здоров’я, невичерпної життєвої
енергії, миру, добра, довголіття.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

4 стор.
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ÔÎÐÌÓËÀ – ÏÐÀÖß, ÏÎÌÍÎÆÅÍÀ
ÍÀ ÍÀÏÎËÅÃËÈÂ²ÑÒÜ –
сповнила життя викладача Турківського
професійного ліцею Ірини Ільницької радістю,
успіхом і визнанням
Цього року Турківський професійний ліцей відзначатиме свій славний ювілей – йому виповнюється 50 років з часу створення. І 35 років свого життя цьому навчальному закладу
незмінно віддала й далі продовжує навчати юних горян енергійна, творча, залюблена у свою
справу, людина, кваліфікований педагог, просто хороша та добра порадниця Ірина Ільницька.
– Недаремно ж Ірина Григорівна народилася на одне з найбільших християнських свят – Спаса нашого Ісуса Христа, бо допомагає кожному, хто звернеться
до неї, багато безкорисливих
справ робить, співчутлива і доброзичлива, – кажуть про неї друзі.
А Ірина Григорівна дякує Господу за те, що дав розум, завдяки якому змогла успішно закінчити Турківську середню школу,
Дрогобицький педінститут, факультет ідеологічної роботи Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, та своїм
милим і люблячим (на жаль, уже
покійним) батькам, від яких перейняла любов до праці, які навчили її людяності, терпінню і наполегливості.
– Життя в селі ніколи не було
легким. Тато завжди казав нам:
«Діти, вчіться, щоб ні від кого не бути залежним», – пригадує Ірина Григорівна. – А матуся, яка, попри
свою зайнятість, знаходила час для читання, радила нам наполегливо працювати над собою, щоби
було легко долати усі життєві перепони, що траплятимуться на нашому шляху. І ми вчилися. Я стала
педагогом – викладаю математику й економіку у ліцеї, брат Іван пов’язав свою долю з медициною,
професор, завідує кафедрою Львівського національного медичного університету, сестра Марія працює в Києві, у Міністерстві культури.
Ірина Ільницька ніколи не шкодувала, що вибрала вчительську стезю, по якій крокує ось уже 45
років. Хоч у свій час було багато пропозицій на адміністративну роботу, вона вибрала роботу з молоддю. Після закінчення школи, працювала у школах району, заочно навчаючись у Дрогобицькому педінституті. У системі профтехосвіти Ірина Григорівна з 1981-го. Перша її посада – голова учнівської
профспілки. Потім виконувала обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи (загальний стаж заступника директора – 22 роки). Три роки, після декретної відпустки, працювала методистом. Зараз викладає у Турківському ліцеї математику й економіку та ще на громадських засадах
завідує філіалом Дрогобицького механічного коледжу.
– Чого гріха таїти, наш професійно-технічний заклад в основному відвідують діти з малозабезпечених сімей, діти, які не мають батьків. І дуже хотілося, аби й вони мали можливість дальше продовжувати своє навчання. Тому одного разу, при зустрічі зі своїми друзями із Дрогобицького механічного
коледжу, який, у свою чергу, співпрацює з Івано- Франківським інститутом нафти й газу, вирішили
створити його філіал на базі нашого професійного ліцею. З тим, щоби діти горян мали можливість
підвищувати і удосконалювати рівень своєї освіти. Це пряма дорога до здобуття вищої освіти для дітей
з простих селянських сімей. Цього року уже був шостий випуск таких студентів, – ділиться досягнутим
п. Ірина.
Свої заняття Ірина Григорівна проводить не в кабінеті математики, а у «Бойківській світлиці», яку усі
разом – учні, вчителі української мови і літератури, етнографи, під її керівництвом як заступника
директора – створили і обладнали у свій час у приміщенні ліцею.
– Погляньте: тут усе «дихає» старовиною. Усі ці експонати – вироби, вишивки, знаряддя бойківської
праці – наше глибоке минуле, – розповідає педагог. – А ось ці три костюми (Ірина Григорівна показує
на старовинні, уже вицвілі від часу, бойківські жіночі гардероби - авт.) брали у нас для виступу, коли
приїжджав на Турківщину колишній наш президент Віктор Ющенко. Дуже багато літ вони мають, придбані в Бітлі, Яблуньці, Лосинці, інших місцях. То така історія, яку нам треба дбайливо берегти для
майбутніх поколінь. І хоча тут не математичний кабінет, це не шкодить мені вести уроки. В цій кімнаті
якась особлива атмосфера, затишно і спокійно. Поки що ніхто не хоче в мене цей кабінет забирати. Так
цю «Бойківську світлицю» й використовуємо, а заодно й пришановуємо. Відколи її відкрили, а це вже
десятки літ, тут ще не робили ремонт. Немає такої нагальної потреби. Та й порушувати увесь цей
музейний спокій якось не хочеться.
Ірина Григорівна розповіла, як їй, молодій дівчині, спочатку якось трохи незручно, сором’язливо
було переступати поріг училища, в якому у переважній більшості працювали лише мужчини. Але швидко ці комплекси розвіялися, коли зрозуміла, що потрапила в хороший, дружний колектив однодумців,
готовий прийти на допомогу в будь-яку хвилину.
– У перші роки роботи мені багато допомогла Тетяна Миколаївна Гунза, – нині з вдячністю згадує
Ірина Григорівна. – Наче батько був для нас усіх, давав поради, настанови, ділився досвідом, директор училища, покійний Броніслав Іванович Пономаренко. Він зазнав у житті важкого удару долі, бо
виховувався у дитячому будинку, взагалі був дуже співчутливим до людських проблем. Словом, ніколи
з ніким у мене не виникало серйозних конфліктів – ні з учнями, ні з їхніми батьками, ні з колегами по
роботі, Я завжди знаходила діалог з кожним. Бо крик, суперечка, кулаки тільки показують слабкість
людини, а не її силу. Швидко, як бурхливі води гірської річки, плине час. Наш ліцей – на порозі свого
славного ювілею. Вітаючи наперед усіх з цією подією, хочу звернутися до молодших колег, аби берегли
і примножували ту працю, в яку вклало часточку свого серця, свій досвід і уміння старше покоління.
До слова, Ірина Ільницька не тільки талановитий педагог, а й обдарована, творча особистість. У свій
час виступала у складі тріо «Мрія», створеному при районному Будинку культури, і виїжджала разом
з колективом на концерти у Польщу, Прибалтику, до Києва. Вона не боїться жодної роботи. На початку
90-х, коли в училищі була проблема з виплатою зарплати, організовувала бригади, і їздила на заробітки
– на буряки, у Полтаву. За зароблені гроші вчила своїх дітей. А їх у Ірини Григорівни і Богдана Івановича
(активного майданівця, до речі, на Майдані його тяжко поранили, і палкого патріота рідного краю)
двоє –донечки Руслана і Марина. Руслана з чоловіком Іваном – фармацевти, обоє закінчили Львівський
медінститут, зараз проживають у Нью-Йорку, Марина з чоловіком Миколою – юристи. Діти подарували
дідусеві і бабусі четверо гарних і славних онуків – Вероніку, Владислава, Марію і Юрія. Хіба ж це не
щастя!?
Правду кажуть люди, що не одну стежинку треба пройти, аби впевнено вийти на широку дорогу. Коли
Ірина Ільницька йшла працювати у Турківське професійно-технічне училище, то не відала-не гадала,
що це назавжди. Але з роками зрозуміла, що нікуди звідси не піде, бо знайшла своє місце в житті.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогу дружину, люблячу матусю, лагідну бабусю, жительку м. Турка – Стефанію Михайлівну Павлюк – з ювілейним днем народження, яке відзначатиме 16 лютого, від щирого серця, вітають чоловік
Ігор, дочки Марія, Руслана, Христина, син Василь, зяті Валерій і
Степан, онуки Василь, Владислав, Іванна і Ангеліна, свати Курус і
Савка з сім’ями і вся велика родина.
Летять роки, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам прекрасних 50.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Всього найкращого ми Вам бажаєм!

