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Попри те, що останнім часом волонтерський рух на Турківщині дещо збавив активність, все ж про
наших захисників не забувають. Так учора воїнам, які захищають від російських окупантів Україну,
зокрема четвертій роті «Січ» батальйону спецпризначення «Київ», відправлено 973 кілограми продуктів харчування
(вівсяні пластівці,
згущене молоко,
рибні консерви,
мюслі, цукор, та
інше) всього – 42
пачки. Продукти
харчування закуплено за кошти, що
зібрали підприємства та організації міста: музична школа – 1100
гривень, райдержадміністрація –
780 гривень, Пенсійний фонд – 780
гривень, відділ
культури – 370
гривень, фінансове управління РДА
– 300 гривень,
районна рада –
590
гривень.
Луцька
міська
організація ВО «Свобода» – 2000 гривень. Із зібраних коштів 2320 гривень витрачено на пересилку
пакунків з Турки в Авдіївку.
Окрема подяка жителям м. Турка – Марії Герб’як та Оресту Немцю – за консервації, а також благодійному фонду «Милосердя», який закупив для воїнів 200 пар шкарпеток, передав сушені гриби, мед та
консервацію.
Наступного тижня в зону АТО волонтери мають намір відправити й пасхальні подарунки, які збиратимуть сільські громади району.
Координують акцію Володимир Баган (тел.: 0662270356) та Мирослава Калинич (тел.: 0968372027).

«ÅÊÎËÎÃ²×ÍÎ ×ÈÑÒÈÉ ÍÀÑÅËÅÍÈÉ ÏÓÍÊÒ»
Відповідно до рішення Львівської обласної ради та з метою активізації роботи міської, селищної та сільських рад з покращення благоустрою населених пунктів та екологічного стану довкілля, голова Турківської районної ради Володимир Лозюк видав розпорядження про районну конкурсну комісію з проведення щорічного обласного конкурсу «Екологічно чистий населений пункт».
Головою комісії призначено Лілію Голко, керуючу справами районної ради; членами комісії – Василя Барабаша – голову постійної депутатської комісії з питань охорони навколишнього середовища,
розвитку лісового господарства, земельних відносин та питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; Михайла Хорта – голову постійної депутатської комісії з питань
бюджету, фінансів, інвестицій та соціально-економічного розвитку району, Ростислава Набокова – голову постійної депутатської комісії з питань промисловості, транспорту, доріг та будівництва, підприємницької діяльності; Миколу Лила – депутата районної ради, головного спеціаліста районної ради з
питань реалізації проектів місцевого розвитку та зовнішньоекономічних зв’язків.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З
ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ
АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ПРАЦІВНИКІВ

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÃÀÐÀÍÒÓªÌÎ:
- Завжди вчасна та достойна оплата
праці
- Офіційне працевлаштування
- Забезпечення проживанням в м. Ужгород
(для іногородніх)

- Харчування за пільговою ціною
- Безкоштовне транспортування на/з роботи
- Медичне страхування за рахунок компанії
- з/п – від 5000 грн.

Ми знаходимося за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефони для довідок: (0312) 42 90 41, мобільний 0959428428, безкоштовний тел.: 0 800 500 736

22 êâ³òíÿ 2016 ÐÎÊÓ
ДО УВАГИ
УЧАСНИКІВ АТО
Відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у
розмірі, який визначається постановою Кабінету Міністрів України. Цьогоріч встановлена
виплата у розмірі 920 гривень.
Виплату грошової допомоги
проводить районний відділ соціального захисту населення на
підставі списків, поданих районним військовим комісаріатом.
Враховуючи викладене, повідомляємо, що учасникам АТО,
яким посвідчення учасника бойових дій видано не пізніше 05
травня 2016 року, та які були
призвані під час І-ІІІ хвиль мобілізації, дана виплата буде проведена по надходженню коштів.
Разом з тим роз’яснюємо, що
категорії осіб, які були призвані
під час IV хвилі мобілізації, дана
виплата повинна бути здійснена органами соціального захисту за місцем дислокації військових частин, так як згідно вимог
вищевказаної постанови, списки мали бути подані в термін –
до 01 квітня.
У разі невиплати допомоги за
попереднім місцем служби та з
метою уникнення подвійної виплати, включення зазначеної категорії осіб у додаткові списки
військовим комісаріатом буде
проводитися до серпня місяця
включно, але після надходження письмової відповіді від
командирів військових частин
про невиплату даної суми за
місцем проходження військової
служби.

Працівники медичної галузі
району щиро вітають з ювілейним днем народження начальника відділу кадрів – Ольгу Михайлівну Писанчин – і бажають
шановній ювілярці міцного здоров’я, невичерпної життєвої
енергії, світлої радості в житті ,
родинного тепла, миру, благополуччя, Божого благословення на
многії літа!
Незабутніх Вам вражень,
щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій.
Хай палають в серці почуття високі,
А життя дарує повні щастя роки.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.

2 стор.
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Â óðî÷èù³ Ë³êò³â
ïîñàäèëè ë³ñîâó
ïëàíòàö³þ
Лісівники Турківського ДЛГП «Галсільліс» звершили весняну посадку лісових культур. А завершальним акордом стала акція в урочищі
Ліктів, що належить до Надсянського лісництва. Як повідомив редакцію лісничий Мирон Ільницький, на площі 60 арів було закладено нову
лісову плантацію. Висаджено 4 тисячі саджанців породи ялиця та бук.
У посадці взяли участь депутат Львівської обласної ради Ігор Комарницький; його брат – працівник податкової інспекції Богдан Комарницький; генеральний директор Львівського обласного управління
«Галсільліс» Петро Пишко; головний інженер управління Михайло
Кащук; директор підприємства Михайло Повханич та працівники лісової охорони Надсянського лісництва.
Перед посадкою тут гарно підготовили ділянку, виоравши спеціальні
полоси, в які садили деревця, з тим щоби тут могла якнайбільше затримуватися волога.
Загалом по Турківському ДЛГП «Галсільліс» лісові культури висадили на площі 18,6 га. Це на 2,5 га більше запланованого. Всього
посаджено 116250 культур.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Кров – для поранених
бійців АТО
Ми вже неодноразово писали про акції зі здачі крові для воїнів
АТО. Як кажуть медики, ситуація складається так, що її завжди не вистачає. А тому волонтерські організації всіляко намагаються залучити до цієї благородної справи якомога
більше людей.
До речі, і в нашому районі є люди з надзвичайно великим донорським стажем. Скажімо такі, як медик, депутат Турківської
міської ради Анатолій Миньо. Днями його добру пропозицію підтримав колега по депутатському корпусі, секретар міської ради Дмит-

Åêñêóðñ³ÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â
Для того, щоб показати учням, як живуть і чим займаються сьогодні правоохоронні органи, зокрема поліція, виявити
дітей, які в майбутньому могли б піти працювати в правоохоронні органи, минулого тижня ми організували екскурсію учнів
7 класу Турківської школи-інтернату разом з вихователем
Наталею Навроцькою, класним керівником Оксаною Попівняк.
Хлопці й дівчата оглянули приміщення райвідділу поліції, зокрема побували в черговій частині, ізоляторі тимчасового
тримання. В міру можливостей, ми відповіли на їхні запитання.
Ігор ДЗЮДЗЬ,
старший інспектор ювенальної превенції Турківського відділення поліції, старший лейтенант поліції.

Громадським способом
ремонтували дорогу
На жаль, впродовж останніх років надто мало коштів держава
виділяє на ремонт сільських доріг. Не винятком є й Мохнатська
сільська рада. А тому, з ініціативи сільського голови Олега Павка,
було вирішено провести ремонт, як ми звикло кажемо, господарським способом, без бюджетного фінансування. Відчутну підтримку

ВЕСНА
Весна – весняночка прийшла,
Тепло у край
наш принесла.
Дорослі й
діти – раді всі
Чудовій й
сонячній порі.
Гаї і луки
прикрасила,
Фіалками всю землю вкрила,
А ще прекрасне свято принесла –
Воскресіння Спасителя –
Христа!
Соломія ПАВЛИК.

Подяка
ро Луговий, члени виконкому міської ради Микола Федаш та Петро
Юдицький. Вони разом з однопартійцем Іваном Павликом (всі –
члени партії Блоку Петра Порошенка) пожертвували свою кров пораненим. У хлопців виник навіть задум створити на Турківщині громадську організацію, під назвою «Донор», яка б об’єднала всіх
небайдужих людей, а також захищала їх інтереси.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
місцевій громаді надав депутат Львівської обласної ради, директор
ДП «Боринське лісове господарство» Михайло Ільницький та лісничий Мохнатського лісництва цього підприємства Микола Височанський. Власним транспортом завозили гравій місцеві жителі Василь
Легеза та Іван Мінкович. Велику допомогу надав також директор
місцевої школи Михайло Трийцятник.
Так спільними зусиллями вдалося відремонтувати 300 м дороги
по вул. Зелена, стільки ж – по вул. Стрийська, та 2,5 км на дорозі
Бориня-Мохнате (в межах села Матків).
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Òðè ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè áóäå ñïîðóäæåíî â íàøîìó ðàéîí³ äî ê³íöÿ 2016 ðîêó
Як повідомив редакцію депутат Львівської обласної ради Михайло Дзюдзь, до кінця поточного року в нашому районі облаштують три
спортивні майданчики. Один – в селі Бітля (розміром 42 на 22 м), зі штучним покриттям, на загальну суму 600 тисяч гривень. 100 тисяч
гривень необхідно вишукати для співфінансування з районного бюджету. Два відкриті спортивні майданчики з тренажерним обладнанням
встановлять на шкільних стадіонах в селах Вовче та Лімна. Їх вартість – 100 тисяч гривень. Кошти з обласного бюджету виділятимуть також
на умовах співфінансування із сільських рад вищеназваних сіл. Окрім того, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні
забезпечити відведення земельних ділянок під спортивні споруди та вільний доступ до занять.
Наш кор.
26 квітня, о 12:00 год., у сесійній залі Турківської міської ради
відбудуться громадські слухання містобудівної документації (детальний план території) на земельну ділянку комунальної власності під будівництво багатоповерхового житлового будинку в м.
Турка, по вул. Молодіжна, 18 "а".

