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Напередодні професійного свята – Дня
медичного працівника – з-поміж інших
медиків України, Президент Петро Порошенко підписав Указ про присвоєння
почесного звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України» завідувачу фельдшерсько-акушерським пунктом с. Мохнате Ганні Кривецькій.
Більше 50 років вона присвятила охороні здоров’я. Народилася
Ганна Томівна в 1947 році в с. Мохнате, у 1965-ому закінчила дворічні
курси Червоного Хреста в м. Сколе. Після цього, до 1971-го, працювала медичною сестрою дільничної лікарні с. Завадка, на Сколівщині, а в 1971 році повернулася в рідне село й аж до травня 2016го надавала медичні послуги землякам. Менше місяця тому Ганна
Томівна пішла на заслужений відпочинок.
Уся медична громадськість Турківщини вітає її з відзнакою і бажає
ще довгих- довгих років життя.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Педагогічний колектив
Карпатського навчально-виховного комплексу вийшов із
пропозицією присвоїти навчальному закладу ім’я Героя
Михайла Іваничка, який загинув у зоні проведення АТО. І,
схоже, що рішення з цього приводу буде прийнято позитивне.
Нагадаємо, що це вже буде
третій навчальний заклад на Турківщині, що носитиме ім’я наших
захисників-Героїв. Напередодні
ім’я Романа Мотичака було присвоєно Лімнянському НВК, а наступного тижня сесія районної
ради прийме рішення про присвоєння Шандровецькому НВК
ім. Василя Борути.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Щирі вітання і побажання з нагоди 50-річного ювілею для Віри
Петрівни Зубкович – коханої дружини,
найкращої матусі, турботливої бабусі та
люблячої тещі – дарують чоловік Степан
з доньками, зятем і внучкою:
Летять роки і їм немає спину,
За ними мудрості великий слід.
Сьогодні п’ятдесяту верховину
Здолали Ви, мов справжній
альпініст.
Здоров’я для Вас просим не на рік,
На все життя бажаємо його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
Нехай Господь у поміч завжди буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо натхнення Вам і сили,
Людського щастя і родинного тепла!

Дорогу сестру, тітку і хресну маму, жительку с. Красне – Віру
Петрівну Зубкович – з ювілейним днем
народження щиро вітають сестри Любов і Надія
з сім’ями, брат Іван з сім’єю, похресниця Ірина
з чоловіком і бажають ювілярці:
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття.

Реєстрація обов’язкова за тел.: 0956453157, або 0984729365.
Час та місце збору повідомимо при реєстрації. Доїзд – безкоштовний.
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:
- Заробітну плату – від 5000 грн
- Офіційне працевлаштування
- Забезпечення проживанням в
м. Ужгород
- Харчування за пільговою ціною

- Безкоштовне транспортування на/з роботи
щодня
- Безкоштовне транспортування у м.Турка
двічі на місяць на вихідні
- Медичне страхування за рахунок компанії

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

Дорогу їм людину – Віру Петрівну Зубкович – з с. Красне, із прекрасним ювілеєм сердечно вітають брат чоловіка Ігор з дружиною і дітьми, чоловікові сестри – Ольга з
дітьми та Ростислава з чоловіком і дітьми.
Люблячій ювілярці вони бажають міцного здоров’я – з роси і води, нев’янучої життєвої
енергії, родинного тепла, благополуччя, Божої
ласки на многії літа.
Бажаємо миру, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Нехай Господь дарує Вам сили,
Здоров’я – Матінка Свята,
У радості щоб довго жили
На многії і благії літа.

Педагогічний колектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з ювілейним днем народження вчителя української мови і літератури –
Віру Петрівну Зубкович – і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і води, невичерпної життєвої енергії, натхнення, любові, світлої радості в житті, довголіття.
Ювілей життєвий – то не просто
свято,
То життя зернини, зібрані в засік,
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.

2 стор.
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Шановні жителі району!
Щиро вітаємо Вас з державним святом
– Днем Конституції України!
Конституція наголошує на абсолютній
цінності людини, її житті і здоров’ї, честі й
гідності, недоторканності та безпеки. Основний Закон є визначальним чинником
забезпечення державного суверенітету
України, консолідації суспільства, створення належних умов для самореалізації
особистості.
Бажаємо Вам усіх благ, а головне, щоб
Основний Закон нашої країни дотримувався неухильно і кожен український громадянин був впевнений у своєму майбутньому.
Також 26 червня відзначається День
молоді. Молодеча завзятість і патріотизм,
нові ідеї та ініціативи вкрай потрібні сьогодні нашому району і нашій державі.
Впевнені, що творчий ентузіазм і бажання бути першими та найкращими, наше
молоде покоління буде щоденно втілювати в життя та в розвиток нашого рідного
й неповторного району.
Успіхів і натхнення вам, здоров’я і невичерпної енергії, миру і добра!
З повагою – Володимир ЛОЗЮК, голова Турківської районної ради;
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ, голова районної державної адміністрації.

Дорогі краяни!
Вітаю вас з Днем Конституції України!
Бажаю успіхів та плідної праці на благо
нашої держави. Від кожного з нас залежить
процвітання Батьківщини, її щаслива та мирна доля.
То ж наснаги, творчих здобутків і звершення усіх планів заради благополуччя рідної та
соборної України.
Михайло ГИЧКА,
депутат Львівської обласної ради, головний лікар Львівської обласної клінічної
лікарні.

ÇÍÎÂÓ Ç’ßÂÈËÀÑß ÍÀÄ²ß ÍÀ
Â²ÄÊÐÈÒÒß ÏÓÍÊÒÓ ÏÐÎÏÓÑÊÓ
“ÁÎÁÅÐÊÀ-ÆÓÐÀÂÈÍ”
Голова районної державної адміністрації Олександр Лабецький прийняв участь в засіданні робочої групи «Відкриті кордони». Даний захід проведено департаментом міжнародної технічної допомоги Львівської облдержадміністрації. На засіданні
розглянуто два питання, які стосуються Турківського району, це: будівництво пункту пропуску «Боберка-Журавин» через державний кордон України в Республіку Польща; партнерство і сталий розвиток гірських територій Турківщини та
Берщадського повіту Підкарпатського воєводства. Для того
щоб відкрити новий перехід на дорогу Бориня-Боберка потрібно
150 млн.грн; на перехід-250 млн.грн; 80 млн.грн.-на будівництво 4 км нової дороги.
Загалом потрібно 480 млн.грн. на будівництво нового переходу
«Боберка-Журавин».
Прийнято рішення: про підготовку Турківською райдержадміністрацією проектної пропозиції щодо розробки техніко-економічного
обґрунтування будівництва прикордонних логістичних та торгівельних центрів пропускного пункту «Боберка-Журавин» для отримання
в 2017 році техніко-економічного обґрунтування. Поряд з цим процесом ведуться переговори з польськими партнерами про прийняття політичного рішення на рівні України та Євросоюзу з приводу
відкриття нових пунктів пропуску.
Світлана БАГАН,
завідувач сектору з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