Дорогих, люблячих, турботливих, найкращих у світі батьків, дідуся
і бабусю, прадідуся і прабабусю, подружжя Дмитра Федоровича і
Ганну Іванівну Германовичів, жителів с. В.Яблунька, із золотим весіллям щиросердечно вітають сини Михайло, Микола, Федір, Дмитро, Григорій, Іван, Степан – з сім’ями; дочки Надія, Ольга, Ганна – з
сім’ями, 26 онуків і 9 правнуків і бажають їм доброго здоров’я, сили,
радості і любові від рідних їм людей, тепла, добра, миру, достатку і Божого благословення на
многії літа!
Минуло вже піввіку з того часу,
Як в Вашому житті цвіла весна.
Стільки прожито й пережито разом,
І скроні побілила сивина…
За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом в житті,
Тож будьте нам здорові і щасливі.
Хай спільний шлях Ваш довго ще цвіте.

ÂÎ «ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÀ» ÂÈÌÀÃÀª
ÇÌ²ÍÈÒÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎ ÍÀ
ÊÎÐÈÑÒÜ ÀÃÐÀÐ²¯Â
Фракція ВО «Батьківщина» Верховної Ради України наполягає на внесенні змін до Податкового та Бюджетного Кодексів
України. «Вони врятують сільськогосподарських виробників
та не допустять зубожіння територіальних громад», - наголошує керівник Львівської обласної партійної організації ВО
«Батьківщина» Михайло Цимбалюк.
На жаль, прийнятий наприкінці грудня 2015 року Податковий
кодекс не відповідає вимогам сільськогосподарського виробника.
Відповідно до цих змін, усі, хто займається виробництвом молока,
утримують велику рогату худобу, повинні сплачувати до бюджету 20%
ПДВ, а ті, хто займається рослинництвом і технічними культурами, 85%. Всі інші сільськогосподарські виробники – 50%. Крім того,
відповідно до нового Бюджетного Кодексу, відрахування податку з
фізичних осіб не залишаються у бюджетах міст районного значення, сільських та селищних радах.
«Щоб не допустити зубожіння села, подорожчання сільськогосподарської продукції, знищення вітчизняного товаровиробника та
занепаду тваринницької галузі, зокрема на Львівщині, яка є
сільськогосподарською областю, «Батьківщина» наполягає на прийнятті змін до Податкового та Бюджетного кодексів», - наголосив
керівник «Батьківщини» Львівщини.
За його словами, з 1999 по 2015 рік діяли пільги для сільгоспвиробників. «Фракція «Батьківщина» вимагає їх повернення. Якщо
цього не буде зроблено, з 2017 року сільгоспвиробники сплачуватимуть повний податок на загальних підставах – це знищить галузь.
Адже у розвинених країнах сільгоспвиробники мають дотації та
пільги», - наголосив Михайло Цимбалюк.
Мова йде про законопроект № 3754 (автори – народні депутати
від «Батьківщини» Іван Кириленко та Вадим Івченко) про внесення
змін до Бюджетного Кодексу України, які передбачають зарахування 25% вказаного податку до бюджетів міст районного значення,
сільських і селищних бюджетів, та законопроект № 3748-1 (автори
– народні депутати від «Батьківщини» Олександра Кужель, Іван Кириленко та Вадим Івченко) про внесення змін до Податкового Кодексу України, який передбачає відновлення спеціального режиму
оподаткування ПДВ сільгосптоваровиробників, що був чинним у 2015
році, відновлення ставки єдиного податку для платників четвертої
групи (сільгосптоваровиробників), яка діяла в 2015 році, удосконалення положення щодо бюджетного відшкодування та електронного адміністрування податку на додану вартість.
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² ÕÎ×Å, ÙÎÁÈ ÄÎ ¯¯ ÄÓÌÊÈ ÏÐÈÑËÓÕÀËÈÑß
Районна газета «Бойківщина» від 22 січня 2016 року опублікувала, згідно вимог Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та постанови Кабінету Міністрів України від 8.04.2015 за №214 «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад», пропозицію Турківської райдержадміністрації, затверджену на спільному засіданні громадської ради при райдержадміністрації та координаційного центру з надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, про створення на території району 6 громад з
адміністративним центром у м. Турка, смт. Бориня, у селах
Верхнє Висоцьке, Нижня Яблунька, Вовче, Явора.
Ознайомившись з цим матевірніше, скорочення віддалі до
ріалом, громадськість с. Лімна,
адміністративних центрів, а тут
як і навколишніх сіл – Жукотин,
саме це не враховано. І подібне
Бережок, Дністрик Дубовий,
стосується не тільки Вовчого чи
Хащів і Лопушанка – не поділяє
Лімни. Чомусь центром пладумку районної влади (якими
нується така громада як Нижня
міркуваннями керувалась райЯблунька, а не Верхня, а що тоді
онна влада (адміністрація), наскажуть жителі Боберки? Явомітивши (визначивши) адміністру, яка розташована за декільративним центром громади с.
ка кілометрів від Турки, теж плаВовче, а не Лімну, адже саме
нують зробити центром. Тут
Лімна знаходиться в самому
більше запитань, ніж відповіцентрі цих сіл»).
дей. Чому саме всі центри плаЗ Лопушанки до Лімни та ж
нується утворити навколо Турки?
сама відстань, що і з Вовчого. Як
Люди розраховують на покрана мене, вся суть децентраліщення, а одним із шляхів покразації і утворення, згідно Закону
щення саме і є скорочення
«Про добровільне об’єднання
віддалі, зменшення цих непотртериторіальних громад», і розібних, надуманих нашою бюрокраховане на покращення,
ратичною державною машиною