Колектив Явірського НВК щиросердечно вітає з днем народж ення
працівника школи
–
Ірину
Михайлівну Кречківську – і
бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, сімейного
затишку, благополуччя, довгих
років життя.
Прийміть вітання наші
щирі
І побажання в цей святковий
день.
Нехай з небес від Бога
ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щастя щедрі многії літа.

Терміново продається однокімнатна квартира, площею 42 кв. м,
з євроремонтом та меблями. Є сарай, підвал, грядка під зелень.
Ціна – договірна.
Тел.: 0972398251, 0992411558 (Марія).

Низький уклін
Вам, лікарю!
Серед сірої маси буднів, серед важкої круговерті життя, інколи спалахують світлі
вогники надії, любові й тепла,
людської доброти і ніжності.
Ще є люди, яким притаманні
прекрасні людські якості. В
цьому я переконалась, коли
потрапила в Турківську
КЦРЛ.
Лихо прийшло зненацька.
Мого сина, другокласника, покусав собака. Це сталося миттєво.
У дитини покусані ніжки. Я у розпачі не розуміла, що роблю. І на
допомогу мені прийшов хірург
Богдан Ігорович Манюх – людина із добрим, щирим серцем. Він
ще молодий лікар, але вміння і
любов до професії пророкують
йому велике майбутнє.
Я низько вклоняюсь Вам,
лікарю. Щира подяка медсестрам Стефі Миколаївні Ватраль,
Марії Степанівні Івануджак.
Мирного Вам неба, міцного
здоров’я, щастя, творчої наснаги. Хай Всевишній береже Вас
від бід, а Матінка Божа посилає
Вам ще багато-багато років життя.
Людмила СЛАВИЧ,
ж ителька
Військового
містечка.
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ÎÐÅÍÄÍÀ ÏËÀÒÀ:
ÑÊ²ËÜÊÈ ÇÀÐÎÁËßª
Ì²ÑÜÊÈÉ ÁÞÄÆÅÒ
На недавньому спільному розширеному засіданні громадської ради при райдержадміністрації,
Координаційного центру надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, представників
громадських організацій, з-посеред інших порушених питань, активісти попросили Турківського міського голову оприлюднити список орендарів міського майна та суми, які вони сплачують за один квадратний метр. Очевидно, були сумніви, що фізичні та юридичні особи орендують майно за заниженими цінами. Щоб розвіяти усі припущення, міська рада подала нам інформацію по орендарях, яку ми сьогодні й оприлюднюємо.

СПИСОК
фізичних та юридичних осіб, які орендують приміщення міської ради, станом на 01.04.2016р.
№
з/п

П.І.Б.

1

ТзОВ «Болгарська
косметика»

2

Білинська Л.Л.

3

Райвідділ культури

4

Шиян Р.О.

5

Лемець А.В.

6

ВАТ Турківський СТЗ

7

Сенюга Т.О.

8

Саварин З.А.

9

Комарницький Е.О.

10
11

МВ АТУПСКА
Музична школа
ЛД ДППЗ
«Укрпошта»
ЦПЗ № 3 м.Дрогобич
Управління держ
департаменту
України з питань
викон покарань

12

13

14

Яворський Л.В.

15

ПП Саварин Б.А.

17

ТзОВ «Гірські
розваги»
Студія радіомовлення

18

ПП «Релейні системи»

19

Пенсійний фонд

20

Райвідділ освіти

21

Павлик Н.Б.

22

АТ «Райфайзен Банк
Аваль»

23

Ільницька М.Л.

24

Федаш М.М.

25

ОПЛОПВАПБ

26

ДП «Центр
державного
земельного кадастру»

27

Дмитрус Є.О.

28

Яворський Л.В.

16

Адреса приміщення
Пл.Ринок,26
(Магазин)
Пл.Ринок,26
(магазин)
Пл.Ринок,бібліотека
Вул.Молодіжна,46/22
(спортзал)
Вул.Міцкевича,8
(аптека)
Вул. Молодіжна,46
(аптека)
Вул. Середня,9а
Вул. С.Стрільців,82
Ритуальні послуги
Вул. С.Стрільц ,9Г
гараж
Вул. А.Ш ептицьк ,3
Вул. С.Стрільців,64
Вул.Міцкевича,8

Вул.А.Ш ептицького,3

Пл.Ринок,16
(Книгарня)
Вул. С.Стрільц,82
(Ритуальні послуги)
Вул. С.Стрільців,82
Вул.Міцкевича,8
Вул.С.Стрільців,64
(Канцтовари)
Вул. С.Стрільців,27
Вул. С.Стрільців,23
Пл.Ринок,26
(Магазин)
Пл.Ринок,26
(банкомат)
Пл.Ринок,26
(Магазин)
Пл.Ринок,26
(офіс)
Пл.Ринок,26
(Офіс)
Пл.Ринок,26
(Офіс)
Пл.Ринок,26
(Аптека)
Пл.Ринок,26
(Канцтовари)

Площа
орендованого
приміщення
м.кв.

Ціна 1 м.кв.
орендованого
приміщення

Орендна
плата за
місяць з
ПДВ

67,6

28,2070

2288,15

309,7

20,2891

7540,24

164,3

7,9722

1571,80

125,2

4,4822

673,40

120,1

2,5854

372,61

120,1

4,2791

616,70

27,6

22,1598

733,93

27,9

28,8072

964,46

31,4

10,1058

380,78

10,9
205,5

22,3211
8,4875

291,96
2093,02

96,1

2,8349

326,92

18,8

8,4554

190,75

91,3

6,2831

688,38

64,2

10,1856

784,70

5

20,1020

120,61

59,3

8,4865

603,90

21,7

10,1862

265,25

200,2

3,5015

841,20

232,7

6,7763

1892,22

48,4

27,8988

1620,36

2

85,2200

204,53

19,4

28,2073

656,66

22,9

19,9957

549,48

45,4

19,9976

1089,47

58,1

19,9981

1394,27

61,9

8,5517

635,22

18,5

16,9557

375,97

Цікава пропозиція для юристів
Координаційний центр з надання правової допомоги Міністерства юстиції України оголошує
конкурс з відбору кандидатів на посади начальників та/або заступників начальників бюро правової допомоги, що розпочнуть діяльність з 1 липня 2016 року в усіх регіонах України.
Якщо Ви маєте вищу юридичну освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня, вільно володієте
українською мовою та маєте бажання приєднатися до команди системи безоплатної правової допомоги в Україні - спробуйте свої сили!
Середній рівень місячної заробітної плати - від 3 500 грн.
У Львівській області бюро будуть утворені у Бориславі, Бродах, Винниках, Городку, Дрогобичі, Жидачеві, Жовкві, Золочеві, Кам’янці-Бузькій, Миколаєві, Мостиськах, Новому Роздолі, Новояворівську, Перемишлянах, Пустомитах, Рава-Руській, Радехові, Рудках, Сколе, Сокалі, Соснівці, Старому Самборі,
Трускавці, Турці, Яворові.
Дізнатися більше про вимоги до претендентів, строки проведення, умови участі в конкурсі та заповнити заявку на участь у ньому можна на веб-сайті: www.legalaid-jobs.in.ua
Заявки претендентів приймають до 4 травня 2016 року.
Додаткова інформація за телефоном: 0676767934 – Микола Іванович.
Запрошуємо Вас до участі у конкурсі!

3 стор.

Дорогу маму, турботливу бабусю, жительку м. Турка – Стефу Антонівну Кіцулу – з 65-річчям від дня народження, яке вона відзначила 20 квітня, щиро вітають син Микола з дружиною Світланою, дочка Ольга з чоловіком Віталієм,
онуки Юрій, Софія. Ніна, Оксана та вся велика родина. Іменинниці вони бажають здоров’я міцного
– з роси і води, щастя, радості, Божого благословення на довгий вік.
З днем народження вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Дорогу дочку, любиму дружину, турботливу маму, жительку с. Радич – Терезу Олександрівну Ільницьку – з ювілейним днем народження, яке вона відзначає 22 квітня, щиро вітають мама Марія, тато
Олександр, свекруха Стефанія, люблячий чоловік Іван, син Іван і
невістка Євгенія, син Олександр і невістка Юлія, донечка Марічка і бажають міцного здоров’я, благополуччя, добробуту та Господньої ласки на довгий вік.
Хай Бог Вам пошле літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим стелиться до ніг.
Нехай над Вами небо завжди буде чистим,
На серці – радісно і повно на столі.
Отож вітаємо Вас з святом урочистим
І Богу дякуєм, що Ви є на землі.