ЛІКАРНЮ НІХТО НЕ ЗАКРИВАТИМЕ
Минулої середи відбулося чергове спільне засідання громадської ради при Турківській РДА та координаційного центру надання допомоги учасникам АТО та їхнім сім’ям. Спершу голова РДА Олександр
Лабецький та голова громадської ради Петро Косачевич проінформували присутніх про зустріч в обласній держадміністрації, що відбулася під керівництвом Олега Синютки. Зокрема там було піднято
питання подальшої долі Турківської КЦРЛ, адже останнім часом хтось наполегливо розповсюджує
чутки про її закриття чи перепрофілювання. З цього приводу Олег Михайлович неоднозначно наголосив, що влада зараз розглядає питання про створення медичних округів у гірських районах, в тому
числі й на Турківщині, які буде сформовано в часі проведення адміністративно-територіальної реформи. А тому медикам та громадськості треба заспокоїтися й працювати у звичному режимі. Цю думку
підтримав й Олександр Миронович. При цьому він зауважив, що, можливо, в майбутньому в керівництві
КЦРЛ відбудуться деякі кадрові зміни, але про це наразі говорити рано.
Далі на зібранні було обговорено кандидатури, які треба подати в Адміністрацію Президента України для
нагородження ювілейною медаллю з нагоди 25-ої річниці Незалежності. Усі присутні одноголосно підтримали
кандидатуру для нагородження ветерана, знаного на Турківщині борця за незалежність, починаючи з 90-х років,
Миколи Михайлика та не менш відомого, молодого патріота, сотника 29-ї сотні Революції Гідності, учасника АТО
Івана Круца.
Після того обговорено ще цілий ряд питань. Зокрема, дотримання правил дорожнього руху в м. Турка. Було
рекомендовано працівникам поліції посилити контроль за водіями транспортних засобів, які дозволяють собі
порушувати правила, більше того, створювати аварійні ситуації на дорогах. Випадків таких можна назвати безліч.
Складається враження, що ті, хто любить «полихачити», відчувають повну безкарність, поводячись на вулицях,
як в передпокої своєї власної квартини, забуваючи при цьому, що вони загрожують життю та здоров’ю інших
учасників руху. Є надія, що поліція таки вживе рішучих заходів, аби виправити цю ситуацію. Можливо, сприятиме
тому й ініціатива турківчанина Івана Макарика створити спеціальний клуб автомотолюбителів, де організовуватимуть змагання й процвітатиме толерантність й культура.
Уже вкотре було порушено питання законності чи незаконності приватизації ставків у міському парку та
обговорено проблеми ведення лісового господарства, зокрема в контексті, що стосується створення парку
«Бойківщина». Також учасники зібрання вирішили звернутися до Турківської міської ради, щоб мерія 7 липня
організувала свято Івана Купала в міському парку, як це було, скажімо, 10 чи 15 років тому.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Втрачене пенсійне посвідчення ААБ 092439, видане
13.06.2005 р. управлінням соціального захисту населення на
ім’я Михайла Миколайовича Січака, вважати недійсним.

Знайдено закордонний паспорт та інші документи на прізвище Андрія Бублика, уродженця
Івано-Франківської області. Тел.: 0984489128.
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Дорогу, турботливу, чарівну, ніжну, чуйну донечку, сестричку, братову – Христину Романівну Цолиган – вітають з
днем народження, яке відсвяткувала 21 червня, мама,
тато, брат Олег, братова Зоряна.
Дозволь Тебе зі святом
привітати,
До безмежжя щастя побажати.
Здоров’я в першу чергу, як
годиться,
Нехай все збудеться, не
тільки сниться.
Нехай та мрія, що недоступна була вчора
Сьогодні стане світла і
прозора.
Хай життя квітує у роках
прекрасних
І приносить радість,
мудрість і добро.
Хай у кожній днині світить сонце ясне
І дарує щиро ніжність і тепло.
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда.
Донечко рідна, сестричко мила,
Тебе вітаємо цієї днини
І дякуєм Богу за все, що дає,
Ну, а найперше – що Ти у нас є!
З любов’ю і з великою повагою приєднується до привітань твоя родина.

Колектив магазину «Агромаркет» від щирого серця
вітає з 25-річчям надзвичайно чуйну, щиру, турботливу,
добру колегу по роботі – Оксану
Романівну Яворську – і бажає їй
міцного здоров’я – з роси і води,
сповнення усіх добрих планів і
задумів, світлої радості в житті,
вірних і надійних друзів, любові,
добра і щасливої долі.
Нехай промінчик сонця у цей
день
Тебе розбудить ніжним поцілунком,
Нехай любов близьких Тобі
людей
Для Тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається Тобі,
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля милосердна і ласкава.

Дорогеньку, люблячу і турботливу маму і бабусю – Марію Миколаївну Опацьку із с. Ільник з 65-річним ювілейним днем народження щиросердечно вітають син
Віталій і онук Роман. Дорогій їм
людині вони щиро бажають
неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Люба матусю, бабусенько
мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської
КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілеєм дезінфектора
Турківської КЦРЛ – Онуфрія Антоновича Павлика – і бажають шановному
ювіляру великого людського щастя,
радості, добра, Божого благословення.
Хай Бог милосердний з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
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«ÒÀÐÈÔÍÈÉ ÃÅÍÎÖÈÄ»:
ÂÑË²Ä ÇÀ ÃÀÇÎÌ ÒÀ ÒÅÏËÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍßÌ
Â ÓÊÐÀ¯Í² ÄÎÐÎÆ×Àª ÂÎÄÀ
З 1 липня цього року Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики
і комунальних послуг, підвищила тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення на 75-90%. У НКРЄ кажуть, що вагома частка коригування пов’язана з рішенням уряду
щодо ціни на природний газ, а також переглядом доходів громадян відповідно до нового рівня
мінімальних зарплат та зміною роздрібних тарифів на електроенергію. Кількома днями пізніше
та ж НКРЄ вирішує збільшити вартість оплати і за холодну воду – до 50%.
Така політика уряду є продовженням процесу повільного знищення громадян України, адже влада
кидає людей за межу бідності і не залишає їм жодної альтернативи, окрім того, щоб усе зароблене
важкою працею віддати назад у казну, вважають «батьківщинівці». Також маніпуляції із тарифами,
вважають опозиціонери, є цинічним порушенням законодавства, за яке влада має відповісти.
«Сьогодні відсутнє верховенство права, і рішення, які ухвалюють самозванці із НКРЄ - незаконні.
Президент звик ламати через коліно, але за все це доведеться відповідати. Той факт, що зараз у людей
забирають останні копійки, остаточно зруйнує економіку країни», - наголосила лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
У ВО «Батьківщина» зауважують, що також важливо створити тимчасову слідчу комісію з перевірки
обґрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, які розпочалися ще минулого
року, але розгляд цього питання блокується депутатами політичної сили попереднього прем’єр-міністра.
Різке подорожчання комунальних послуг призведе до неплатоспроможності українців. А такі підходи до формування цінової політики ще раз підтверджують те, що влада не дбає про підвищення соціальних стандартів пересічного громадянина України. Усе це, на переконання «батьківщинівців», у
результаті зруйнує систему субсидіювання в Україні.
«Загальна сума заборгованості за компослуги в країні нині сягнула уже 14 мільярдів гривень. До
сьогодні субсидії отримувало близько 35% населення країни. Зараз на соціальну допомогу з оплати за
житлово-комунальні послуги претендуватиме майже 80% населення. З приходом осені та зими, а
відтак і новими сумами в платіжках, держава просто не зможе субсидіювати мешканців. Отже, на
жаль, вже скоро ми усі зіткнемося із комунальним колапсом», - наголосив керівник Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.
Головний «батьківщинівець» Львівщини переконаний, що нинішня влада має переглянути споживчий кошик українців, бо більша частина населення часто не може собі дозволити навіть найелементарнішого задоволення власних потреб. «Для того, щоб підняти тарифи спершу необхідно підвищити
добробут громадян, а відповідно їхню платоспроможність. Зараз українці живуть не те, що за межею
бідності, а за межею виживання», – наголосив М. Цимбалюк.
Зазначимо, що ВО «Батьківщина» оскаржить в суді незаконне рішення регулятора щодо підвищення
тарифів та звернеться за підтримкою до профспілок, оскільки вже зараз є сумніви щодо справедливого рішення суду.
Руслан ЗАЄЦЬ.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
від 17 червня 2016 року, № 40
Про скликання V сесії Турківської районної
ради VІI скликання
Відповідно до статей 46 і 55 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»:
І. Скликати V сесію Турківської районної ради
VІІ скликання в четвер 30 червня 2016 року о
10.00 год. в залі засідань районної ради з таким
порядком денним:
1.Про порядок денний V сесії Турківської районної ради VІI скликання.
2.Про причини відсутності депутатів на ІV сесії
Турківської районної ради VІІ скликання.
3.Про внесення змін до Регламенту Турківської
районної ради.
4.Про обрання заступника голови Турківської
районної ради.
5.Про присвоєння Шандровецькому навчально-виховному комплексу імені Василя Борути.
6.Про встановлення меморіальної дошки на
фасаді Турківської загальноосвітньої школиінтернату І-ІІ ст. загиблому учаснику АТО Олександру Ільницькому (Олегу Галацу).
7.Про визнання опорними школами Боринський та Турківський навчально- виховні комплекси.
8.Інформація про організацію оздоровлення і
відпочинку дітей та учнівської молоді у літній період 2016 року.
9.Про розподіл залишку коштів освітньої субвенції.
10.Про затвердження Статуту Турківської загальноосвітньої школи- інтернату І-ІІ ступенів Турківської районної ради в новій редакції.
11.Про розподіл вільних залишків коштів районного бюджету Турківського району, які склалися станом на 01.01.2016 року.
12.Про розподіл коштів на співфінансування
об’єктів, які перемогли в обласному конкурсі
мікропроектів місцевого розвитку.