поїздок, які зводяться в основному до того, що потрібно тому
чи іншому чиновнику-бюрократу
привезти (принести) якийсь папірець – чи то з сільської ради,
чи то, як це часто буває, з тієї установи, що є поруч, у сусідньому
будинку, а можливо навіть у іншому коридорі чи під’їзді.
Спостерігаючи часто за пасажирським потоком в автобусах,
на автостоянках чи на вокзалі,
спілкуючись з пасажирами, переконаний, що якщо би провів
соціологічне опитування, то у 7080 відсотків відповідь була би
одна і та: «Возим виробляти документи…», тобто розносити
папірці по кабінетах різних установ. А це копії свідоцтв, різні довідки (а їх десятки, якщо не
більше), договори, довіреності,
копії метрик, різного роду бланки, акти обстежень, дозволи,
погодження…
Я не стверджую, що всіх цих
документів зовсім не потрібно і
без них можна й обійтись. Але
чи потрібно ж особисто возити,
витрачати на це час, гроші, та й
здоров’я від цього не покра-

щується, якщо додати до цього
всього і морально-психологічний стан відвідувача, в залежності від того, як його прийняв
той чи інший чиновник-бюрократ. Рідко в якомусь кабінеті
ввічливо, по-людськи, тебе
приймуть, запропонують сісти,
спитають, чого прийшли. У
більшості випадків люблять
«відфутболити», мовляв, вам
потрібно ще принести те і те,
звернутись туди-то і туди-то, а
потім прийдете.
Але вихід є: потрібно зобов’язати кабінетних чиновників одержувати всю інформацію з бази
даних, яка заложена в комп’ютерах в електронній формі, по
телефону і т.п., і не потрібно особисто окремій людині їхати в
райцентр, щоб переносити ці
папірці з однієї організації в іншу.
Це повинні робити ті, хто працює
в цих установах, але їх потрібно
заставити це робити, можливо
потрібно ставити це питання
перед вищестоящими органами,
зобов’язати їх якимось наказом,
рішенням чи постановою, бо
дальше такого становища,
вірніше знущання над людьми,
терпіти не можна. Переконаний,
що ні в одній державі світу такої
паперової волокіти, як у нас,
немає.
Василь КОСТЬ.

«ÇÀ ÓÊÐÀ¯ÍÓ, ÇÀ ¯¯ ÂÎËÞ, ÇÀ
×ÅÑÒÜ ² ÑËÀÂÓ, ÇÀ ÍÀÐÎÄ»
Під такою назвою в Народному домі села Присліп відбувся концерт, учасниками якого були сусіди з Народного
дому с. Вовче – народний колектив «Дністер».
Дуже тепло і радісно приймали нас голова сільської ради
Онуфрій Ляхович зі своїми колегами, завідувачем бібліотеки та
завідувачем Народного дому.
Багато слів було сказано про Україну в той день, прочитано
віршів, заспівано пісень – таких як «За Україну», «Гей, соколи»
(у виконанні тріо чоловіків), «Там на горі, на Маківці» та інші.
Зворушили жителів с. Присліп рядки із віршів «Ростила сина я
не для війни», а також «Мамо, чому ви біленькими стали».
Глядачі зі сльозами на очах слухали, задумуючись про тяжку
долю України, а пісня про АТО «Вбережу я, клянусь, відпустіть
– повернусь», та «Ой чого ж ти, мамо», у виконанні І.Валько,
влучила своїми словами прямо в серце. Друга частина концерту була дещо веселішою. Художні керівники Ольга Дзюдзь та
Оксана Пухир заспівали жартівливу пісню про голову сільради.
Також веселила жителів с. Присліп своїми гуморесками Іванна Валько, Іванна Ощипок, Наталія Вовчанська, Світлана Лило
та Леся Філяк заспівали ряд веселих пісень, такі як «Ой встану я ранесенько» та «Над ставом, над ставом» і інші. Жінки разом з
чоловіками Богданом Сенівим, Іваном Вальком, Андрієм Лилом заспівали кумедну пісню «Мила моя, де ж ти була вчора». Також була
поставлена жартівлива сценка за участі Іванни Валько, Лесі Філяк та Андрія Лила, під назвою «Бійка на базарі».
Насамкінець всім присутнім у залі подякував голова сільської ради с. Присліп Онуфрій Ляхович. Всі разом виконали Гімн «Боже
великий, єдиний» та «Многая літа».
Днями народний колектив села Вовче «Дністер» планує поставити концерт в своєму селі, присвячений Дню закоханих. А також організувати поїздки в сусідні села Дністрик Дубовий, Жукотин та інші.
Директор Народного дому Микола Ощипок, художні керівники Ольга Дзюдзь та Оксана Пухир дякують голові с. Присліп Онуфрію
Ляховичу, його дружині Ользі Миколаївні та завідувачам Народного дому і бібліотеки за теплий прийом, багату гостинність і щирі слова.
Наш кор.

ÀÂÒÎÐÑÜÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÉËÀ ÔÅÄÎÐÊÀ
Минулого четверга в актовому залі Турківської дитячої
музичної школи відбувся авторський концерт молодого музиканта, жителя Турки Михайла Федорка, де прозвучали його
власні пісенні та інструментальні твори, а також аранжування українських пісень та пісень народів світу.
На цей творчий захід прийшло чимало людей.
– Мені було приємно, що на
мій концерт зібралася така
кількість шанувальників музики і пісні. Публіка гарно сприйняла мою творчість, я почув
багато схваль них відгуків на
свою адресу, – каже талановитий земляк. – Після цього концерту, на якому були присутні й
вчителі із Самбірської музичної
школи, я одержав запрошення
виступити 23 лютого з концертом в актовій залі Самбірської
музичної школи.
Нагадаємо, Михайло Федорко народився в м. Турка, у сім’ї
Ірини і Івана Федорків. Сім років

навчався у Турківській дитячій
музичній школі, клас фортепіано, під керівництвом викладача Марії Буняк, та деякий час –
у класі викладача Ігоря Заканича. Після закінчення музичної школи поступив на навчання у Дрогобицьке музичне училище – на клас фортепіано (викладач – Марія Садова) та концерт-клас камерного ансамблю (викладач Марія Бурковська). Далі продовжив своє навчання у Дрогобицькому педагогічному університеті ім. І.
Франка на факультеті музичного мистецтва. Там же навчався
вокалу, освоював клас фортепіано на фортепіанному відділі.
У Дрогобичі Михайлові Федор-

ку не раз доводилося брати
участь у різних концертах, пам’ятних зустрічах як із класичною
програмою, так і з авторською.
Минулого року, навесні, він випустив авторський навчальний по-

сібник, до якого увійшли власні
композиції для фортепіано, і
провів його презентацію.
23 листопада 2015-го Михайла Федорка запросили в Київ, на
програму Першого національного каналу України,
для участі у проекті
«Слухати». Там Михайло виконав свою
власну композицію. У
найближчий час очікуємо виходу в ефір
цієї передачі. Цей талановитий юнак не
планує зупинятися на
досягнутому, а йти
тільки вперед, збагачуючи пісенну і музичну ниву своїми новими надбаннями.
Ольга ТАРАСЕНКО.

5 стор.

Профспілкова організація й
адміністрація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають з ювілеєм,
який відсвяткувала, молодшу медичну сестру
ФАПу с. Ісаї –
Любомиру Михайлівну Галишин – і
бажають шановній
ювілярці міцного здоров’я – з
роси і води, світлої радості в
житті, родинного тепла, Божого
благословення.
Хай Вас щастя, як дощ, омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва
дорога,
Любові – від рідних, а ласки
– від Бога.
З 65-річчям від дня народження щиросердечно вітаємо
дорогу нам людину – люблячого, чуйного і
т ур б о т л и в о г о
чоловіка, батька, дідуся і свата,
жителя с. Бітля –
Миколу Атанасовича Тюрдя.
Б а ж а є м о
міцного здоров’я – з роси і води,
невсипущої життєвої енергії, родинного тепла, миру, добра, злагоди, Божої опіки на многії літа!
Наш люблячий, рідний, найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло,
Ви гарний господар і дідусь
чудовий,
Даруєте турботу і море
любові.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця
Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
З повагою – дружина Світлана, син Микола, невістка Наталя, син Володимир, невістка
Наталя, дочка Марійка, онуки
Вікторія, Єлизавета, Нік, свати з
Борині.

З ВИЇЗНИМ
КОНЦЕРТОМ –
В ІСАЇ
Нещодавно в с. Ісаї відбувся
виїзний концерт народних колективів районного Народного дому м. Турка.
У ньому взяли участь народний драматичний театр. Під керівництвом Анастасії Доманської колектив показав глядачам
уривок з вистави Т. Шевченка
«Назар Стодоля» (ІІ дія), вечорниці «В ніч на Різдво»». А народний фольклорний колектив
«Бойківські переспіви» привітав жителів с. Ісаї українськими народними піснями та
спільною колядою.
Від імені учасників художньої
самодіяльності щиро дякуємо
завідувачу Народного дому с. Ісаї
Галині Димитріу та завбібліотеки Оксані Галишин за хорошу
організацію цієї творчої зустрічі,
а всім жителям села – за
підтримку і небайдужість до народної пісні.
Надія ДОНЕЦЬ,
керівник народного колективу «Бойківські переспіви».

6 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÄËß ÂÈÐ²ØÅÍÍß
ÏÈÒÀÍÜ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²
надаємо послуги учасникам антитерористичної операції
- соціальний захист у разі настання безробіття;
- професійна підготовка або
перепідготовка, підвищення
кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних
закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;
- профорієнтація;
- пошук підходящої роботи та
сприяння у працевлаштуванні, у
тому числі шляхом організації
громадських робіт та інших робіт
тимчасового характеру для безробітних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
- видача ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки,
спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спец-

іальностями для пріоритетних
видів економічної діяльності
особам:
- звільненим з військової служби (крім військовослужбовців
строкової служби), служби в
органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації,
органів і підрозділів цивільного
захисту, податкової міліції або
Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності штату або
за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею
26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного
віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права
на пенсію відповідно до Закону
України “Про пенсійне забезпе-

ÊÎØÒÈ ÄËß ÍÀÄÀÍÍß Ï²ËÜÃ
Відповідно до рішення III, позачергової, сесії VII скликання Турківської районної ради від від 28.01.2016 року № 44 «Про розподіл залишків районного бюджету, які склалися на 01 січня
2016 року», виділено кошти в сумі 160,0 тис.грн. для надання
пільг з електропостачання та вивозу сміття наступним
категоріям:
- сім’ям, в яких проживає двоє та більше осіб з інвалідністю І та II
групи (враховуючи дітей-інвалідів до 18-ти років) - 75% знижки на
кожну особу-інваліда в межах норм користування;
- одиноким людям з інвалідністю I групи - 100%, II групи – 75%, III
групи – 50% знижки в межах норм користування;
- інвалідам по зору І та II групи - відповідно 50% та 40% знижки в

Лімнянська сільська рада
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста-землевпорядника
сільської ради.
Кваліфікаційні вимоги:
– вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем;
– стаж роботи на державній
службі або за фахом;
– вміння працювати на комп’ютері – обов’язкове.
Для участі у конкурсі необхідні наступні документи:
– заява на участь в конкурсі;
– заповнена особова картка
(форма П-2ДС) з відповідними
додатками;
– дві фотокартки, розміром
4х6 см;
– копії документів про освіту;
– відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї
сім’ї;
– копія першої та другої сторінки паспорта громадянина
України.
Термін прийняття документів
– протягом 30 календарних днів
з дня оголошення про проведення конкурсу.
Документи подавати за адресою: с. Лімна, сільська рада.
Тел. 3-56-16, 3-56-24.