ÇÓÑÒÐ²× Ç ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÌ
²ÍÑÏÅÊÒÎÐÎÌ – ÍÅÌÈÍÓ×À
Якщо ваше обійстя чи прилегла
територія – не прибрані
Нещодавно, з ініціативи голови райдержадміністрації
Олександра Лабецького, в нашому районі проведено толоку з
очистки берега річки Стрий. У заході взяли участь працівники
структурних підрозділів райдержадміністрації, організацій та
установ району. Проведено санітарну очистку лівого берега
річки в районі водосховища Явірської ГЕС та джерело води біля
каплички в с. Явора.
«Кожен має змогу стати корисним для суспільства і природи та
організовувати невеличкі акції за місцем проживання, - зазначив
Олександр Лабецький. - Зокрема у власному дворику, на вулиці,
біля під’їзду будинку влаштувати прибирання території чи
висадження квітів, кущів та дерев. А також розповісти дітям про
необхідність підтримувати чистоту довкілля та бережно ставитися
до зелених зон у населених пунктах».
11 квітня оголошено конкурс на вивезення твердих побутових
відходів у всіх населених пунктах району, які ще не охоплені
централізованим вивозом сміття. В цьому плані успішною є
співпраця влади з приватним підприємцем Олегом Юськівим, який
уже місяць закуповує в населення тверді побутові відходи. У двох
десятках сільських рад ця робота добре налагоджена.
А напередодні Христового Воскресіння, 28 квітня, буде об’їзд
підприємств, організацій та населених пунктів. Де не належним
чином буде прибрано територію, громадські екологічні інспектори
зразу ж після Великодніх свят почнуть складати протоколи на
власників домогосподарств та керівників органів місцевого
самоврядування.

ÍÅÐÅÑÒÈÒÜÑß ÐÈÁÀ
Шлюзи Явірської ГЕС – відкрито
31 березня відбулася зустріч голови райдержадміністрації
Олександра Лабецького з керівництвом ТзОВ «Енергоінвест»
м. Вінниця, у власності якого знаходиться Явірська ГЕС,
представниками громадськості та членами Турківського
товариства мисливців і рибалок . На зустрічі обговорено
питання пропуску риби на нерест через греблю Явірської
ГЕС. Прийнято спільне рішення про відкриття затворів ГЕС
та скиду води із водосховища на час нерестового періоду.
Такий же захід проводили й минулого року. Зі слів членів
товариства мисливців і рибалок, було досягнуто позитивного
результату-збільшилася кількість малька у верхів’ях річок району.
Світлана БАГАН,
завідувач сектору з питань інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
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ÂÎÍÈ ÑÒÎßËÈ Ó
ÏÅÐØÎÄÆÅÐÅË
створення Турківського професійного ліцею
Цими теплими весняними днями Турківському професійному ліцею виповнюється 50 років з дня його заснування. Викладачі та учні закладу готуються славно його відсвяткувати,
запросивши на зустріч тих, хто працював і вчився тут у різні
роки, хто віддав училищу свої знання, здоров’я, сили, досвід і
натхнення, частинку свого життя.
Напередодні я зустрілася з
тими, хто стояв у першоджерел
його створення, кому випала на
долю нелегка ноша в організації
на Турківщині професійно-технічної освіти. Першою у цьому
списку є повна енергії, мудра,
творча, збагачена досвідом людина, прекрасна жінка – турківчанк а Богдана Леньо – нині
викладач спецдисциплін Турківського професійного ліцею.
Цьогорічної весни вона святкує
50-ліття своєї професійної діяльності на ниві профтехосвіти, яку
розпочала, після успішного закінчення Львівського університету ім. І. Франка, одержавши професію механіка- аеродинаміка
великих швидкостей. Але, як бачимо, доля розпорядилася так,
що Богдана Володимирівна застосувала свої знання не на авіаційному заводі «Антонов» (до
речі, тут вона була на практиці і
навіть мала можливість бачити
генерального конструктора знаменитих «АНів»), не в конструкторському бюро його імені, а у
своєму рідному містечку Турка.
Тут вона знайшла не тільки роботу, а й разом із досвідченим
електриком, шанованою у районі людиною Мироном Леньо,
створили гарну і міцну сім’ю,
вивели у світ дітей і дочекалися
онуків. До слова, Мирон Прокопович став другою людиною і,
насамперед, надійною опорою
та підмогою своїй дружині у той
час, коли створювалося перше
в нашому районі професійно технічне училище. Сьогодні подружжя пригадує той далекий
1966-й рік.
Приміщення під училище ви-

ділили на місці заочної школи,
в якому до цього розміщувався
дитячий будинок – це біля
теперішньої районної
поліклініки. За наказом
про створення в Турці
ТУ№3, на базі тресту
« Ль в ів с і л ь ел ек т р о мережбуд», поїхала в обласне управління профтехосвіти Богдана Леньо, бо ж
їй як заступнику, поки не
було директора, й доручили організовувати усю цю
справу. На допомогу Богдана запросила свого
чоловіка.
– Я не мав великого бажання туди йти, бо на той
час уже працював оргінструктором у райспоживспілці, – розповідає
Мирон Прокопович. – Як
сьогодні пам’ятаю: було
це 3 травня 1966 року.
Прийняли мене на посаду старшого майстра.
Отож дружина була перша, а я став другим. Директором призначили Миколу Фігеля, але він до своїх
обов’язків приступив дещо
пізніше. Бухгалтером прийшла
працювати Люба Максим. Так
почав створюватися колектив
училища. Як мовиться, на голому місці –ні стола, ні крісел, нічого не було. Дружина зі своїм
братом поїхала у Жидачів по
машину. Водієм прийняли Івана
Максимовича. Привезли вони
звідтам машину, до якої ще довелося прикласти і праці, і деякі
деталі докупити. Але зробили
до ладу цю машину і вже можна

було скористатись транспортом,
щоб щось привезти. Поступово
стали підготовляти матеріально-технічну базу. Найперше виписали меблі – декілька столів
та крісел. Також поїхали у Львів,
на вул. Городоцьку, у тамтешнє
профтехучилище, запозичувати

досвід – подивитися, як у них
ідуть справи. Навчальних програм наразі ми ще не мали.
Шукати програми було дорученням для Богдани Володимирівни. Коли зробили програми, ми
уже знали конкретно, що потрібно дістати та що привезти.
З Іваном Максимовичем стали
все звожувати докупи – верстати, провід, кабель, електроінструменти…. Разом з ним наїжджали до 3 тис. км в місяць,
виїжджаючи по кілька разів на
тиждень у Броди, Золочів, Бо-

БУДУТЬ КОШТИ –
ПРОДОВЖАТЬ РОБОТИ
У колишньому приміщенні терапевтичного відділення Турківської КЦРЛ буде
розміщуватися стаціонарне відділення з паліативною та хоспісною опікою
для тимчасового або постійного проживання одиноких та непрацездатних
громадян. Там зможуть проживати одинокі, немічні, похилого віку, люди, яким
потрібен цілодобовий догляд. Є й такі, що мають невиліковну хворобу, але їм
не можна постійно перебувати в лікарні. Вони також можуть проживати у
такому відділенні. Або ж одинокі особи, яких на старість спіткала біда – наприклад, пожежа знищила майно, і вони не в силі його уже відбудувати. Будинок для пристарілих дасть їм захисток. Є люди, які на зиму потрапили у скрутну ситуацію, вони там також можуть пережити морози та хуртовини. Усі
особи, які проживатимуть у відділенні з паліативною і хоспісною опікою, перебуватимуть на повному державному утриманні: 75 відсотків їхньої пенсії піде
на стаціонарне утримання у відділенні, 25%, згідно закону, – людина може
використати на власті потреби. Багато скептиків кажуть: «А воно нам, то
відділення, потрібне?» Відповідь дає директор Турківського територіального центру, який має безпосереднє відношення до такого соціального закладу,
Володимир Данчишак.
– Візьмемо для прикладу наших сусідів – старосамбірчан. Вони під цю справу вже
облаштовують друге приміщення. Перше уже переповнене людьми й , до речі, вони
також, як і ми, переживали, чи буде наповнюваність. Такий заклад невдовзі відкриють у Мшанці, – розпочав розмову Володимир Іванович. – Хто не стикається з цим
питанням, думає, що нам в районі такого не потрібно. Приміром, приходить старенька одинока людина і просить : «Влаштуйте мене в будинок-інтернат». Ми їй
пропонуємо Львів (це найближче) або Підбуж. Вона зі сльозами на очах відмовляється від такої пропозиції: «До Львова не піду, бо це для мене далеко». Повертається і ні з чим йде з кабінету. Я думаю, і навіть переконаний, що такий будинок в
районі потрібен.
– Там уже розпочато якісь ремонтні роботи?
– Робимо одне крило приміщення: перший і другий поверхи –на 25-30 ліжкомісць.
Слід сказати, що минулого року багато часу забрала паперова тяганина – виготов-