13.Про внесення змін до районного бюджету
Турківського району на 2016 рік.
14.Про розподіл субвенції районного бюджету
в рамках програми «Розвиток комунальних доріг
Турківського району».
15.Про Програму підтримки служби державних
реєстраторів Турківської районної державної адміністрації на 2016 рік.
16.Про хід виконання комплексної районної
Програми соціальної підтримки та реабілітації
інвалідів на 2015-2018 роки.
17.Про відміну рішення № 531 ХХІХ сесії VІ скликання від 8.10.2015 року «Про передачу в оренду
майна Турківської районної ради – частини нежитлової будівлі, що розташована в с. Завадівка
по вул. Військове містечко, будинок 8 б».
18.Про затвердження Положення про Порядок
відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад Турківського району.
19.Про приватизацію способом конкурсу частини нежитлової будівлі за адресою: вул. Військове
містечко, будинок 8 б, с. Завадівка Турківського
району.
20.Про безкоштовну передачу майна спільної
власності територіальних громад Турківського
району.
21.Про звернення до Львівської обласної ради
щодо передачі в комунальну власність Турківської районної ради дитячо- оздоровчого закладу
«Бойківчанка», розташованого в селі Розлуч.
22.Про звернення до Львівської обласної ради
щодо сприяння у відкритті пункту пропуску через
державний кордон України та Республіки Польщі
«Боберка –Смольник».
23.Про внесення змін до Положення про застосування системи електронних закупівель товарів і послуг у Турківській районній раді.
24.Різне.
ІІ. Запросити на сесію депутатів Турківської районної ради, депутатів Львівської обласної ради,
обраних від виборчих округів Турківського району,
голів місцевих рад, керівників установ, організацій,
управлінь та відділів райдержадміністрації.
Голова районної ради Володимир ЛОЗЮК.

3 стор.

Дорогу матусю, люблячу і турботливу бабусю, прабабусю, тещу,
свекруху – Марію Миколаївну Ігнацевич – жительку с. Явора, щиросердечно вітають з 70-річчям, яке святкує 25 червня,
сини Ярослав, Мирослав, дочка Наталія, невістка Катерина, зять Сергій, онуки Наталія з
чоловіком, Марія з чоловіком, Богдан, Сергійко, Михайліна, Оксана, правнуки Тарасик, Андрійко, Іванко, Вікторія і бажають люблячій
ювілярці доброго здоров’я, світлої радості в
житті, великого людського щастя, миру, добра,
достатку, Божого благословення на довгі-довгі
роки життя.
Низький уклін Вам, рідна, до самої землі
За руки працьовиті, невтомні золоті,
За серце неспокійне, що за дітей болить,
За душу щиру й добру, що всіх благословить.
А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа.
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча наша мамо.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним днем народження медреєстратора Турківської поліклініки – Ярославу
Йосипівну Кравчук – і бажають ювілярці міцногоміцного здоров’я, родинного благополуччя, радості,
добра, миру, Божої опіки на життєвій дорозі.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго, довгого віку.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілеєм економіста Турківської
КЦРЛ – Орисю Володимирівну Бриндак – і бажають дорогій ювілярці міцного здоров’я – з роси і води, світлої
радості в житті, благополуччя, сповнення усіх задумів
і планів, миру, добра, Божого благословення на
многії і благії літа.
Хай Господь з неба Вас осяває
Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

Шлемо найщиріші вітання з нагоди ювілею дорогій сестрі, цьоці,
жительці с. Ільник – Марії Миколаївні Опацькій.
Бажаємо шановній ювілярці міцного-міцного
здоров’я, благополуччя, миру, добра, невсипущої
життєвої енергії, довгих і щасливих років життя,
Божої опіки і благословення.
Хай доля не знає печалі і втоми
Хай щастя панує завжди в Вашім домі,
Хай шанують Вас добрії люди
А здоров’я міцним до ста років буде.
З любов’ю і повагою – сестра Наталка з сім’єю.

Дорогих і люблячих – Тетяну і Анатолія Библиків – жителів м. Турка, із днями народження щиросердечно вітає хресна мама
Світлана і бажає іменинникам міцного здоров’я, безліч
радісних і світлих днів у житті, святкового настрою,
любові, достатку, миру, Божого благословення на
многії літа.
Щоб роки були багаті, наче осінь –
На любов, на злагоду в сім’ї.
Щоб здоров’я не минало хату,
Ви жили в достатку і добрі.
Хай Господь завжди в опіці має,
Матір Божа рідних захистить,
Многа літ я щиро Вам бажаю,
Хай Ісус добром благословить.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним днем народження
завідувача ФАПом с. Ропавське – Ганну Іллівну Томінець – і бажають шановній ювілярці доброго
здоров’я, великого людського щастя, родинних
гараздів, довголіття.
Хай Вас щастя, як дощ, омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога.
Любові – від рідних, а ласки – від Бога.

4 стор.
Р І Ш Е Н Н Я № 470
Х сесії
ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІІ скликання
від 16.06.2016р.
Про затвердження ставок
єдиного податку на 2017 рік
Відповідно до ст.291 Закону
України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України
та деяких інших законодавчих
актів України щодо спрощеної
системи оподаткування, обліку
та звітності» від 04.11.2011р. №
4014 -VІ, сесія Турківської
міської ради
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити ставки єдиного
податку на 2017 рік згідно переліку видів підприємницької
діяльності громадян-суб’єктів
підприємницької діяльності і
розрахункових розмірів єдиного
податку на території Турківської
міської ради ( перелік додається).
Г.Й.КОГУТ,
міський голова

Р І Ш Е Н НЯ № 472
Х сесії
ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІІ-го скликання
від 16.06.2016р.
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель
міста Турка
З метою забезпечення надходжень від плати за землю на
території міста Турка, економічного врегулювання земельних
відносин, розглянувши технічну
документацію з нормативної
грошової оцінки земель м.Турка,
розроблену Приватним підприємством «Експозем», керуючись
ст.ст. 12, 201 Земельного кодексу України, ст.ст. 271, 288, 289
Податкового кодексу України,
ст.ст. 5, 13, 15, 18, 20, 23 Закону
України «Про оцінку земель»,
ст.ст. 9, 35 Закону України «Про
державну експертизу землевпорядної документації», п.34 ст.26,
п.5 ст.59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Турківської міської ради №157 від
30.12.2015 року «Про проведення нормативної грошової оцінки
земель міста Турка», сесія Турківської міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Турка.
2. Ввести в дію нормативну
грошову оцінку земель м. Турка
з 01.01.2017 року.
3. Визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2017 року,
рішення Турківської міської ради
№1835 від 26.05.2009 року «Про
затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки землі м. Турка».
4. Міському голові оприлюднити дане рішення до 01 .07.2016
року в порядку, передбаченому
чинним законодавством України.
5. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
міського голову.
Г.Й.КОГУТ,
міський голова.
Продається хата в с. Дубляни
Самбірського району. 3 кімнати,
комора, сіни, газ, колодязь, 0,50
га землі, сад.
У селі школа, дитячий садок.
Тел.: 0990820258.
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Код

A
01

Назва

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Ставка
податку для
першої
категорії ( у
відсотках від
рівня
мінімальної
заробітної
плати

Ставка
податку для
другої
категорії ( у
відсотках від
рівня
мінімальної
заробітної
плати