Уточнення
У статті «Працьовиті руки
– завжди в ціні» («Бойківщина»,
5 лютого 2016 р.) в 10-му абзаці слід читати, що в ліцеї
«можемо прохарчувати одноразовим гарячим обідом 12
дітей-сиріт та 20 учнів із малозабезпечених сімей. Також у
нас навчається 150 дітей-напівсиріт…».

чення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
- особам, звільненим з
військової служби після участі у
антитерористичній операції, з
числа інвалідів, до отримання
права на пенсію, відповідно до
Закону України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких
інших осіб”;
- інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням;
- сприяння самозайнятості
населення шляхом стимулювання відкриття власного бізнесу, в
тому числі в сільських населених пунктах та на депресивних
територіях;
- надання роботодавцям, які
працевлаштовують громадян,
котрі потребують соціального
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захисту та яким надано статус
безробітного, компенсації у
розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за відповідну особу, за яку він сплачений;
- надання роботодавцям суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не менше ніж
на два роки, за направленням
територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на нові
робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, щомісячної компенсації фактичних
витрат у розмірі єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за
відповідну особу за місяць, за
який він сплачений.
В центрах зайнятості створена єдина база вакансій по всій
Україні, усі наявні вакансії перебувають у відкритому доступі, в
пошуку роботи допоможе фахівець центру зайнятості.
Мирослава ПАВЛИК,
директор Турківського районного центру зайнятості.

межах норм користування;
- одиноко проживаючим людям, з інвалідністю I групи з дитинства
- 100% знижки в межах норм користування.
Пільги надають відповідно до державних соціальних стандартів у
сфері житлово-комунального обслуговування.
Для одержання пільг просимо подати до управління соціального
захисту населення Турківської РДА (м. Турка, вул. Міцкевича,77,
каб.№5) наступні документи:
копії паспортів, реєстраційного номера облікової картки платника податків,
довідки про інвалідність МСЕК, пенсійне посвідчення та довідку
про склад сім’ї.
Микола ГУТ,
начальник управління соціального захисту населення Турківської РДА.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ
ПРАВИЛЬНО ТА ВЧАСНО
Для зручності та поінформованості випускників загальноосвітніх навчальних закладів та тих, хто виявить бажання
здати ЗНО, подаємо, в форматі запитання-відповідь, інформацію щодо реєстрації для проходження тестування.
1. Який термін реєстрації?
З 01 лютого до 04 березня 2016 р.
2. Куди можна звернутись для
того, щоб здійснити процедуру
реєстраці ?
Випускники загальноосвітніх навчальних закладів реєструються у
своїх навчальних закладах.
Випускники минулих років можуть
звернутись у пункти реєстрації за
консультаційно-інформаційною допомогою, зокрема: Львівський національний університет ім. Івана
Франка, вул. Університетська,1,
аудиторія 217, м. Львів, 79007, тел.:
0322394570 (понеділок-п’ятниця
10.00-17.00); Національний університет «Львівська політехніка», вул.
Карпінського, 2/4, аудиторія 213, м.
Львів ( І навчальний корпус) 79000,
тел.: 0322582587, (понеділок-п’ятниця, 10.00-17.00, обід 13.00-14.00);
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, вул.
Пекарська,50, м. Львів 79010, тел.:
0322392613 (понеділок-п’ятниця,
09.00-17.00).
3. На що потрібно звернути увагу при реєстрації?
Ознайомитись із Правилами
прийому до обраних ВНЗ у 2016 р.
Визначитись із переліком предметів ЗНО на обрану спеціальність.
Випускники ЗНЗ повинні обрати
предмети для зарахування ДПА
(математика або історія України).
4. Де можна отримати бланк за-

яви і як його заповнити?
Самостійно або з допомогою осіб,
відповідальних за здійснення реєстрації, сформувати заяву - реєстраційну картку можна зі спеціальної програми на сайті УЦОЯО чи
ЛРЦОЯО, роздрукувати її та контрольно - інформаційний лист.
Заповнити відповідні поля у реєстраційній картці, написати текст
заяви (зразок якої є в контрольноінформаційному листку), вклеїти 2
ідентичні фотокартки, розміром 3Х4
см, у відведених місцях.
5. Які документи потрібно вкласти у пакет разом із реєстраційною карткою?
1) копії документів, що посвідчують особу: паспорт (або свідоцтво
про народження) для осіб, яким станом на 01.09.2015 не виповнилось
16 років), завірити ці копії особистим підписом.
2) копію атестата (для випускників попередніх років);
3) додаткові документи за потреби:
- для створення особливих умов
(оригінал висновку закладу охорони здоров’я);
- при зміні прізвища (копію документа про зміну прізвища);
- у разі запиту щодо участі у додатковій сесії (заява, а також
підтвердження про навчання чи перебування за кордоном під час проведення основної сесії);
- переклад документів ( у разі на-

дання документів іноземною мовою).
6. На яку адресу надсилати пакет реєстраційних документів?
Готовий пакет реєстраційних документів слід надіслати на адресу
Львівського регіонального центру
оцінювання якості освіти (вул. Шевченка, 116, корп.2, м. Львів, 79039)
рекомендованим листом до
04.03.2016 (за відтиском поштового штемпеля).
7. У який спосіб передавати документи до Львівського регіонального центру оцінювання
якості освіти?
Випускники ЗНЗ передають комплект документів особі, відповідальній за реєстрацію у навчальному закладі, яка формує один пакет
від закладу і надсилає поштою у
ЛРЦОЯО.
Випускники минулих років, учні
ПТНЗ, коледжів самостійно надсилають сформовані комплекти на адресу ЛРЦОЯО.
8. Чи потрібно чекати відповіді
від Львівського регіонального
центру?
Завершенням успішної реєстрації
є надісланий абітурієнту Сертифікат
ЗНО-2016.
Якщо протягом двох тижнів з часу
надсилання Вами пакета з реєстраційними документами, Ви не отримали відповіді, звертайтесь до
Львівського регіонального центру.
Контакти ЛРЦОЯО:
w ww .lvtest.org.ua – сайт
Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти,
(032) 2422660 – телефон гарячої
лінії ЛРЦОЯО.