рислав, Дрогобич, а часто й у
Львів – у 21-у та 26-у мехколони
або ж до свого, як мовиться,
базовика – трест «Львівсільелектромережбуд», який на той
час будував лінії електропередач по всій Західній Україні. Привезли тоді зі Львова настільні
свердлильні верстати, комплектну
трансформаторну
підстанцію. Зробили майстерні,
класи, багато в чому, і особливо
у виготовленні стендів, допомогла й місцева меблева фабрика.
Так пройшов початковий етап
створення училища. Майстром
виробничого навчання прийняли Миколу Кундича. І Микола
Миколайович, як молодий, активний і завзятий до роботи,
впевнено взявся за справу –
став усе підготовляти для занять з електротехніки – робити спеціальні щити. (Микола
Кундич й зараз продовжує працювати майстром виробничого
навчання в ліцеї). Згодом почали приймати в колектив й інших
майстрів. Майстром слюсарної
справи був Ярослав Гірник,
нині покійний Орест Писанчин
– майстром по електриці. Вони
власноруч виготовляли наочне
приладдя, стенди. Згодом до
них в колектив влилися й молоді
викладачі – нині уже покійний
Лука Грицьків, Михайло Мандзинець та інші. В середині серпня,
коли майже усе було зроблено,
приїхав у Турку із Москви, із комітету профтехосвіти, спеціальний представник поцікавитися
створенням матеріально-технічної бази училища, щоби у вересні уже можна було розпочинати тут навчання.
Зі слів моїх співрозмовників,
тоді у Турківському ТУ №3 було
створено 8 груп (по 30 чоловік в
кожній) – випускники шкіл після
10 класів та дві групи – учні, які
прийшли в ТУ після закінчення

8 класів. Крім того, було прийнято одну групу автокранівників.
Біля училища ще знаходились
придатні для користування дерев’яні будівлі колишнього дитячого будинку. Саме в них й
зробили гуртожитки, в яких жили
восьмикласники. Решта учнів –
ті, що прийшли в училище після
10-го класу, розквартирувалися
по домівках та квартирах турківчан. Усі учні мали спеціальну
форму, перебували на повному
державному забезпеченні. До
речі, Мирон Прокопович пропрацював у цьому училищі ще 7
років викладачем, бо не було
кому викладати предмет з техніки безпеки на підстанціях. А
коли створили у Турці РЕС, він,
як і багато його колег по училищу, перейшли працювати туди.
Дружина залишилася і працює у галузі профтехосвіти й по
сьогодні. До речі, у перші роки
становлення закладу Богдана
Леньо була єдиним безпартійним заступником директора
профтехучилища серед усіх на
Львівщині. І ніколи не тремтіла
від страху перед високопосадовцями з партійним квитком у кишені. Її уроки завжди були наповнені багатим і цікавим
змістом, на яких вона експериментувала, запроваджуючи
щось нове. Приміром, на уроках креслення залюбки використовує динамічні плакати. Дуже
любить і шанує своїх учнів, завжди про них пам’ятає. І мріє, щоби
професійно-технічна освіта стала, як і колись, потрібною і
піднялася на якісно вищий щабель, щоби кожен із сьогоднішніх випускників ліцею не
турбувався про своє майбутнє,
міг знайти гідну роботу та своє
місце в житті. А знаючи, що про
неї писатимуть у газеті, попросила випускників, колишніх
майстрів, викладачів, неодмінно прийти на ювілей училища.
Життєве кредо Богдани Володимирівни: приймай роботу як
свою життєву місію – і тоді вона
принесе тобі задоволення. Ця
ще молода душею турківчанка й
справді не уявляє себе без праці,
без спілкування зі своїми вихованцями, без руху вперед, тому,
з Божою поміччю, так довго –
аж півстоліття – вірна обраній
справі.
Ольга ТАРАСЕНКО.

лення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи. Потім оголосили тендер, зробили конкурсні торги, визначили підрядника. До речі, тендер виграла
фірма приватного підприємця Михайла Кріля. Все це було оплачено за кошти
місцевого бюджету. Провели
тендер і восени 2015-го, в
листопаді, уже
розпочали роботи. На даний
час
освоєно
коштів в сумі
238 тис. грн. В
основному
зроблено демонтаж непотрібних
конструкцій, залито
стяжку на двох
поверхах. В усьому будівельники мають дотримуватись державних норм і стандартів. Там, всередині приміщення, не може бути пластику, не
може бути десятимісної палати, а одно-, дво- і в крайньому випадку – тримісні
палати, в кожній з яких – санвузол, душова, туалет, умивальник . Слід сказати, що
будівля ця, хоч і стара, але досить міцна і ще довго може послужити людям. Головне
привести до ладу фасад, щоби було нормальне перекриття, були ринви, аби стіни не
руйнувалися після дощу.
– Що плануєте зробити в поточному році?
– Закладено кошти на співфінансування з місцевого бюджету, написана відповідна програма – виконання робіт на суму більше 2, 5 млн. грн. Наразі її не відкинули.
Але скільки коштів нам виділять із державного бюджету цього року, не знаємо. Може
надійти половина, а може бути й уся сума. Будуть кошти – продовжимо роботи.
Головне, що розпочали цю справу, а закінчити мусимо.
Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.
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ÆÅÐÒÂÀ Â ²Ì’ß
ÏÎÐßÒÓÍÊÓ ËÞÄÅÉ
Наближається 30-а річниця аварії на
Чорнобильській атомній електростанції
В історії нашого народу багато трагічних дат. Одна з них –
26 квітня 1986 року, коли над квітучими садами України піднялася в небо радіоактивна хмара з четвертого реактора Чорнобильської атомної електростанції. Вибух реактора, найбільшої техногенної катастрофи в історії людства, приніс
багато горя і людських втрат.
Гіркоту чорнобильського полину відчує на собі ще не одне
покоління.
Що далі час відносить нас від
26 квітня 1986 року, дня найбільшої ядерної катастрофи ХХ
сторіччя, то більше усвідомлюємо, з лабетів якого монстра вирвалися.
Спільними зусиллями героївчорнобильців вдалося запобігти загибелі планети.
Не було б їх – не було б нас.
У цей сумний для всієї України день хочеться побажати, щоб
таке страшне лихо більше не повторилось!
Ветеранам-чо рноб ил ьц ям
бажаємо міцного здоров’я, щастя, радості, добробуту, миру,
злагоди та всього найкращого в
їхньому житті. Людство планети
ніколи не забуде про Вашу
мужність і героїзм. Ми схиляємось перед пам’яттю тих героївчорнобильців, які пожертвували
своїм життям в ім’я порятунку
людства.
Їхній подвиг – безсмертний.
Земля пухом – померлим.

5 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Здоров’я – живим!
Серед тих героїв-чорнобильців, які власними грудьми
закрили планету від радіоактивних променів з неконтрольованого атомного жерла, був і наш
земляк – Роман Бачинський,
ліквідатор наслідків аварії на
ЧАЕС І категорії, інвалід І групи.
Роман Володимирович народився в селі Комарники в сім’ї
вчителя. Батьки з дитинства прищепили
синові
моральні
цінності: любов до Бога, своєї
Вітчизни, рідної землі і її предків,
до мови, звичаїв, обрядів та традицій нашого народу.
Роман був дуже енергійним і
допитливим хлопчиком, усім
цікавився, все легко сприймав і
засвоював, умів відстояти свою
позицію. Будучи школярем, добре вчився. Багато читав. Прекрасно знав історію рідного краю.
Був всебічно обдарованим з
вродженим відчуттям краси:
добре малював, різьбив, гарно
співав, акомпонуючи на музичних інструментах.

Займався спортом: бігав, плавав, грав у футбол, баскетбол, взимку катався
на лижах, ковзанах,
санкувався. Любив природу. В години дозвілля
любив посидіти з вудочкою на березі Стрия,
збирати гриби в лісі. Під
час канікул здійснював
багато мандрівок по
історичних місцях рідних
Карпат, захоплюючись
їх мальовничою красою.
Дуже любив техніку. По
закінченні школи, здобув фах інженера-механіка. Любив свою роботу. Одружився. Разом з
дружиною виростили й
виховали трьох дітей –
двох синів і доньку.
Роман Бачинський
був добрим сином, братом, чоловіком, батьком, дідусем, товаришем. Він умів об’єднувати колег по роботі,
друзів на добрі справи і завжди
був душею колективу. Був активним громадським діячем. Це
була людина світлої душі, працелюбна, до кінця віддана справі,
ділова, принципова, компетентна. Головною рисою його харак-