01.1

Вирощування однорічних і дворічних культур
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Виробництво фруктових і овочевих соків

20

10.39

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

20

10.4

Виробництво олії та тваринних жирів

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

5

10.42

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів

5

10.5

Виробництво молочних продуктів

10.51

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

15

10.52

Виробництво морозива

15

10.6

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і
крохмальних продуктів

A

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01.11

10.32

10

01.13

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

10
10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

15

01.15

Вирощування тютюну

20

10.62

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів

15

01.16

Вирощування прядивних культур

10

10.7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

10

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських
виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

15

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і
тістечок тривалого зберігання

15

10.73

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів

15

10.8

Виробництво інших харчових продуктів

10.85

Виробництво готової їжі та страв

10.86

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

5

10.89

Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань

10

01.2

Вирощування багаторічних культур

01.24

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

10

01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

10

01.27

Вирощування культур для виробництва напоїв

10

01.28

Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур

10

01.29

Вирощування інших багаторічних культур

10

01.30

Відтворення рослин

10

01.4

Тваринництво

01.41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

5

01.42

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

5

01.43

Розведення коней та інших тварин родини конячих

5

20

10.9

Виробництво готових кормів для тварин

10.91

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

10

10.92

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

10

11

Виробництво напоїв

11.0

Виробництво напоїв

11.01

Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв

20

11.05

Виробництво пива

20

11.06

Виробництво солоду

20

11.07

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у
пляшки

20

14

Виробництво одягу

01.45

Розведення овець і кіз

5

01.46

Розведення свиней

5

14.1

Виробництво одягу, крім хутряного

01.47

Розведення свійської птиці

5

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10

01.49

Розведення інших тварин

5

14.12

Виробництво робочого одягу

10

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

10

14.14

Виробництво спіднього одягу

10

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

10

14.2

Виготовлення виробів із хутра

10

01.5

Змішане сільське господарство

01.50

Змішане сільське господарство

01.6

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

5

14.3

Виробництво трикотажного та в'язаного одягу

10

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

10

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

10

01.63

Післяурожайна діяльність

5

5

15

01.64

01.7
01.70
02

Оброблення насіння для відтворення

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

20

Лісове господарство та лісозаготівлі

20

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

02.10

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

02.2

Лісозаготівлі

02.20

Лісозаготівлі

02.3

Збирання дикорослих недеревних продуктів

02.30

Збирання дикорослих недеревних продуктів

02.4

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

20

Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарносідельних виробів; вичинка та фарбування хутра

15.11

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра

10

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів

10

15.2

Виробництво взуття

15.20

Виробництво взуття

Рибальство

03.12

Прісноводне рибальство

03.2

Рибництво (аквакультура)

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

15

20

Добування каменю, піску та глини

08.11

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого
сланцю

08.12

Добування піску, гравію, глин і каоліну

15

20

20

08.9

Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.

08.91

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних
добрив

20

08.99

Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.

20

09

Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів

09.9

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення
кар'єрів

09.90

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

10

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;
виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

16.1

Лісопильне та стругальне виробництво

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

16.2

Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для
плетіння

16.21

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону

20

16.22

Виробництво щитового паркету

20

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

20

16.24

Виробництво дерев'яної тари

20

16.29

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних
матеріалів для плетіння

20

20

18

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

18.1

Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

18.11

Друкування газет

10

18.12

Друкування іншої продукції

10

18.13

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

10

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

10

18.2

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

18.20

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

19.2

Виробництво продуктів нафтоперероблення

19.20

Виробництво продуктів нафтоперероблення

22.1

Виробництво гумових виробів

22.11

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок

20

22.19

Виробництво інших гумових виробів

20

23.2

Виробництво вогнетривких виробів

23.20

Виробництво вогнетривких виробів

23.3

Виробництво будівельних матеріалів із глини

23.31

Виробництво керамічних плиток і плит

20

23.32

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

20

23.4

Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки

15

Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

08.1

16

20

Рибне господарство

03.1

08

15.1

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

02.1

03

10

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

20

15

20

20

23.41

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів

20

C

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

23.42

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

20

10

Виробництво харчових продуктів

23.43

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури

20

23.44

Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення

20

20

10.1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

20.

10.11

Виробництво м'яса

20
23.49

Виробництво інших керамічних виробів

10.12

Виробництво м'яса свійської птиці

20

23.6

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу

10.13

Виробництво м'ясних продуктів

20

23.61

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

20

10.2

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

23.62

Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва

20

10.20

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

23.63

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

20

10.3

Перероблення та консервування фруктів і овочів

23.64

Виробництво сухих будівельних сумішей

20

10.31

Перероблення та консервування картоплі

23.65

Виготовлення виробів із волокнистого цементу

20

20

20
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23.69

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу

23.7

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

20

23.70

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

23.9

Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до
інших угруповань

23.91

Виробництво абразивних виробів

20

23.99

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.

20

25.6

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення
металевих виробів

25.61

Оброблення металів та нанесення покриття на метали

46.1

Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами,
текстильною сировиною та напівфабрикатами

20

46.12

Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними
речовинами

20

46.13

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарнотехнічними виробами

20

46.14

Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та
літаками

20

46.15

Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими
металевими виробами

20

46.16

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і
шкіряними виробами

20

46.17

Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

20

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

20

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

20

46.2

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

20

46.22

Оптова торгівля квітами та рослинами

20

46.23

Оптова торгівля живими тваринами

20

46.24

Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою

20

46.3

Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

20

20

25.62

Механічне оброблення металевих виробів

20

25.71

Виробництво столових приборів

20

25.72

Виробництво замків і дверних петель

20

25.73

Виробництво інструментів

20

25.9

Виробництво інших готових металевих виробів

25.91

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів

20

25.92

Виробництво легких металевих паковань

20

25.93

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин

20

25.94

Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів

20

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

20

27.4

Виробництво електричного освітлювального устатковання

27.40

Виробництво електричного освітлювального устатковання

46.31

Оптова торгівля фруктами й овочами

20

31

Виробництво меблів

46.32

Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

20

31.0

Виробництво меблів

46.33

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

20

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

20

46.34

Оптова торгівля напоями

20

31.02

Виробництво кухонних меблів

20

46.35

Оптова торгівля тютюновими виробами

20

31.03

Виробництво матраців

20

46.36

Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

20

31.09

Виробництво інших меблів

20

46.37

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

20

32.9

Виробництво продукції, н. в. і. у.

46.38

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та
молюсками

20

32.91

Виробництво мітел і щіток

10

32.99

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.

10

46.39

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

20

46.4

Оптова торгівля товарами господарського призначення

46.41

Оптова торгівля текстильними товарами

20

46.42

Оптова торгівля одягом і взуттям

20

46.43

Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового
призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

20

46.44

Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення

20

46.45

Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

20

46.46

Оптова торгівля фармацевтичними товарами

20

46.47

Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям

20

46.48

Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами

20

46.49

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

20

47.1

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами

20

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

18

47.2

Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в
спеціалізованих магазинах

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

15

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

15

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

15

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими
виробами в спеціалізованих магазинах

15

33
33.1
33.11

20

Ремонт і монтаж машин і устатковання
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

20

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

20

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання

10

33.14

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання

10

33.17

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

20

33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування

20

33.2

Установлення та монтаж машин і устатковання

D

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ

35

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

35.1

Виробництво, передача та розподілення електроенергії

35.11

Виробництво електроенергії

20

35.12

Передача електроенергії

20

35.13

Розподілення електроенергії

20

35.14

Торгівля електроенергією

20

35.2

Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні)
трубопроводи

20

35.21

Виробництво газу

20

35.22

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

20

38.1

Збирання відходів

38.11

Збирання безпечних відходів

5

47.25

Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

15

38.12

Збирання небезпечних відходів

5

47.26

Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

20
15

F

БУДІВНИЦТВО

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

41

Будівництво будівель

47.3

Роздрібна торгівля пальним

47.30

Роздрібна торгівля пальним

47.4

Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих
магазинах

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у
спеціалізованих магазинах

20

47.42

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах

20

47.43

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового
призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення

20

47.5

Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих
магазинах

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

20

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними
виробами в спеціалізованих магазинах

20

47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в
спеціалізованих магазинах

20

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

20

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в
спеціалізованих магазинах

20

47.6

Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в
спеціалізованих магазинах

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

10

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

10

47.63

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

15

47.64

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

15

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

18

47.7

Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

20

47.72

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

20

41.1

Організація будівництва будівель

41.10

Організація будівництва будівель

41.2

Будівництво житлових і нежитлових будівель

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

42

20

20

Будівництво споруд

42.1

Будівництво доріг і залізниць

42.11

Будівництво доріг і автострад

20

42.13

Будівництво мостів і тунелів

20

42.2

Будівництво комунікацій

42.21

Будівництво трубопроводів

20

42.22

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

42.9

Будівництво інших споруд

20

42.91

Будівництво водних споруд

20

42.99

Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

20

43

Спеціалізовані будівельні роботи

20

20

43.1

Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.11

Знесення

20

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

20

43.13

Розвідувальне буріння

20

43.2

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

43.21

Електромонтажні роботи

20

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

20

43.29

Інші будівельно-монтажні роботи

20

43.3

Роботи із завершення будівництва

20

43.31

Штукатурні роботи

20

43.32

Установлення столярних виробів

20

43.33

Покриття підлоги й облицювання стін

20

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

20

43.34

Малярні роботи та скління

20

47.74

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

20

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

20

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в
спеціалізованих магазинах

18

43.9

Інші спеціалізовані будівельні роботи

20

47.76

Покрівельні роботи

20

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та
кормами для них у спеціалізованих магазинах

18

43.91
43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

20

47.77

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

20

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

20

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

7

47.8

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими
виробами

10

10

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

10

10

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

8

10

47.9

Роздрібна торгівля поза магазинами

47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу
Інтернет

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

G

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І
МОТОЦИКЛІВ

45

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45.1

Торгівля автотранспортними засобами

45.11

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

20

45.19

Торгівля іншими автотранспортними засобами

20

45.2

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

20

45.3

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.31

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

20

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

20

45.4

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і
ремонт мотоциклів

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт
мотоциклів

46

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

H
20

15

8

20

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

49.3

Інший пасажирський наземний транспорт

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

20

49.32

Надання послуг таксі

20

Р І Ш Е Н Н Я № 473
Х сесії
ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІІ-го скликання
від 16.06.2016р.
Про встановлення процентної ставки за оренду землі
по м. Турка, розрахованої із оціночної вартості землі
З метою забезпечення надходжень до міського бюджету, враховуючи висновки та пропозиції
постійної комісії Турківської
міської ради з питань економіки, бюджету та регуляторної політики, відповідно до норм Податкового кодексу України, Закону
України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» та
керуючись вимогами п.24 ч.1
ст.26, ст.59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сесія Турківської міської
ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити з 01.01.2017р.
процентну ставку орендної плати від нормативно-грошової оцінки землі по зонах, а саме:
2. зона 1: 11 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки ( майдан Шевченка, пл.
Ринок, вул. Молодіжна, вул.
Міцкевича, вул. С.Стрільців);
3. зона 2: 6% - 9 % (вул.
С.Стрільців, вул. Міцкевича) ;
4. зона 3: 6 % - 9 % (вул. Молодіжна, вул. Д.Галицького);
5. зона 4: 7 % - 12 % (вул.
І.Франка);
6. зона 5: 9 % -10 % (вул.
С.Стрільців);
7. зона 6: 8% (вул.С.Стрільців);
8. зона 7: 7 % - 8 % (вул. Міцкевича, вул. Б.Хмельницького, вул.
Травнева);
9. зона 8: 8 % (вул.Травнева,
Б.Хмельницького, Міцкевича)
10. зона 10 8 % - 11 % (вул.
Міцкевича).
2. Визнати таким ,що втратило
чинність з 01.01.2017р. рішення
сесії Турківської міської ради №
2573 від 27.01.2015р. зі змінами
та доповненнями.
3. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на голову постійної депутатської
комісії по земельних питаннях.
Г.Й.КОГУТ,
міський голова.

Р І Ш Е Н Н Я № 468
Х сесії
ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІІ-го скликання
від 16.06.2016р.
Про відрахування частини
чистого прибутку (доходу)
комунальними підприємствами та їх об’єднаннями
З метою забезпечення надходжень до міського бюджету, відповідно до норм Податкового кодексу України, Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо
податкової реформи», п.9 ч.1
ст.69 Бюджетного кодексу України та керуючись вимогами п.29
ч.1 ст.26, ст.59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія Турківської
міської ради
ВИРІШИ ЛА :
1. Встановити на 2017 рік ставку відрахувань чистого прибутку
підприємствами, що належать
до комунальної власності територіальної громади м. Турка в
розмірі 15%.
2. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на голову міської ради та постійну комісію з питань економіки, бюджету та регуляторної політики.
Г.Й.КОГУТ,
міський голова.

6 стор.
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ÑÒÀÂÊÈ ªÄÈÍÎÃÎ ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÀ 2017 Ð²Ê
49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

49.4

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей

49.41

Вантажний автомобільний транспорт

49.42

Надання послуг перевезення речей (переїзду)

53

71.2

Технічні випробування та дослідження

71.20

Технічні випробування та дослідження

20

74.2

Діяльність у сфері фотографії

20

74.20

Діяльність у сфері фотографії

74.3

Надання послуг перекладу

74.30

Надання послуг перекладу

74.9

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань

74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

20

Поштова та кур'єрська діяльність

53.1

Діяльність національної пошти

53.10

Діяльність національної пошти

53.2

Інша поштова та кур'єрська діяльність

53.20

Інша поштова та кур'єрська діяльність

8

8

75

Ветеринарна діяльність

I

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

75.0

Ветеринарна діяльність

55

Тимчасове розміщування

75.00

Ветеринарна діяльність

55.1

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.2

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового
проживання

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

55.3

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів

55.30

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів

55.9

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

55.90

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

56

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

20

20

20

12

56.1

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

56.2

Постачання готових страв

56.21

Постачання готових страв для подій

12

56.29

Постачання інших готових страв

12

56.3

Обслуговування напоями

56.30

Обслуговування напоями

J

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

58

Видавнича діяльність

20

20

58.1

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність
Видання довідників і каталогів

10

58.13

Видання газет

10

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60.1

Діяльність у сфері радіомовлення

60.10

Діяльність у сфері радіомовлення

60.2

Діяльність у сфері телевізійного мовлення

60.20

Діяльність у сфері телевізійного мовлення

61
61.1

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

77

Оренда, прокат і лізинг

10

10

10

10

10

Надання в оренду автотранспортних засобів

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

20

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів

20

77.2

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

77.3

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів

77.31

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання

10

77.32

Надання в оренду будівельних машин і устатковання

20

77.33

Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютери

20

77.34

Надання в оренду водних транспортних засобів

20

77.35

Надання в оренду повітряних транспортних засобів

20

77.39

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.