9 лютого відсвяткував свій ювілейний день народження житель с. В.Висоцьке – Михайло
Тадейович Лях. Дорогого кума
щиросердечно вітають з цим
святом кума
Надія з сім’єю і
бажають ювілярові доброго
здоров’я, родинного тепла,
Божого благословення.
У 40 життя розквітає ,
А душа, ніби пташка, співає.
Хай у юність нема вороття,
Та у серці вона оживає.
Хай радістю наповниться
дім,
Щастям, спокоєм, миром,
любов’ю.
Щоб жив до 100 літ Ти у нім
І Господь завжди був з Тобою.

З прекрасним ювілеєм – 60річчям від дня народження –
дорогого і люблячого
брата, чоловіка, батька
і кума, жителя с. Ропавське – Йосифа
Михайловича Крупчака – від щирого
серця і з великою
любов’ю вітають
сестра Юлія з Донецька із сім’єю, брат
Ярослав з дружиною із м. Городок, дружина Надія, син Михайло, свість Світлана з сім’єю та
куми і бажають ювіляру доброго
здоров’я, сили і снаги, родинного тепла і Божого благословення.
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий
час.
У цю прекрасну ювілейну
днину
Вітання щирі Ви прийміть
від нас.
Нехай для Вас не загасає
сонце,
Нехай не віють в душу холоди.
Хай жито на столі і Бог на
небі
Завжди рятують від біди.

15 лютого святкуватиме свій
60-річний ювілей добра і щира,
чуйна і турботлива людина – Йосиф
М и хай л о в и ч
Крупчак – із с.
Ропавське.
Щиросердечно вітаємо його із
ювілейним святом і бажаємо
йому міцного здоров’я, безліч
щасливих, сонячних днів у житті,
радості, добробуту, Божої благодаті на щасливий довгий вік.
Промінчик сонця і бентежить, і чарує,
Про щось ялини в лісі шепотять.
Напевно їх так само, як і нас,
дивує,
Що в життя Ваше прийшло
вже 60!
Тож хай Господь завжди у
поміч буде,
А Богородиця від лиха береже.
І Ангел на своїх легеньких
крилах
100-літній ювілей Вам принесе!
З повагою – сім’я Оксани і
Івана Пуравців з Турки.

12 ëþòîãî 2016 ðîêó

7 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
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ПОНЕДIЛОК, 15
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Мiграцiйний вектор
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.25 Д/с «Клуб пригод»
09.55 Д/с «Мости мiж свiтами»
10.40 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета 4х6 км. Жiнки
12.35 Зроблено в Європi
13.15 Вiкно в Америку
13.50 Казки Лiрника Сашка
14.00 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Мультфiльми
15.00 Х/ф «Атентат. Осiннє
вбивство в Мюнхенi»
16.55 Книга ua
17.35 Суспiльний унiверситет
18.05, 01.45 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Д/ф «Нiмецькi вояки в
Косово»
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
23.00, 00.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 01.50 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.30 «Мiняю
жiнку - 8»
12.20 «10 хвилин з прем’єрмiнiстром»
14.00, 14.55 «Сiмейнi мелодрами -6»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.30 «Секретные материалы
- 2016»
21.00 Т/с «Хазяйка»
22.00 «Грошi»
23.30 «Мiнкульт»
00.00, 02.15 Х/ф «Жандарм iз
Сен-Тропе»

ІНТЕР
06.05 Д/с «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20 Х/ф «Шалено закоханий»
11.20, 12.25 Х/ф «Бiдна Liz»
13.35, 14.20 «Судовi справи»
15.05, 16.15 «Жди меня»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.50, 05.20
«Подробицi»
21.00 Т/с «Запитайте у осенi»
22.25, 03.40 Т/с «Мiсто мрiї»

ВIВТОРОК, 16
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
07.25, 23.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55, 01.55 Д/с «Мости мiж
свiтами»
10.45 Чоловiчий клуб. Спорт
12.10 Перша студiя
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Мультфiльми
15.05 Фольк-music
16.10 Путiвник прочанина
16.35 Подорожнi

17.35 Суспiльний унiверситет
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.30 ДебатиPRО. Новий сезон
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.20 Щоденник II зимових
Юнацьких Олiмпiйських iгор

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 01.55
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 8»
13.50, 14.50 «Сiмейнi мелодрами -6»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.30 «Секретные материалы
- 2016»
21.00 Т/с «Хазяйка»
22.00 «Чотири весiлля 5»
00.00, 02.20 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку»

ІНТЕР
06.10, 12.45 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Спитайте в
осенi»
13.35, 14.20 «Судовi справи»
15.45, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.50, 05.20
«Подробицi»
21.00 Т/с «Запитайте у осенi»
22.50 Т/с «Мiсто мрiї»

СЕРЕДА, 17
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
07.25 Ера будiвництва
07.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 ДебатиPRO
11.30 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Мультфiльми
15.00 На гостину до Iвана
Поповича
15.55 Гра долi
16.25, 04.30 Д/ф «Гайдамацьким шляхом»
16.55 Д/ф «Подорожуймо
Литвою»
17.35 Суспiльний унiверситет
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.30 Т/с «Мафiоза»
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.20 Щоденник II зимових
Юнацьких Олiмпiйських iгор
23.35 Тепло. Ua

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 01.40
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 8»
13.50, 14.50 «Сiмейнi мелодрами -6»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.