Â²×ÍÈÉ ÊÎÍÔË²ÊÒ Ì²Æ
ÏÅÐÅÂ²ÇÍÈÊÎÌ ÒÀ ÏÀÑÀÆÈÐÎÌ
Якось один відомий професор вирішив відпочити на березі
великого озера. Сидячи в тіні крислатого дерева, він насолоджувався літнім пейзажем. Недалеко від берега на човні пропливав місцевий перевізник. Професор попросив його, аби той
повозив його по озеру на своєму човні. Добродій погодився. Коли
відпливли вже доволі далеко від берега, професор запитав
перевізника:
– Шановний, чи знаєте Ви історію?
– Ні!
– Що ж, вважайте, чверть Вашого життя пропала намарне.
А чи знаєте Ви астрономію?
– Ні.
– Ну, то дві чверті Вашого життя втрачено. А може Ви знаєте філософію?
– Та ні.
– Тоді Ви змарнували три чверті свого життя.
Зненацька здійнялася шалена буря. Човен посеред озера гойдало на хвилях, немов горіхову шкарлупку. Перевізник, намагаючись перекричати завивання вітру, запитав професора:
– Пане професоре, а чи вмієте Ви плавати?
– Ні, – відповів професор.
– То вважайте, що ціле Ваше життя втрачене… (Притча).
Є дуже багато різних шляхів,
жиром сягають ранньої зорі
часто надзвичайно гарних та
людства, коли людина ще не
привабливих, які ведуть людину
навчилася приручати диких твадо Вічності. Але дорога життя –
рин, та не винайшла колесо, але
одна-єдина. Це Божа дорога,
вже встигла розділити суспільйдучи якою людина знайде на
ство на багатих і бідних.
ній різні духовні скарби. Одним
В общинах, де статус вождя чи
з таких скарбів є повага до свого
жреця сягав божественної перближнього. В світлі нашої статті
соніфікації, з’являлися величні
– це взаємоповага між перехрами та будівлі, з влаштованивізником та пасажиром. Як зазми в них високими сидінняминачив великий древній мислитронами, на яких сиділи божетель і філософ Китаю, Конфуцій
ственні персони, повеліваючи
(Кун – цзи): «Поважати кожну
натовпом. Пересувалися вони
людину, як самого себе, і постутакож над натовпом, сидячи на
пати з нею, як ми бажаємо, щоб
тронах, прикріплених до двох
і з нами так поступали – вище за
довгих жердин, які носили ноце немає нічого».
сильники.
Якщо ми заглянемо в історію
З часом, коли божественність
людства, то побачимо, що стоверховного вождя та жреця посунки між перевізником, а ще
малу сходила на нижчі ранги
раніше – носильником та пасачиновників, з’являються палан-

кіни, свого роду маленькі каюти
з кріслом всередині, прикріплені до двох жердин. А ще
пізніше паланкіни почали використовуватися як засіб міського
транспорту. Коли винайшли колесо та приручили диких тварин,
з’являються карети. І вже з винаходом, кілька століть тому,
двигуна, вулиці міста заполонили машини.
Паралельно з розвитком
транспорту, розвивалися й
відносини між перевізником та
пасажиром, де перевізник в погоні за прибутками, намагався
створити для пасажира максимальний комфорт, демонструючи й свої моральні якості. Там,
де це було відсутнє – виникали
постійні конфлікти. Аби убезпечити себе від подібних
конфліктів, стосунки між перевізником та пасажиром «одягнулись» в закон, який регламентував поведінку як одних так
і інших, чим досягався відносний
спокій під час руху.
Там, де зберігається повага до
людини та закону, там, практично, між перевізником та пасажиром не виникає ніяких
конфліктів. Пунктуальність, чистота, комфорт, поведінка – це
далеко не всі якості того, хто
взявся перевозити людей в
міському чи міжміському транспорті.
На жаль, далеко на всі дотримуються такого зразка. Останнім часом дедалі частіше
чути нарікання громади нашого
району на низьку якість обслуговування населення з боку ПП

теру була доброта, щиросердечне служіння людям, почуття високої відповідальності за доручену справу. Роман Володимирович умів спілкуватися з оточуючими і допомагати кожній людині у важкі хвилини життя, порадити, втішити і вселити в душу
краплинку оптимізму, надію на
краще.
Він користувався повагою й
великим авторитетом серед
людей.

У 1986 році Романа Бачинського направили на ліквідацію
аварії на Чорнобильській
атомній електростанції.
Працюючи в епіцентрі подій,
ризикуючи своїм здоров’ям і
життям, Роман Бачинський з
«Тур-Авто», яке знаходиться під
керівництвом п. В.Ф.Кметика. Ці
питання неодноразово порушувалися громадянами як на загальних зборах ГО «Майдан Турківщини», так і на розширених
зустрічах громадськості з керівниками міста, району та області.
Громадою було акцентовано
увагу на тому, що водії даного
підприємства не дотримуються
чіткого графіка перевезень пасажирів; не звертають уваги на
санітарний стан салону транспортних засобів; проявляють
грубу, а подеколи й хамську поведінку до пасажирів; нехтують
законами про пільговий проїзд
різних категорій населення, а
особливо, що являється сьогодні недопустимим, відносно
військовослужбовців та учасників бойових дій в зоні АТО;
відсутність квитків за проїзд, що
породжує корупційні схеми; куріння водія в салоні; діалог з пасажирами підчас руху й т.д.. Все
це разом взяте створює негативний образ турківського перевізника.
З цього приводу, на загальних зборах ГО «Майдан Турківщини» було прийнято звернення до керівника ПП «Тур-Авто»
В.Ф.Кметика з наступними вимогами:
1. Чітко дотримуватись графіка перевезень пасажирів.
2. Інформувати пасажирів про
графіки перевезень шляхом їх
встановлення на всіх зупинках
м.Турка.
3. Забезпечити належний санітарний стан в салонах маршрутних автобусів, а саме: проводити вологе прибирання під час
стоянки на кінцевих станціях, в
тому числі у м.Львів, а також
щотижнево здійснювати прання
чохлів на сидіння і підголовників.
4. Зобов’язати водіїв маршрутних автобусів проводити переве-

честю і гідністю, сумлінно, високопрофесійно та самовіддано
виконував свій громадянський
обов’язок перед Батьківщиною,
українським народом, показавши найвищий взірець героїзму та
самопожертви. Він з гідністю
зумів пройти крутими, тернистими стежками своєї долі.
Внаслідок високої дози опромінення, отриманої під час виконання робіт по ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС, важко
хворів, став інвалідом першої
групи, але не нарікав на труднощі, несправедливість, а приймав усі свої випробування зі
смиренням. Це був оптиміст, великий життєлюб.
У душі залишався мрійником…
Мав багато планів…
Міг би ще жити й жити…
Та невблаганна смерть на 62му році життя обірвала всі мрії,
надії, прагнення й сподівання.
Його життєвий шлях є взірцем
мужності, героїзму, високого
патріотизму і відданого служіння своєму народові. Він безмежно любив свої рідні Карпати,
добрих і працьовитих односельчан, батьківську оселю, родину.
Пам’ять про Романа Володимировича Бачинського – талановиту, мужню, добру, мудру, порядну, чуйну, шляхетну, людину
світлої і щедрої душі – назавжди
залишиться в наших серцях.
Царство небесне та вічна слава героєві-чорнобильцю. Нехай
буде пухом рідна українська
земля, яку Він так любив!
Вічна йому пам’ять.
Марія-Христина БАЧИНСЬКА,
Роман БАЧИНСЬКИЙ,
Сергій БАЧИНСЬКИЙ,
Лілія БАЧИНСЬКА.
зення за встановленим маршрутом, незалежно від кількості пасажирів.
5. Встановити штрафи, або
іншого виду покарання, для
водіїв за куріння під час руху та
звучання російського шансону та
попси в салоні маршрутних автобусів. Інформацію про це вивішувати в салоні разом із номерами телефонів, за якими можуть звернутися пасажири.
6. Забезпечити зі сторони
водіїв ввічливе обслуговування
та безкоштовний проїзд військовослужбовцям – учасникам бойових дій в зоні АТО та іншим
пільговим категоріям населення.
Віриться, що ці вимоги будуть
доведені до всіх водіїв маршрутних автобусів з метою їх повного
виконання.
Було б неправильно завершити статтю, не нагадавши й самим
пасажирам про їхню поведінку
в пасажирському транспорті, на
яку нарікають і самі водії: вимагання зупинки в забороненому
місці; рейвахи в салоні; зверхнє
ставлення до водія як свого
раба; розпивання в салоні алкогольних напоїв; недотримання санітарних норм, коли пасажир заходить в салон весь в багнюці, та ще й норовить впхати на
сидіння свої торби, обліплені
багном; сумнівна якість доріг і
т.д., – ми не боги, і водії зовсім
не наші носильники.
Як зазначив радянський письменник Олексій Пєшков (Максим Горький – 1868-1936): «Поважайте один одного, не забуваючи про те, що в кожній людині захована мудра сила будівничого, якій потрібно лишень
дати волю, аби вона розвилася
та розквітла» тоді життя наше не
буде прожито намарно.
ГО «Майдан Турківщини».
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ÎÏÐÈËÞÄÍÞªÌÎ ÄÎÕÎÄÈ
Відповідно до п.2 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», оприлюднюємо
доходи за 2015 рік державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування.
Момоход Марія Федорівна
Посада
–
Карпатський
сільський голова
Члени сім’ї декларанта: мати
чоловіка – Момоход І. В., чоловік
– Момоход – М. В., син – Момоход
М. М., син – Момоход В. М.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта – 74006,46,
членів сім’ї – 71500,93.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати
та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до
умов трудового або цивільно-правового договору (грн..): декларанта – 70189,46.
- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 3817;
- допомога по безробіттю (грн.):
членів сім’ї – 15786,09
- страхові виплати, страхові
відшкодування, викупні суми та
пенсійні виплати, що сплачені
декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного
забезпечення та пенсійного вкладу (грн.): членів сім’ї – 47914,84;
- дохід від провадження
підприємницької та незалежної
професійної діяльності (грн.):
членів сім’ї – 7800.
Земельні ділянки членів сім’ї:
загальна площа 19500 кв.м.
Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа 82 кв.м.
Автомобілі вантажні (спеціальні): ЗІЛ – 130, 6000 куб.см. (по
дорученню власника).
Бабунич Степан Миколайович
Посада
–
Сянківський
сільський голова
Члени сім’ї декларанта: дружина – Бабунич М.Ю., дочка – Бабунич М.С., дочка – Бабунич В.С.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
57425,61, членів сім’ї – 16208,98.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати
та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до
умов трудового або цивільно-правового договору (грн..): декларанта – 53225,61, членів сім’ї –
16208,98.
- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 4200;
Земельні ділянки декларанта:
загальна площа – 20500 кв.м.
Житлові будинки декларанта:
загальна площа – 36 кв.м.
Василечко Людмила Степанівна
Посада – секретар Сянківської
сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: чоловік – Василечко С.М., дочка –
Василечко А.С.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
53351,00, членів сім’ї – 92474,73.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати
та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до
умов трудового або цивільно-правового договору (грн.): декларанта – 50994,00; членів сім’ї –
90517,73.
- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 2357,00; членів сім’ї
– 1200,00.
- інші види доходів (грн.): членів
сім’ї – 757,00.
Земельні ділянки декларанта:
загальна площа – 6832 кв.м.,
членів сім’ї – 17813 кв.м.
Житлові будинки декларанта:
загальна площа – 50 кв.м., членів
сім’ї – 62,3 кв.м.
Квартири декларанта: загальна площа – 22,55 кв.м.
Автомобілі легкові членів сім’ї:
ІЖ-412, 1700 куб.см., 1983 р.в.
Погашення основної суми позики (кредиту) (грн.): членів сім’ї
– 8000.