20

Діяльність із працевлаштування

78.1

Діяльність агентств працевлаштування

78.10

Діяльність агентств працевлаштування

78.2

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування

78.20

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування

78.3

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

78.30

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

79

20

20

20

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із
бронювання та пов'язана з цим діяльність

79.1

Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів

79.11

Діяльність туристичних агентств

20

79.12

Діяльність туристичних операторів

20

Телекомунікації (електрозв'язок)

79.9

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

Діяльність у сфері проводового електрозв'язку

79.90

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

62

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

10

10

80

62.0

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

80.1

Діяльність приватних охоронних служб

Комп'ютерне програмування

10

80.10

Діяльність приватних охоронних служб

62.02

Консультування з питань інформатизації

10

80.2

Обслуговування систем безпеки

62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням

10

80.20

Обслуговування систем безпеки

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

10

80.3

Проведення розслідувань

80.30

Проведення розслідувань

Надання інформаційних послуг

20

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

62.01

63

10

77.1

78

58.12

60

N

15

20

20

20

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

10

81

Обслуговування будинків і територій

81.1

Комплексне обслуговування об'єктів

63.12

Веб-портали

10

81.10

Комплексне обслуговування об'єктів

81.2

Діяльність із прибирання

81.21

Загальне прибирання будинків

10

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

10

81.29

Інші види діяльності із прибирання

10

64

Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

10

64.1

Грошове посередництво

64.19

Інші види грошового посередництва

64.9

Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

64.91

Фінансовий лізинг

20

82.1

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність

64.92

Інші види кредитування

20

82.11

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

10

64.99

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

20

82.19

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність

10

65

20

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім
обов'язкового соціального страхування

65.1

Страхування

65.11

Страхування життя

15

65.12

Інші види страхування, крім страхування життя

15

65.2

Перестрахування

65.20

Перестрахування

65.3

Недержавне пенсійне забезпечення

65.30

Недержавне пенсійне забезпечення

66

15

20

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

82.2

Діяльність телефонних центрів

82.20

Діяльність телефонних центрів

84.2

Надання державних послуг суспільству в цілому

84.21

Міжнародна діяльність

20

84.22

Діяльність у сфері оборони

20

84.23

Діяльність у сфері юстиції та правосуддя

20

84.24

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки

20

84.25

Діяльність пожежних служб

20

86.2

Медична та стоматологічна практика

86.23

Стоматологічна практика

86.9

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

66.1

Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення

66.11

Управління фінансовими ринками

20

86.90

66.12

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

20

87

66.19

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення

20

66.3

Управління фондами

66.30

Управління фондами

L

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

68

Операції з нерухомим майном

68.1

Купівля та продаж власного нерухомого майна

68.2

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.3

Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
Агентства нерухомості

20

68.32

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

20

M

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69.1

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання
Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання

87.2

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та
хворих на наркоманію

87.20

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та
хворих на наркоманію

87.3

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та
інвалідів

87.30

Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та
інвалідів

87.9

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

87.90

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

10

68.31

69

87.1

88

69.10

Діяльність у сфері права

69.2

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань
оподаткування

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

20

10

10

10

10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та
інвалідів

88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та
інвалідів

88.9

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання

88.91

Денний догляд за дітьми

10

88.99

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.

10

10

10

91

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91.0

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

20

91.01

Функціювання бібліотек і архівів

5

91.02

Функціювання музеїв

5

70.1

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

70.10

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

70.2

Консультування з питань керування

70.21

Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю

20

92

Організування азартних ігор

70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

20

92.0

Організування азартних ігор

92.00

Організування азартних ігор

71

20

88.1

Діяльність у сфері права

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71.1

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного
консультування

71.11

Діяльність у сфері архітектури

20

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в
цих сферах

20

93

Х сесії
ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІІ-го скликання
від 16.06.2016р.
Про встановлення ставки
податку для об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб, на 2017 рік
З метою забезпечення надходжень до міського бюджету,
враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії Турківської міської ради з питань економіки, бюджету та регуляторної
політики, відповідно до норм
Податкового кодексу України,
Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової
реформи» та керуючись вимогами п.24 ч.1 ст.26, ст.59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Турківської міської ради
ВИРІШИЛА:
1.Встановити ставку податку
для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,що перебувають у власності фізичних та
юридичних осіб:
– для житлової нерухомості в
розмірі – 0,2% мінімальної заробітної плати, встановленої на
01 січня звітного (податкового)
року, за 1 кв.м бази оподаткування на 2017 рік;
– для нежитлової нерухомості
в розмірі – 0,5% мінімальної
заробітної плати, встановленої
на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м бази оподаткування на 2017 рік;
2.Відповідно до підпункту
266.4.2 пункту 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України встановити пільгу:
– звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, що перебуває у власності релігійних
організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у
встановленому Законом порядку та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченими такими статутами (положеннями).
3. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на голову міської ради та постійну
комісію з питань економіки,
бюджету та регуляторної політики.
Г.Й.КОГУТ,
міський голова.

20

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87.10
20

20

Р І Ш Е Н Н Я № 469

20

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93.1

Діяльність у сфері спорту

93.11

Функціювання спортивних споруд

15

93.12

Діяльність спортивних клубів

15

Продаються кролики для розведення різних порід м’ясного
напрямку.
Тел.: 0973326338.
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 «Новодім» реалізує населенню будівельні матеріали:
пісок, відсів, щебінь, цемент.
Можлива доставка.
Турківськ а площадка (колишній вугільний склад): м. Турка, вул. Травнева,8.
Тел.: 0678287804 – Володимир.
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9 3 .13

Д ія ль н іс т ь ф іт н е с-ц ен т р ів

15

9 3 .19

Ін ш а дія ль н іс т ь у с ф е рі с п ор т у

15

9 3 .2

О р ган із ув а нн я в ід п о ч и нк у та р о з в аг

9 3 .21

Ф у н кц ію ва н н я а т р ак ц іон ів і т е м ат и ч н и х п ар к ів

15

9 3 .29

О рга н ізу ва н н я ін ш и х в ид ів в ід по ч и н ку т а р о з ва г

15

S

Н А Д АН Н Я ІН Ш И Х В И Д ІВ П О С Л У Г

94

Д ія л ь ніс ть гр о м а д с ь к и х о р ган із ац ій

9 4 .1

Д ія л ь ніс ть о р га н із ац ій пр о м и с л о в ц ів і під п р и є м ц ів , п р о ф е с ій н и х о р га ніз а ц ій

9 4 .11

Д ія ль н іс т ь о рга н із а ц ій пр о м ис л ов ц ів і п ідпр и є м ц ів

5

9 4 .12

Д ія ль н іс т ь пр о ф е с ій ни х гр о м а д сь ки х о рга н іза ц ій

5

9 4 .9

Д ія л ь ніс ть ін ш и х гр о м а д с ь ки х о р га н із ац і й

9 4 .91

Д ія ль н іс т ь р ел ігій н их о рга н із а ц ій

10

9 4 .92

Д ія ль н іс т ь по л іт и ч н и х о р га н із ац ій

20

9 4 .99

Д ія ль н іс т ь інш их гр о м ад с ь ки х о р га н із ац ій , н . в . і. у.

95
9 5 .1

5

Р е м о н т к о м п 'ю те р ів , п о б уто в и х в и р о б ів і п р е д м е тів о с о б и с то го в ж и тк у

Р е м о н т к ом п 'ю т ер ів і п е ри ф е рій н о го у ст а т ко ва н н я

10

9 5 .12

Р е м о н т о б л а дн а нн я з в'я з ку

10

Р е м о н т п о б уто в и х в и р о б ів і п р е д м етів о со б и сто го в ж и тк у

9 5 .21

Р е м о н т е л ек т ро н н о ї а п ар а т ур и п об ут о во го п р и зн а ч е н н я д ля пр и йм а н ня , з а пи с у, відт в ор е н н я
з ву ку й з об р а ж е н н я

10

9 5 .22

Р е м о н т п о б ут о в их пр и ла дів , до м аш нь ого т а са д ов о го о б л ад н ан н я

10

9 5 .23

Р е м о н т в з ут т я т а ш кіря н их ви р о б ів

10

9 5 .24

Р е м о нт м е б лів і до м а ш н ь о го н ач ин н я

10

9 5 .25

Р е м о н т го ди н н и ків і ю ве л ір н и х ви р о б ів

9 5 .29

Р е м о н т ін ш и х п о б ут о ви х в и р об ів і пр е дм е тів о со б и с т о го в ж и т ку

96

Н а д а нн я ін ш и х інд и в ід уа л ь ни х п о с л уг

9 6 .0

Н а д а нн я ін ш и х інд и в ід уа л ь ни х п о с л уг

5
10

9 6 .01

П р а н н я т а хім іч н е ч и щ ен н я те кс т и ль ни х і ху т р ян и х в ир о б ів

9 6 .02

Н а д ан н я по с лу г п е ру ка р н ям и та с а ло н а м и к ра с и

9 6 .03

О рга н ізу ва н н я п о хо ва н ь і н ад а нн я с ум іж н их по с лу г

9 6 .04

Д ія ль н іс т ь із за б е з п еч е н н я ф із ич но го ко м ф о рт у

20

9 6 .09

Н а д ан н я ін ш и х ін ди в ід уа л ь н их по с лу г, н. в . і. у.