Роксолана - 2»
20.30 «Секретные материалы
- 2016»
21.00 Т/с «Хазяйка»
22.00 «Одруження наослiп 2»

ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Запитайте у
осенi»
13.35, 14.25 «Судовi справи»
15.45, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.50, 05.20
«Подробицi»
22.50, 03.40 Т/с «Мiсто мрiї»

ЧЕТВЕР, 18
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
07.25 Тепло. Ua
07.35, 23.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с «Мости мiж свiтами»
10.40 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.15 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Мультфiльми
14.30 Спогади
15.20 Надвечiр’я. Долi
16.15 Свiтло
16.55 Д/ф «Духовна варта.
Священики на Майданi»
17.35 Суспiльний унiверситет
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.25 Т/с «Мафiоза»
20.25 Д/ф «Албанськi жiнки за
власне майбутнє»
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22.15 5 баксiв.net
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.20 Щоденник II зимових
Юнацьких Олiмпiйських iгор
00.20 Телемагазин

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 02.20
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 8»
13.50 «Сiмейнi мелодрами -6»
14.50 «Сiмейнi мелодрами 5»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.30 «Секретные материалы
- 2016»
21.00 Т/с «Хазяйка»
22.00, 23.30 «Право на владу
2016»

ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Запитайте у
осенi»
13.35, 14.20 «Судовi справи»
15.45, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.50, 05.20
«Подробицi»
22.50, 03.40 Т/с «Мiсто мрiї»
00.50 Х/ф «Американськi гiрки»

П’ЯТНИЦЯ, 19
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
07.25 Ера будiвництва
07.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Територiя закону
08.35 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.50 Д/ф «Траєкторiя свободи»
10.50 Чоловiчий клуб
11.40 Дорога до Рiо-2016
12.00 Вересень
12.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.15, 01.45 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Мультфiльми
14.15 Театральнi сезони
14.55 Вiра. Надiя. Любов
15.50 Д/ф «Довженко в огнi»
17.05 Д/ф «Майдан. Викриття»
17.45 Суспiльний унiверситет
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.30 INTERMARIUM
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.20 Щоденник II зимових
Юнацьких Олiмпiйських iгор
23.35 Вертикаль влади

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 04.50 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 9»
13.50, 14.50 «Сiмейнi мелодрами - 5»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.20 «Вечiрнiй Київ 2015»
22.45 «Свiтське життя»
23.45 Х/ф «Зозуля»
01.50 Х/ф «Трава пiд снiгом»

ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20 Т/с «Запитайте у осенi»
13.35 «Судовi справи»
14.20 Судовi справи
15.45, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Iгри розуму»

СУБОТА, 20
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Пiдсумки
06.25 У просторi буття
07.00, 23.30 Вiд першої особи
07.35 На слуху
08.10 АгроЕра. Пiдсумки
08.20 Вертикаль влади
09.20 Д/ф «Все палає»
10.45 Д/ф «Український аргумент»
12.00 ЗАГАЛЬНОНАЦIОНАЛЬНА
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
12.05 Вавiлон’13. Свобода.
Гiднiсть. Братерство
13.15, 18.30 Новини. Спецвипуск
13.45 Х/ф «Атака на Перл
Харбор»
16.40 Вавiлон’13. Generation
Maidan
18.50 ДЕНЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ
СОТНI
21.00, 05.30 Новини
21.30 Документальний фiльм
22.40 Мегалот

23.00 Територiя закону
23.20 Щоденник II зимових
Юнацьких Олiмпiйських iгор
00.20 Телемагазин

КАНАЛ 1+1
07.15, 01.55 Х/ф «Робiнзон
Крузо»
09.15 «Грошi»
10.40, 19.30 ТСН
11.30 Т/с «Хазяйка»
15.45 Х/ф «Трава пiд снiгом»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 Х/ф «Голоднi iгри.
Переспiвниця»
23.30, 05.20 Х/ф «Ворог
держави»

ІНТЕР
05.50, 20.00, 03.00
«Подробицi»
06.55 Х/ф «Iгри розуму»
09.20 Х/ф «Десять негренят»
12.00 «Хвилина мовчання»
12.10 Т/с «Коли на пiвдень
вiдлетять журавлi»
15.50 Т/с «Острiв непотрiбних
людей»
20.30 Х/ф «Фото на документи»
22.25 Х/ф «Егоїст»
00.20 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат»

НЕДIЛЯ, 21
UЛ:ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.30 Золотий гусак
07.50 Свiт on line
08.15 Смакота
08.40 Тепло.Ua
09.05 Путiвник прочанина
09.15 Гра долi
09.50 Мистецькi iсторiї
10.25 Спогади
10.50 Твiй дiм
11.35 Д/с «Смачнi подорожi»
13.10 Фольк-music
14.20, 16.45, 02.30 XX
Мiжнародний турнiр з боротьби
16.10 Чоловiчий клуб
18.25 Дорога до Рiо-2016
19.00, 22.20 Нацiональний
вiдбiр на ПКЄ 2016. Фiнал
21.00, 05.30 Новини
21.25 Прем’єр-мiнiстр України
А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
23.15 Концерт-реквiєм
00.25 На слуху. Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
07.40 «Однокласники»
08.00 «Свiтське життя»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.05 ТСН
11.00, 12.00 «Свiт навиворiт 2: Iндiя»
12.55, 14.00 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя»
15.05 «Одруження наослiп 2»
16.20 «Чотири весiлля 5»
17.30 «Мультибарбара «
19.20 «10 хвилин з прем’єрмiнiстром»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Зимовий вальс»
00.50 Д/ф «Сильнiше, нiж
зброя»