Юсипович Світлана Степанівна
Посада – секретар Явірської
сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: чоловік – Юсипович І.І.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта – 54361,
членів сім’ї – 18639.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (грн.):
декларанта – 50347; членів сім’ї
– 12926.
- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 4014.
- допомога по безробіттю (грн.)
членів сім’ї – 5713.
Земельні ділянки декларанта: загальна площа пай – 7729
кв.м., план – 1809 кв.м.; членів
сім’ї – 7100 кв.м.
Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа – 98 кв.м.
Сума коштів на рахунку у банках та інших фінансових установах у т.ч. (грн.): декларанта –
3694. членів сім’ї – 3620.
Утримання зазначеного у
розділах ІІІ-V майна (грн.): декларанта – 19, членів сім’ї – 23.

Дупіряк Віра Дмитрівна
Посада
– Вовченський
сільський голова
(колишній начальник бюджетно-фінансового відділу – головний бухгалтер)
Члени сім’ї декларанта: чоловік – Дупіряк М.М.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта – 90939,
членів сім’ї – 15466.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (грн..):
декларанта – 90939.
- інші види доходів (грн.):
членів сім’ї – 15466.
Земельні ділянки членів
сім’ї: загальна площа – 24100
кв.м.
Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа – 64 кв.м.
Квартири декларанта: загальна площа – 37,3 кв.м.
Інше нерухоме майно членів
сім’ї: загальна площа – 28 кв.м.

Шпуганич Галина Петрівна
Посада – секретар Шум’яцької сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: чоловік – Шпуганич М.І., дочка –
Шпуганич І.М., син – Шпуганич
Р.М.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
50280,82, членів сім’ї –
116842,34.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (грн.):
декларанта – 47923,82, членів
сім’ї – 114999,34.
- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 2357,00, членів
сім’ї – 1843,00.
Земельні ділянки декларанта: загальна площа – 2,18 га.
Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа – 100 кв.м.

Гошовський Дмитро Ігнатович.
Посада
–
Явірський
сільський голова.
Члени сім’ї декларанта: дружина – Гошовська С.Д., син –
Гошовський Р.Д.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта – 73518,
членів сім’ї – 80680.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (грн.):
декларанта – 73518, членів сім’ї
– 45238.
- інші види доходів (грн.):
членів сім’ї – 35442.
Земельні ділянки декларанта: загальна площа – 8500 кв.м,
членів сім’ї – 1776 кв.м.
Житлові будинки декларанта: загальна площа – 77,7 кв.м.,
членів сім’ї – 231,3 кв.м.
Автомобілі легкові декларанта: Chery-amulet, 1597 куб.см.,
2007р.в., 71 кВт.
Сума коштів на рахунку у банках та інших фінансових установах у т.ч. (грн.): декларанта –
445 (Ощадбанк).
Сума коштів на рахунках у
банках та інших фінансових установах (грн.): членів сім’ї –
4259 (Ощадбанк).
Добровільне страхування
(грн.): декларанта – СК «Оранта» – 272.
Погашення основної суми позики (кредиту) (грн.): членів сім’ї
– ЦКС «Анісія» – 836.
Погашення суми процентів за
позикою (кредитом) (грн.):
членів сім’ї – ЦКС «Анісія» – 214.
Кузан Алла Семенівна
Посада – секретар Вовченської сільської ради
Члени сім’ї декларанта: чоловік – Кузан В.М., син – Кузан
М.В.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта – 52774,
членів сім’ї – 44998,67.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (грн..):
декларанта – 52774, членів сім’ї
– 44998,67.
Земельні ділянки членів
сім’ї: загальна площа – 5000
кв.м.
Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа – 80 кв.м.
Годованець Василь Васильович
Посада
–
Шум’яцький
сільський голова
Члени сім’ї декларанта: дружина – Годованець М.М., син –
Годованець І.В., син – Годованець П.В., мати – Годованець
М.О.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
30047,82, членів сім’ї –
57473,43.
В т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (грн.):
декларанта – 30047,82, членів
сім’ї – 57473,43.
Земельні ділянки членів
сім’ї: загальна площа – 1,98 га.
Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа – 81 кв.м.
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Блажевський Юліан Пилипович
Посада – секретар Завадівської сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: дружина – Блажевська М.М., дочка
– Блажевська С.Ю., син – Блажевський Н.Ю., мати – Блажевська М.І.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
55240,60, членів сім’ї –
64847,49.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (грн.):
декларанта – 16502,60; членів
сім’ї – 62589,49.
- матеріальна допомога (грн.):
членів сім’ї – 2258.
- дохід від провадження
підприємницької та незалежної
професійної діяльності (грн.)
декларанта – 38738.
Земельні ділянки декларанта: загальна площа – 9800 кв.м.
Житлові будинки декларанта:
загальна площа – 182 кв.м.
Квартири декларанта: загальна площа – 61,3 кв.м. (1/3
квартири м. Турка, вул. Молодіжна 2/3), членів сім’ї – (1/3 квартири м. Турка, вул. Молодіжна 2/
3).
Інше нерухоме майно членів
сім’ї: загальна площа – 67,3 кв.м
(торгове приміщення с. Мельничне).
Автомобілі легкові декларанта: Форд Сієрра, 1800 см3, 55
кВт., 1990.
Ільницький Роман Якубович
Посада
–
Ільницький
сільський голова.
Члени сім’ї декларанта: дружина – Ільницька М.М., дочка –
Ільницька О.Р., дочка – Ільницька О.Р.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
50379,94, членів сім’ї –
56188,53.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (грн.):
декларанта – 50379,94, членів
сім’ї – 40372,53.
- інші види доходів (грн.):
членів сім’ї – 15816.
Земельні ділянки членів
сім’ї: загальна площа – 1,10 га.
Житлові будинки декларанта: загальна площа – 80 кв.м.

Повханич Михайло Васильович
Посада
Кривківський
сільський голова
Члени сім’ї декларанта: дружина – Повханич О.О.
Загальна сума сукупного доходу, (грн.): декларанта –
66820,07, членів сім’ї –
14394,16.
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (грн..):
декларанта – 63911,07.
- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 2909,00.
Земельні ділянки декларанта: загальна площа – 19700
кв.м.
Житлові будинки декларанта: загальна площа – 80 кв.м.
Гаражі декларанта: загальна
площа – 20 кв.м.
Інше нерухоме майно декларанта: загальна площа – 40 кв.м.
Автомобілі легкові декларанта ВАЗ-21099, об. дв. 1500, 2006
р.в.