5

15

20
10

T

Д ІЯ Л Ь Н ІС ТЬ Д О М АШ Н ІХ Г О С П О Д АР С ТВ

97

Д ія л ь ніс ть д о м а ш н іх го с по д а р с тв як р о б о то д а в ц ів д л я д о м а ш н ь о ї п р и с л уги

9 7 .0

Д ія л ь ніс ть д о м а ш н іх го с по д а р с тв як р о б о то д а в ц ів д л я д о м а ш н ь о ї п р и с л уги

9 7 .00
98
9 8 .1
9 8 .10
9 8 .2
9 8 .20

Д ія ль н іс т ь до м а ш н іх го с по д ар с т в я к р о б о т од а вц ів для до м а ш н ь о ї п р и сл уги

20

15

Д ія л ь ніс ть д о м а ш н іх го с по д а р с тв як в и р о б н и к ів то в а р ів та п о с л уг д л я в л а с но го
с п о ж и в а нн я
Д ія л ь ніс ть д о м а ш н іх го с по д а р с тв як в и р о б н и к ів то в а р ів д л я в л а с но го сп о ж и в а н н я
Д ія ль н іс т ь до м а ш н іх го с по д ар с т в я к в ир о б н и ків т о в ар ів д ля вл а сн о го сп о ж и ва н н я

5

Д ія л ь ніс ть д о м а ш н іх го с по д а р с тв як в и р о б н и к ів п о с л уг д л я в л а с но го сп о ж и в а н н я
Д ія ль н іс т ь до м а ш н іх го с по д ар с т в я к в ир о б н и ків п о сл уг д ля вл а с н о го с п ож ив а н ня

U

Д ІЯ Л Ь Н ІС ТЬ Е К С ТЕ Р И Т О Р ІАЛ Ь Н И Х О Р Г АН ІЗ АЦ ІЙ І О Р Г А Н ІВ

99

Д ія л ь ніс ть е к с тер и то р іал ь н и х о р га н іза ц ій і о р га н ів

9 9 .0

Д ія л ь ніс ть е к с тер и то р іал ь н и х о р га н іза ц ій і о р га н ів

9 9 .00

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної
власності
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів міської
комунальної власності, що приватизують шляхом продажу на аукціоні.
Дані про об’єкти оцінки:

№
1
2

Р е м о н т к о м п 'ю те р ів і о б л а д н а н ня зв ' язк у

9 5 .11

9 5 .2

Д ія ль н іс т ь е кс т ер и т о ріа ль ни х о р га ніз а ц ій і о р ган ів

Р І Ш Е Н НЯ № 441
Х сесії ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ VІІ-го скликання
від 16.06.2016р.
Про встановлення ставок земельного податку на 2017 рік
З метою забезпечення надходжень до
міського бюджету, належного адміністрування плати за землю, враховуючи висновки
та пропозиції постійної комісії Турківської
міської ради з питань економіки, бюджету
та регуляторної політики, керуючись
ст.ст.12, 269, 270, 271, 274, 281, 282, 286,
289 Податкового кодексу України, п.35 ч.1
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Турківської міської
ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити ставку земельного податку з 01.01.2017 року:
- за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено - у розмірі 3% від
їх нормативної грошової оцінки, а для
сільськогосподарських угідь та земель загального користування – 1% від їх нормативної грошової оцінки
- за земельні ділянки, які перебувають у
постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної
власності) – у розмірі 10% від їх нормативно-грошової оцінки;
- за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, – у розмірі
2% від нормативної грошової оцінки одиниці
площі ріллі по області.
2. Встановити пільги по сплаті земельного податку з 01.01.2017 року:
2.1. для фізичних осіб
від сплати податку за земельні ділянки
звільняються пільгові категорії населення,
а саме інваліди першої і другої групи; фізичні
особи, які виховують трьох і більше дітей
віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”, учасники АТО при наявності посвідчення, сім’ї
загиблих учасників АТО; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Звільнення від сплати земельного податку, передбачене для вищевказаних категорій
осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах
граничних норм:
- для ведення особистого селянського
господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
- для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) – не більш як
0,10 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів
– не більш як 0,01 гектара;
- для ведення садівництва – не більш як
0,12 гектара.
2.2. для юридичних осіб:
- органи державної влади та органи місце-

7 стор.
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вого самоврядування, комунальні підприємства, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії
України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування,
утворені відповідно до законів України,
Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів, за виключенням навчальних закладів;
- релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних
для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до
закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;
- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій
інвалідів;
- громадські організації інвалідів України,
підприємства та організації, які засновані
громадськими організаціями інвалідів та
спілками громадських організацій інвалідів і
є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість
інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, за умови, що
фонд оплати праці таких інвалідів становить
протягом звітного періоду не менш як 25
відсотків суми загальних витрат на оплату
праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право
застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою,
який надається уповноваженим органом
відповідно до Закону України “Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні”.
У разі порушення вимог цієї норми, зазначені громадські організації інвалідів, їх
підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період,
проіндексовані з урахуванням інфляції, а
також штрафні санкції згідно із законодавс твом;
- дошкільні та загальноосвітні навчальні
заклади, незалежно від форм власності і
джерел фінансування, заклади культури,
науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які
повністю утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів;
3. Визнати таким, що втратило чинність
з 01.01.2017 року, рішення Турківської міської
ради №2843 від 09.07.2015 року «Про встановлення ставки та надання пільг з сплати
земельного податку на 2016 рік» зі змінами
та доповненнями.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову міської ради та постійну комісію з питань економіки, бюджету та
регуляторної політики.
Г.Й. КОГУТ,
міський голова.

3

М ісц е р озт аш ув ан н я об’єк т а
м . Т урка, вул. М іц ке вича , 2
(п рим іщ е ння з ін . № 58 )
м . Т урка, вул. М іц ке вича , 2
(п рим іщ е ння з ін . № № 3 2, 33, 34, 35)
м . Т урка, вул. М іц ке вича , 2
(п рим іщ е ння з ін . № № 2 9, 30)