ІНТЕР
05.50 «Подробицi»
06.20 Х/ф «Десять негренят»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг
2016»
12.00 Х/ф «Егоїст»
13.55 Х/ф «Фото на документи»
15.50 Т/с «Острiв непотрiбних
людей»
20.00 «Подробицi тижня»
21.30 «10 хвилин з Прем’єрмiнiстром»
21.40 Т/с «Коли на пiвдень
вiдлетять журавлi»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
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ІНФОРМАЦІЯ
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З 1 лютого – нова звітність з ПДВ
Починаючи з 1 лютого 2016 року, набрав чинності наказ Мінфіну України від
28.01.2016 р. № 21, яким затверджено форми:
- податкової декларації з ПДВ;
- уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ, у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
- розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не
зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі
їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податку, на
митній території України.
Разом з ними затверджено і Порядок заповнення і подання податкової
звітності з ПДВ.
Нова форма декларації з ПДВ подається до 22 лютого в електронній формі,
починаючи зі звіту за січень 2016 року.
Зміни в оподаткуванні, які запроваджено з 1 січня 2016 року, повною мірою
можуть бути відображені лише в податковій декларації з ПДВ, що затверджена
наказом № 21.
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету оголошує набір студентів на денну та заочну форми
навчання. Прийом заяв і документів здійснюватиметься з 11
липня 2016 року за адресою: м. Ужгород, вул. Коритнянська,
4; тел. (0312) 66-12-91, www.utei-knteu.org.ua
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру
оцінювання якості освіти до Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ в 2016 році

Харчові
технології

181

Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність

076

071

Облік і
оподаткування

10%
15%
15%

072

Фінанси,
банківська
справа та
страхування

10%

Менеджмент

Квота
пільгових
категорій

15%

073

Спеціальності ступеня
бакалавра
Назва
Код

Перелік конкурсних
предметів (вступних
екзаменів)
Українська мова та
література
Іноземна мова
Історія України або
географія або математика
або біологія
Українська мова та
література
Математика
Історія України або
географія або іноземна
мова
Українська мова та
література
Математика
Історія України або
географія або іноземна
мова
Українська мова та
література
Історія України
Географія або іноземна
мова або хімія або
математика або фізика
Українська мова та
література
Історія України
Географія або іноземна
мова або хімія або
математика або фізика

Вагові
коефіцієнти
0,2
0,4
0,3
0,2
0,4
0,3
0,2
0,4
0,3
0,2
0,4
0,3
0,2
0,4
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Потрібні на роботу в Польщу.
Люди різного віку на будови, заводи та курячі фабрики. Різні вакансії. Звертатися за тел.: +380686729608, +480514587251,
+480536832879 (Марія).

За 7-10 днів удасться приборкати бронхіт, якщо щодня обкладати груди й спину гарячими, звареними до напівготовності ячмінними зернами, змінюючи їх у
міру охолодження.
Імунітет значно підвищиться,
якщо змішати 0,5 л. нерафінованої соняшникової олії й 0,5 кг
подрібненого до кашки часнику,
витримати суміш 3 дні в темному прохолодному місці, додати
300 г подрібнених у кавомолці
зерен ячменю, знову перемішати і вживати по 1 ч.л. суміші тричі
на день за півгодини до їди протягом місяця. Проводити процедуру 1 раз на 2 роки. Зберігати
суміш у холодильнику.
Втрачене свідоцтво про право
власності, видане на підставі рішення виконкому Комарницької сільської
ради від 11.01.2008 р. за №06, на ім’я
Володимира Йосифовича Ільницького, вважати недійсним.

Продається житловий будинок в м. Самбір, 100 м.кв.
Частково можна використовувати під магазин. Ціна – 30 тис. у.о.
Тел.: 0663005574, 0677229103, 0664572480.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Турківського районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді висловлює щире співчуття фахівцю із соціальної роботи Тетяні Іванівні Сенчишин з приводу великого горя – смерті
матері.
Куми Лофій глибоко співчувають куму Івану Михайловичу Цапу з
приводу великого горя – смерті дружини.
Колектив працівників Турківського ЛВ ДУ «ЛОЛУДСЕСУ» сумує з
приводу смерті колишнього працівника санітарної служби Мирона
Васильовича Макара і висловлює щире співчуття сім’ї покійного.
Колектив ДП «Боринське лісове господарство» висловлює щире
співчуття лісокультурниці лісорозсадника Любі Петрівні Северин та
водію Миколі Івановичу Северину з приводу смерті батька та тестя.
Педагогічний та учнівський колективи Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
висловлюють щире співчуття вчителю музики Івану Михайловичу
Ільківу з приводу смерті матері.

Продається приватизована
земельна ділянка, площею 0,1
га, у м. Турка по вул. Зелена, біля
дороги. Ціна – договірна. Деталі
за тел.: 0671740195

Відділ культури, працівники народних домів району висловлюють
щире співчуття директору Народного дому с. Шум’яч Миколі Мироновичу Сіданичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Продається однокімнатна
квартира в м. Турк а по вул.
Молодіжна, 3 поверх, 36,6 кв. м.
Ціна договірна.
Тел.: 0958890172.

Шум’яцька сільська рада висловлює щире співчуття депутату
сільської ради, директору Народного дому Миколі Мироновичу Сіданичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька – Мирона Васильовича Сіданича, колишнього члена виконкому.

0,3

Продається автомобіль ГАЗ-3307 (53).
Дизельний двигун МТЗ-82. Установлена коробка ЗІЛ-130.
Самоскид. Тел.: 0953869854.

«БОЙКІВЩИНА»

Мета проведення робіт: виготовлення технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель міста Турка.
Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс».
У конверті повинні міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити
пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності
їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою за формою, згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурсних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.09.2012 року №579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 року за
№1655/21967;
– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
– копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників;
– інформація про виконані роботи з нормативної грошової оцінки за останні 2 роки;
– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з нормативної грошової
оцінки земель, у якому зокрема має бути зазначено вид документації з оцінки, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних
торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
Строк подання конкурсної документації: до 09.03.2016 року (включно).
Поштова адреса, за якою подаються документи: 82500, м. Турка, пл. Ринок, 26.
Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 17.03.2016 року, о 14.30
год., за адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26 (сесійний зал).
Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: м. Турка, пл. Ринок, 26,
телефон для довідок (03269) 3-23-72, (03269) 3-11-90 (контактна особа – Шубін Іванна
Олександрівна).

Колектив Турківського відділення «ПриватБанку» сумує та висловлює щире співчуття працівнику відділення Івану Михайловичу
Цапу з приводу смерті дружини.
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