Сакаль Мар’ян Дмитрович
Посада – Завадівський
сільський голова.
Члени сім’ї декларанта: дружина – Сакаль І.І., дочка –
Ільницька М.М., зять – Ільницький В.І., онука – Ільницька І.В.,
онука – Ільницька О.В., онук –
Ільницький А.В.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
109181, членів сім’ї – 147023.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (грн.):
декларанта – 109181, членів
сім’ї – 35146.
- дохід від провадження
підприємницької та незалежної
професійної діяльності (грн.):
членів сім’ї – 60990.
- інші види доходів (грн.):
членів сім’ї – 50887.
Земельні ділянки декларанта: загальна площа – 9952 кв.м
(с. Завадівка), 8864 кв.м. (с.
Мельничне); членів сім’ї – 2275
кв.м. (с. Завадівка), 950 кв.м (с.
Лосинець), 5000 кв.м (с. Мельничне).
Житлові будинки декларанта: загальна площа – 165 кв.м
(с. Завадівка), 30 кв.м (с. Завадівка).
Автомобілі легкові декларанта: ВАЗ 211040, 1596 см3, 56,4
кВт, 2008; ВАЗ 21013, 1198 см3,
63,7 кВт 1986 (доручення №1152
від 27.05.2007 м. Перечин Закарпатська обл.).
Ришканич Алла Василівна
Посада – секретар Кривківської сільської ради
Члени сім’ї декларанта: чоловік – Ришканич М.О., дочка –
Ришканич С.М., син – Ришканич
І-О.М., син – Ришканич Н.М.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
52014,26, членів сім’ї –
22318,97.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (грн.):
декларанта – 5022, 33.
- соціальна допомога (грн.):
декларанта – 46991,93.
Земельні ділянки членів
сім’ї: загальна площа – 3800
кв.м.
Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа – 87,1 кв.м.
Інше нерухоме майно членів
сім’ї: загальна площа – 50 кв.м.
Автомобілі легкові декларанта: Фольсваген гольф, об.дв.
1800, 1988 р.в.
Янінович Марія Іванівна
Посада – секретар Ільницької сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: син
– Янінович М.І., батько – Маслиган І.В., мати – Маслиган Т.М.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
67207,93, членів сім’ї –
33969,36.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (грн.):
декларанта – 49716,99.
- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 3893,02.
- інші види доходів (грн.): декларанта – 13597,92; членів сім’ї
– 33969,36.
Земельні ділянки декларанта: загальна площа – 0,5565;
членів сім’ї – 0,25 га.
Квартири декларанта: загальна площа 105 кв.м.
Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа 100 кв.м.
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ПОНЕДIЛОК, 25
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 00.20 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.25 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.40, 23.50 Вiд першої особи
09.00, 05.45 Вiчне
09.15 Уряд на зв’язку з громадянами
10.05, 04.40 Д/ф «На урожай
коропа в Лозi»
11.10 Чоловiчий клуб. Спорт
12.25 Чоловiчий клуб
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
14.55 Х/ф «Атентат. Осiннє
вбивство в Мюнхенi»
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Word on the street
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 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
22.45 З перших вуст
23.00 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, 01.25 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку»
13.55 «Сiмейнi мелодрами 4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами 6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Останнiй москаль
2»
22.00 «Грошi»
23.30 «Мiнкульт»
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, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20 Х/ф «Двiчi в одну рiку»
13.30 «Судовi справи»
14.20 «Сiмейний суд»
15.15 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.10 «Подробицi»
21.00, 02.50 Т/с «Гречанка»
23.30 Х/ф «Доярка з
Хацапетiвки 2»

ВIВТОРОК, 26
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Авто перевiрено
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 На слуху
09.00, 05.45 Вiчне
09.30, 18.50 Про головне
10.20 Д/ф «Не хочу згадувати»
11.20 «План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
11.50 Перша студiя
12.30 Prime time з Мирославою
Гонгадзе
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет

7 стор.
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14.55 Д/ф «Помилка на
тисячолiття»
15.50 Д/ф «Чорнобиль. Точка
часу»
16.25 Подорожнi
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.30 ДебатиPRO
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.40 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Пiдсумки
23.50 Вiд першої особи
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, 01.35 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку»
13.55 «Сiмейнi мелодрами 4»
14.50, 15.45 «Сiмейнi мелодрами - 6»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «Розщепленi на атоми»
ІНТЕР
05.30, 09.20, 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»
12.30 «Судите сами»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
15.45, 16.15 «Сiмейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.30 «Подробицi»
21.00, 03.20 Т/с «Гречанка»
23.30 Д/ф «Чорнобиль. 30
рокiв потому»

СЕРЕДА, 27
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Д/ф «Епоха Митрополита Володимира»
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.00 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
13.50 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.05 Фольк-music
16.10 Путiвник прочанина
16.20 Д/ф «Тризуб Нептуна»
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.30 Д/с «Розкриття Америки»
20.30 Книга ua
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 02.05
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50 «Мiняю жiнку»
12.20 «Мiняю жiнку - 2»
13.55 «Сiмейнi мелодрами 4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами 6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Останнiй москаль
2»
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22.00 «Мiняю жiнку - 11»
ІНТЕР
05.30, 09.20, 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»
12.30 «Судите сами»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
15.45, 16.15 «Сiмейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.00 «Подробицi»
21.00, 02.50 Т/с «Гречанка»
23.30 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»

ЧЕТВЕР, 28
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Д/ф «Епоха Митрополита Володимира»
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф «Днi, якi змiнили Європу:
Угорщина, серпень 1989 року»
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
13.50 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Спогади
15.25 Надвечiр’я. Долi
16.25, 01.55 Свiтло
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.30 Д/с «Розкриття Америки»
20.35 Люструвати не можна
залишити
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 «Схеми» з Наталiєю Седлецькою
22.15 Переселенцi
22.30 З країни в Україну
22.50 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
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 2»
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00, 22.10 Т/с «Останнiй москаль
2»
00.00, 02.20 Х/ф «Ред»
04.00 «Шiсть кадрiв»
ІНТЕР
05.30, 09.20, 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»
12.30 «Судите сами»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
15.45, 16.15 «Сiмейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 01.20 «Подробицi»
21.00, 03.10 Т/с «Гречанка»
23.30 Т/с «Доярка з Хацапетiвки
2»

П’ЯТНИЦЯ, 29
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота

06.30, 00.20 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Ера будiвництва
07.35 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Д/ф «Епоха
Митрополита Володимира»
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 18.55, 04.30 Про головне
10.05 Д/ф «Життєва артерiя
Стамбула. Один день на
Босфорi»
10.35 Д/ф «Будiвництво автостради на Алясцi»
12.00 Вересень
12.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.15, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
15.05 Театральнi сезони
16.00, 03.35 Вiра. Надiя. Любов
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.30 Д/с «Розкриття Америки»
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Люструвати не можна
залишити
22.10 Перша студiя
23.00 Пiдсумки
23.50 Авто перевiрено
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50 «Мiняю жiнку - 2»
12.20 «Мiняю жiнку - 11»
13.55 «Сiмейнi мелодрами 4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами 6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.20 «Розсмiши комiка. Дiти»
22.15 «Свiтське життя»
23.15 «Лiга смiху 2»
ІНТЕР
05.30, 09.20, 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»
12.30 «Судите сами»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
15.45, 16.15 «Сiмейний суд»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 01.20 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Нiч закритих
дверей»

СУБОТА, 30
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
06.40 Телемагазин
07.10 АгроЕра. Пiдсумки
07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.40 Д/ф «Епоха Митрополита
Володимира»
09.15 Word on the street
09.40 Мистецький пульс
Америки
10.15 Як це?
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.35 Школа Мерi Поппiнс
11.50 Казки Лiрника Сашка
12.35 Мирослав Скорик в
проектi «Три С»
14.45 Чоловiчий клуб
15.20 Український корт
15.55 Баскетбол. Чемпiонат
України. Фiнал
18.00 Х/ф «Владика Андрей»
20.30 На пам’ять

21.00 Новини
21.30 Дорога до Рiо-2016
21.55 Переселенцi
22.20 Альтернативна музика
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.15 Великодня Служба
КАНАЛ 1+1
06.05 «Свiтське життя»
07.00, 19.30 ТСН
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 Т/с «Останнiй москаль
2»
14.10 «Голос країни 6»
16.40, 01.15 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 7»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Лiга смiху 2»
23.20 «Розсмiши комiка. Дiти»
ІНТЕР
05.15 «Жди меня»
07.15, 20.00, 03.00
«Подробицi»
08.15 Х/ф «Без сина не приходь!»
10.00 Х/ф «Вiрнi друзi»
12.00 Д/ф «1000 рокiв на горi
Афон»
13.00 «Сходження Благодатного Вогню у Храмi Гробу Господнього»
14.40 Т/с «Янгол у серцi»
18.45, 20.30 Т/с «Сережка
Казанови»
23.00 «Пасхальне
богослужiння. Пряма
трансляцiя»

НЕДIЛЯ, 1
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.40, 00.20 Телемагазин
07.10 Д/ф «П’яте Євангелiє»
07.45 Д/ф «Епоха Митрополита
Володимира»
08.10 Смакота
08.35 Авто перевiрено
09.00 ВЕЛИКОДНI
БОГОСЛУЖIННЯ
12.30 Фольк-music
14.00 Концертна програма
17.15 Х/ф «Клара i Франциск»
21.00, 05.35 Новини
21.40 Премiя «Честь
професiї». Церемонiя нагородження
23.00 Паспортний сервiс
23.15 Д/ф «Епоха Митрополита
Володимира»
КАНАЛ 1+1
06.00 «Однокласники»
08.00 «Українськi сенсацiї»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
10.05 ТСН
11.00, 12.30, 13.50, 15.00 «Свiт
навиворiт 6»
16.10 «Чотири весiлля 4»
17.35 Х/ф «Отже, вiйна»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 6»
23.15 «Свiтське життя»
ІНТЕР
06.00 Т/с «Камо грядеши»
07.40, 20.00, 03.30
«Подробицi»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
15.20 Т/с «Сережка Казанови»
19.10, 20.30 «Ювiлейний вечiр
Раймонда Паулса»
22.30 Д/ф «Мiльйон червоних
троянд. До ювiлею Раймонда
Паулса»
23.30 Т/с «Янгол у серцi»
Заключна

Загублене пенсійне посвідчення (п/с 111977), видане УПФУ у Турківському районі на ім’я Миколи Степановича Мельниковича, вважати недійсним.