П л ощ а об’єк т а,
кв. м .
1 5,3
8,7
15,9

Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.
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 оцінки 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 чотири робочі дні до дати проведення конкурсу.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатують на засіданні комісії.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендента до участі у конкурсі не допускають.
Перелік підтвердних документів, які подають на конкурс з відбору виконавців:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за формою
згідно з додатком 3 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 року за
№2075 (далі - Положення);
- копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна;
- копії документів, що підтверджують право на виконання робіт з оцінки;
- копії документів, передбачених абзацом 7 пункту 11 розділу 1 Положення (за
наявності);
- документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (абзац 2 пункту 4
Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення).
Поштова адреса, за якою подають документи: 82500, м. Турка, пл. Ринок, 26
Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 11.07.2016 року, о 14.00
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)
Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної
власності (приміщень, будівель та споруд), що будуть здавати в оренду в 2016
році
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів міської
комунальної власності, що будуть здавати в оренду в 2016 році (укладення та переукладення договорів оренди).
Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» із зазначенням дати проведення конкурсу.
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 оцінки 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 чотири робочі дні до дати проведення конкурсу.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатують на засіданні комісії.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання, претендента до участі у конкурсі не допускають.
Перелік підтвердних документів, які подають на конкурс з відбору виконавців:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за формою
згідно з додатком 3 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 року за
№2075 (далі - Положення);
- копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна;
- копії документів, що підтверджують право на виконання робіт з оцінки;
- копії документів, передбачених абзацом 7 пункту 11 розділу 1 Положення (за
наявності);
- документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (абзац 2 пункту 4
Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення).
Поштова адреса, за якою подають документи: 82500, м. Турка, пл. Ринок, 26
Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 11.07.2016 року, об
11.00 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)
Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.
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Â.ßÁËÓÍÜÊÀ ÒÀ ÁÎÐÈÍß
Î×ÎÊ ÍÅ ÂÒÐÀ×ÀÞÒÜ
Минулої неділі на футбольних полях Турківщини пройшов 5й тур чемпіонату району з футболу.
У групі “А” В.Яблунька обіграла Боберку з рахунком 4:0, В.Висоцьке поступилось Бітлі – 3:5, футболісти з Верхнього перемогли
суперників з Либохори – 2:1, команди з Гусного та Н.Яблуньки розійшлися миром – 2:2, а футболісти з В.Турова перемогли вдома
спортсменів із Кривки з рахунком 3:2.
У групі “Б” поєдинки закінчилися так: Бориня - Вовче – 5:3, Явора
- Лімна – 5:2, Ластівка - Присліп – 2:1, Завадівка - Шум’яч – 4:2.
На даному етапі змагань варто відзначити команди Борині та
В.Яблуньки, які у проведених 5-ти матчах здобули по 5 переконливих перемог і таким чином жодного очка ці команди ще не втратили.
А ось у чемпіонаті Львівщини з футболу серед команд першої
ліги, де виступають турківські “Карпати”, все набагато сумніше. Наші
футболісти вирішили не переривати серію поразок і знову програли
в черговому турі команді з Добромиля: юнаки – 0:4, дорослі – 0:1.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ДЕКОМУНІЗУЄМО ЗУПИНКУ
На теренах Турківського району на початку незалежності
України було проведено перейменування населених пунктів,
вулиць, які були пов’язані з московсько-комуністичним режимом.
На жаль, ще до сьогодні є залізнична станція, яка має назву,
пов’язану з більшовицьким переворотом в Російській імперії в листопаді 1917-го – це станція Жовтнева. Щоб остаточно позбавитись
комуністичної топоніміки, я пропоную станцію Жовтнева перейменувати на станцію Співоче поле. Аргументом є те, що неподалік
справді знаходиться Співоче поле, на якому проводять святкові
заходи у дні Бойківських фестин, світових Конгресів бойків та інших
свят.
Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу Турківської РО КУН.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту
регуляторного акта
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості в місті Турка»
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою
одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб,
їх об’єднань, Турківська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Турківської міської ради «Про затвердження
Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості в місті Турка»
Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам
нерухомості в місті Турка» розроблено відповідно до норм чинного
законодавства з метою встановлення на території міста єдиного
функціонального механізму надання адрес та закріплення основних принципів ведення єдиного реєстру адрес міста Турка.
Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу
буде розміщено на офіційному сайті Турківської міської ради (turkamrada.gov.ua) та черговому випуску газети «Бойківщина».
Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту
регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта
та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в
письмовій формі на адресу розробника: Турківської міської ради,
пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500. тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу turkamrada@ukr.net
Г.Й.КОГУТ,
міський голова.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (серія ВС
№020508 від 08.11.2010 р.), видане відділом у справах сім’ї та молоді Турківської РДА на ім’я Дмитра Руслановича Ільницького, вважати недійсним.
В с. Ільник продається двоповерховий будинок. Є гараж, газ,
земельна ділянка. Будинок знаходиться в центрі села, поруч – школа, амбулаторія. Є можливість зробити ставок.
Ціна – договірна. Продається машина ГАЗ-66, в доброму стані.
Тел.: 0672673002.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Подбайте про безпеку
дорожнього руху
Турківське ВП звертається до водіїв із проханням бути надзвичайно уважними та обережними на дорогах, сумлінно дотримуватися Правил дорожнього руху: не перевищувати
швидкість, користуватися ременями безпеки, дотримуватись
безпечного інтервалу та дистанції, уникати ризикованих маневрів, оскільки ріст аварійності на території України збільшився втричі у порівнянні з минулим 2015 роком. Із особливою обережністю проїжджати мостами, бути обережними на спусках
та підйомах, наближаючись до пішохідних переходів, біля навчальних закладів.
Також, Турківське ВП нагадує автовласникам про особливості експлуатації транспортних засобів у літній період.
Перевіряйте технічний стан авто, зверніть особливу увагу на стан
зовнішніх світлових приладів транспортних засобів, склоочисників,
та інших елементів автомобіля.
Не забувайте про встановлення на своїх автомобілях відповідних
шин з літнім малюнком протектора, подбайте про стандартні предмети (аптечку, вогнегасник, знак аварійної зупинки, балонний ключ,
буксирувальний трос, запасне колесо і домкрат), які можуть стати в
нагоді. Варто мати із собою додатковий комплект теплого одягу,
ліхтар на батарейках, дроти «прикурювання», щітку, свічки, сірники,
невеличку лопату, зарядний пристрій до мобільного телефона та ін.
Якщо негода застала вас у дорозі, доцільно відмовитися від продовження руху та зупинитися у безпечному місці. На території
Львівської області облаштовано понад п’ятдесят стоянок для тимчасової зупинки транспортних засобів у випадку погіршення погодних
умов. На автомобільній дорозі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород вони є
на 130км+900м, та 156км+203 метри.
Також, згідно розпорядження Львівської ОДА від 26.05.2016 року
НР 320/0/5-16 та згідно ЗУ «Про дорожній рух» ЗУ «Про автомобільні
дороги» та інші нормативні акти, з метою збереження автомобільних доріг від руйнування великоваговими транспортними засобами у
період спекотної погоди (температура повітря понад 28°С) великоваговим транспортним засобам, загальною вагою понад 24 тонни та
навантаженням на вісь більше 7 тонн, в період з 10:00 годин до
22:00 годин, при температурі вище 28°С, проїзд заборонено.
Михайло БОНТЕЙ,
ст. інспектор з дорожнього нагляду Турківського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області, старший лейтенант поліції.

Просимо зголоситися власника колишньої автозаправки (будівля і цистерни), що знаходиться в с. Комарники, по вул. Центральна.
У випадку, якщо протягом місяця власник не об’явиться, автозаправка буде взята на баланс
Комарницької сільської ради.
Продається автомобіль ГАЗ24 «Волга», в робочому стані, та
кінь (7 років).
Оначишич Гаврило, смт. Бориня.
Тел.: 0994638612.
Терміново продається автомобіль ВАЗ-2106.
Ціна – 15000 грн.
Тел.: 0965816044.
В м. Турка, по вул. Молодіжна
(біля річки, чеський проект), продається 3-кімнатна квартира на
2-му поверсі чотириповерхового
будинку. Загальна площа – 70,4
м кв., 3 кімнати, кухня, 2 лоджії, 3
кладовки, вода, газ. Потребує
ремонту. Ціна – 33000 у.о. При
певних умовах – суттєва знижка.
Терміново.
Тел. 0664554809; 0982740905.
Загублений атестат про закінчення загальної середньої освіти у Дрогобицькому механікотехнологічному коледжі (ВК
№42688998), виданий у 2012
році на ім’я Юрія Івановича
Клонцака, вважати недійсним.

Втрачене пенсійне посвідчення, видане УПФУ у Турківському районі на ім’я Надії Йосипівни Андрієнко, вважати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття лікарюдерматовенерологу Ігорю Михайловичу Малендевичу з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Педагогічний колектив Турківської школи-інтернату висловлює щире співчуття вчителю Наталії
Степанівні Писанчин з приводу великого горя –
передчасної смерті синочка Миколки.
Класний керівник, вихователі, учні 9 класу Турківської школи-інтернату глибоко сумують з приводу
передчасної смерті учня школи, однокласника
Миколи Писанчина і висловлюють щире співчуття
родині покійного.
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Однокласники Турківської ЗОШ №1 щиро співчувають Наталії Писанчин (Кіцулі) з приводу великого горя – смерті синочка Миколки.
Колектив Верхньовисоцького ВПЗ висловлює
щире співчуття листоноші Степанії Михайлівні Матляк з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
чоловіка.
Класний керівник, батьки та учні 8 класу Верхньовисоцького НВК висловлюють щире співчуття
Іванні Матляк з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька.
Колектив працівників поліклініки висловлює
щире співчуття лікарю Ігорю Михайловичу Малендевичу з приводу великого горя – смерті матері.

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі редакції «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видавничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальний за випуск – Василь ВАСИЛЬКІВ.
– матеріали рекламного характеру.