8 стор.
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ПРЕЙСКУРАНТ

ÎÏÐÈËÞÄÍÞªÌÎ
ÄÎÕÎÄÈ
Відповідно до п.2 ст. 12 Закону України
«Про засади запобігання і протидії
корупції»,оприлюднюємо доходи за 2015
рік державних службовців тапрацівників
органів місцевого самоврядування.

Петренко Петро Степанович
Посада
–
Лімнянський
сільський голова.
Члени сім’ї декларанта: дружина – Петренко Я.В., син – Петренко Б.П., син – Петренко Н.П.,
дочка – Петренко О.П., дочка –
Петренко Б.П., син – Петренко
Л.П., мама – Петренко Ф.П.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
28866,59, членів сім’ї –
71729,05.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (грн.):
декларанта – 19000,10.
- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 1376,38.
Земельні ділянки членів
сім’ї: загальна площа – 14800
кв.м.
Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа – 56 кв.м.
Карпа Степан Іванович
Посада – секретар Лімнянської сільської ради
Члени сім’ї декларанта: дочка – Карпа І.С., син – Карпа М.С.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта –
34481,66, членів сім’ї – 9480.
В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (грн.):
декларанта – 34481,66, членів
сім’ї – 9480.
Земельні ділянки декларанта: загальна площа – 10700
кв.м.
Житлові будинки декларанта: загальна площа – 56 кв.м.
Втрачене пенсійне посвідчення серія ААД №802839, видане
УПФУ у Турківському районі на
ім’я Василя Івановича Костишака, вважати недійсним.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ВС 019794,
видане відділом у справах сім’ї
та молоді Турківської РДА на ім’я
Андрія Миколайовича Луба, вважати недійсним.

закупівельних цін ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні
та свині в грн. за 1 кг живої ваги
ЗА К У П ІВЕ Л Ь Н А Ц ІН А

ÂÈÇÍÀ×ÈËÈÑÜ Ï²ÂÔ²ÍÀË²ÑÒÈ
Минулої неділі пройшли матчі третього ігрового дня кубка
району з футболу, присвяченого пам’яті Героїв Небесної Сотні
та загиблих воїнів АТО.
За підсумками зіграних поєдинків відбірного етапу турніру, до
півфіналу вийшли кращі чотири команди, які здобули перші місця у
своїх підгрупах.
Зокрема у неділю, 24 квітня, на турківському міському стадіоні
“Карпати”, о 14.00 год., півфінальний поєдинок проведуть команди
сіл В.Яблунька та В.Висоцьке, а о 16.00 год. – за путівку до фіналу
будуть боротись футболісти з Вовчого та Явори.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

До відома землевласників
Відповідно до п.281.3 статті 281 Податкового кодексу України, від сплати земельного податку з фізичних осіб звільняються власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)
та землекористувачі, за умови передачі вищевказаних ділянок, часток (паїв) в оренду лише суб’єктам господарюванняплатникам єдиного податку ІV групи.
Таким чином, у випадку передачі земельних ділянок, земельних
часток (паїв) в оренду суб’єктам господарювання, які перебувають
на загальній системі оподаткування, такі власники втрачають право пільги по сплаті земельного податку. Отже, обов’язок щодо сплати
земельного податку переходить на фізичних осіб-власників земельних ділянок.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

Áóä³âåëüíèé ä³ì «Ñ²À»
пропонує все для даху:
металочерепиця, плівки, шурупи, вікна дахові, обробки, лист
гладкий, вата, ринви, труби, металопрофіль, герметики.
Ціни – виробника.
Звертатися: м. Турка, вул.
Травнева.
Телефон: 0502043577.
В центрі с. Стрілки Старосамбірського району продається
приватизований житловий будинок. Загальна площа – 85 м2.
метало-пластикові вікна, 3 житлові кімнати, велика кухня, коридор, ванна, туалет, душова. Є
підвал і горище. Всі вигоди (вода,
каналізація). Опалення парове
та є пічне. На подвір’ї – літня кухня з вигодами, з підвалом і горищем. Є господарські споруди.
Земельна ділянка – 0,8 га. Ціна
– договірна. Тел.: 0932011363,
0957522281.
ТзОВ «Новодім» реалізує населенню будівельні матеріали:
пісок, відсів, щебінь, цемент.
Можлива доставка.
Турківськ а площадка (колишній вугільний склад): м. Турка, вул. Травнева,8.
Тел.:
0667889365,
0678287804 – Володимир.

Потрібен касир-експерт у ломбард. Досвід роботи не обов'язковий.
Навчання за рахунок підприємства 10-14 днів
Вимоги: знання ПК на рівні впевненого користувача, неконфліктність, вміння спілкуватися з клієнтами,комунікабельність,
уважність, порядність, відсутність судимості.
Вік: 22-35 років. Освіта:вища, незакінчена вища, середня;
Офіційне працевлаштування. Заробітна плата – від 2700 (ставка
+ %).за 15 днів
Звертатися: 093-640-50-80 (Наталія Сергіївна). Резюме ОБОВ'ЯЗКОВО.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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МВ КПП «Агро ЛТД» потрібні
на роботу водії, кухар, офіціант
та продавець в «Агромаркет».
Телефон для довідок: 3-1203.
Загублену виписку із Акта огляду МСЕК – серія 10 ААБ
№158973, видану на ім’я Василя Васильовича Бугіля, вважати недійсною.
Воловецьке КП «Агрошляхбуд», за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький район,
Закарпатська область, реалізує пісок за оптовими цінами:
Турківський р-н – 220,00 - 270,00
за 1 м3 з ПДВ та доставкою, а
також щебінь різних фракцій, та
надає транспортні послуги. Оплата здійснюється готівковим та
безготівковим розрахунком.
За інформацією звертатися
за телефонами: 099 72 94 996;
097 06 33 997; (03136) 25 321;
(03136) 25 322.

ТзОВ «Самбірська птахофабрика» проводить продаж провакцинованих живих курчат бройлерів. За довідками звертатися: м. Самбір, вул. Середня,
295 а, телефон: (236)32955,
0679399311.
Продам будинок у м. Турка,
новобудова, будинок завершено
на 80%. Біля будинку – своя
свердловина на воду, проведено газ, світло.
Ціна – договірна.
Площа будинку – 120м2, віддаленість від міста – 4 км.
Контактна особа: Юрій.
Тел.: 0990958434.

В И Д Т ВА РИ Н
П О П ЕРЕ Д Н Я

від
07.04.2016рок у

Би чки, п онад 400 кг

25,10

24,65

М олод няк – вищ а вгод . від 350400кг

24,65

22,70

М олод няк – вищ а вгод . до 350
кг

23,15

22,40

М олод няк, серед ньої
вго до ваності

20,75

20,30

М олод няк, ни ж че сер. вгод .

19,00

18,50

М олод няк, худ а

15,25

13,70

До росла, ви що ї вгод . від 33 0

22,25

21,75

До росла, ви щ ої вгод . до 3 30

22,00

21,50

До росла, сер едн ьої вго д.

20,35

19,90

До росла, н /серед ньої вгод .

18,50

18,00

До росла, худ а

15,35

13,80

К оні I категор ії

21,30

20,20

К оні II категор ії

19,40

18,40

С вин і

22,00

22,00

С вин ом атки

21,00

21,00

Іван СТРУЦЬ,
начальник відділу агропромислового розвитку Турківської РДА.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Ветерани і пенсіонери органів внутрішніх справ Турківського району сумують з приводу передчасної смерті пенсіонера органів
внутрішніх справ Михайла Паращака і висловлюють щире співчуття
рідним і близьким покійного.
Працівники Боринського СТ висловлюють щире співчуття Надії
Лук’янівні Паращак з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
чоловіка – о. Михайла.
Працівники відділу культури, районного Народного дому, народних домів району висловлюють щире співчуття завідувачу НД с. Лосинець Роману Миколайовичу Лоневському з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Педагогічний колектив та учні 7 та 10 класів Верхньогусненського
НВК висловлюють глибокі співчуття ученицям Соломії Киретів та
Інні Киретів з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька.
Колектив працівників Верхньогусненського НВК висловлює щире
співчуття заступнику директора школи Ользі Іванівні Киретів, вчителям – Павлу Івановичу Поврознику та Оксані Іванівні Киретів – з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата, швагра та дівера – Івана Івановича Киретіва.
Церковний комітет та громада с. Ропавське сумують з приводу
смерті о. Михайла і висловлюють щире співчуття їмості Надії та
рідним покійного.
Колектив працівників та депутатський корпус Завадівської
сільської ради висловлюють щире співчуття депутатові сільської
ради Роману Миколайовичу Лоневському з приводу тяжкої втрати –
смерті матері – Марії Йосипівни Лоневської.
Парафіяни та о. Володимир – настоятель церкви Святого Вознесіння Господнього с. Багнувате сумують з приводу смерті настоятеля храму Святих Мучеників Маккавеїв с. Ропавське о. Михайла Паращака та висловлюють щире співчуття їмості Надії з родиною.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальний за випуск – Василь ВАСИЛЬКІВ.
– матеріали рекламного характеру.

