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Протягом дев’яти місяців голова Турківської районної ради працював без заступника. Зрозуміло, що навантаження на
Володимира Лозюка в такій ситуації було
значно більшим. Втім й з цим він справлявся досить успішно. І лише після 9
місяців з часу проведення виборів на вчорашній сесії депутати таки визначилися з
цією кандидатурою. Таємним голосуванням на цю посаду обрано Василя Костишака – фінансиста з майже 35-річним стажем. У свій час він закінчив Крукеницький
сільськогосподарський технікум, згодом
– Львівський сільськогосподарський
інститут. З 1994 по 2012 рік очолював контрольно-ревізійне управління у Турківському районі, а після його реорганізації й до обрання на посаду
заступника голови райради працював в державній фінансовій
інспекції у Львівській області.

ІВАН КРУЦ ОЧОЛИВ
УНА-УНСО
Не дивлячись на відносно молодий вік, жителя м. Турка Івана Круца знають як принципового, чесного й надзвичайно настирливого,
коли йдеться про українські національні інтереси. В часи Революції Гідності він очолював
одну з найактивніших 29-у Бойківську Сотню,
був учасником АТО. Сьогодні, як і раніше, він
демонструє активну життєву позицію, яка ґрунтується на принципах справедливості.
А ось днями нам стало відомо, що Іван Васильович став керівником відокремленого осередку Турківської районної організації УНА-УНСО. На цю посаду
його рекомендували в центральному штабі організації в Києві.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Шановні члени споживчих товариств, працівники та ветерани
споживчої кооперації.
Правління Турківської РСС щиро вітає Вас з Міжнародним днем кооперації, який завжди святкують в першу неділю липня.
Зичимо Вам міцного здоров’я, благополуччя, щедрої долі, миру та злагоди у Вашій оселі.
В роботі Вам наснаги і терпіння.
Хай Вам буде усе як бажається, фортуна лише посміхається, злагода, святковий настрій і натхнення завжди будуть поруч з Вами.

Цими теплими літніми днями
до нашої матусі і бабусі –
найкращої у
світі, доброї,
щирої, дбайливої, люблячої – Мирослави Миронівни Павлик
із с. Завадівка – завітав
золотий ювілей.
Бажаємо Вам, дорогенька,
міцного здоров’я – на довгі роки
життя, нев’янучої життєвої
енергії, миру, благополуччя,
Божої опіки у всіх справах на
многії і благії літа.
Нехай ніколи у Ваших очах
Чиста світла радість не
згасає.
Щоб не було горя навіть в
снах!
Хай Господь здоров’я посилає!
Мати Божа хай благословить,
Хай Спаситель завжди буде
з Вами,
Хай в житті Він Вашім кожну мить
Своїми обдаровує ласками.
З любов’ю – дочки Софія, Ольга, син Тарас, невістка Ірина,
внучка Марічка.

Щиросердечно вітаємо із
піввіковим ювілеєм – Мирославу Миронівну Павлик – директора Турківського районного
центру зайнятості.
Шановна Мирославо Миронівно!
З нагоди ювілею сердечно бажаємо Вам міцного здоров’я,
невичерпної енергії і наснаги,
родинного затишку, благополуччя і добра. Нехай кожен Ваш
день буде
наповнений
корисними
справами і
т е п л о м
людських
відносин, а
мрії втілюються у життя та приносять бажану
радість і задоволення. Безхмарних і благословенних Вам днів!
Божої ласки на многії і благії літа.
Багато слів нам хочеться
сказати,
Здоров’я, щастя, миру побажати.
Душею й серцем вічно не
старіти
І ще багато років Вам прожити.
З повагою – колектив Турківського РЦЗ.

Колеги по фракції ВО «Батьківщина» Турківської районної ради щиросердечно вітають із
золотим ювілеєм голову фракції
Мирославу Миронівну Павлик.
Удачі Вам та успіхів у
здійсненні задумів, невичерпної
енергії та натхнення в повсякденній праці.
Нехай щасливою буде Ваша
доля під Божим і людським благословенням. А кожен новий
день буде щедрим на успіхи та
перемоги, багатим на радісні
звістки, приємні події, особисті досягнення і благородні справи.
Доброго Вам здоров’я, родинного тепла і Божої ласки!

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
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- 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

Однопартійці та прихильники
партії «Батьківщина» щиро вітають свого керівника – голову
Турківського районного партійного осередку – Мирославу Миронівну Павлик – із ювілейним
днем народження.
Як справжній професіонал,
Мирослава
Миронівна є
людиною високих
моральних якостей. За роки
самовідданої
праці здобула
серед мешканців Турківщини беззаперечний авторитет умілого та відповідального організатора, фахівця своєї
справи, якому під силу виконати
найвідповідальніші завдання.
Нехай Ваша життєва дорога,
шановна Мирославо Миронівно,
буде сповнена вагомими успіхами, повагою людей, міцним здоров’ям, радісним настроєм, любов’ю дітей та онуків.
Колектив стоматологічного
кабінету Боринської КМЛ щиросердечно вітає із 60-річчям лікаря-стоматолога – Богдана Миколайовича Сипливого – і бажає
шановному ювіляру міцного здоров’я – з роси і води, невсипущої
життєвої енергії, світлої радості
в житті, миру, добра, родинного
тепла, Божої
ласки
на
многії і благії
літа!
Нехай Господь завжди у
поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Вам і добро, і
щастя,
Міцне здоров’я, море благ
земних,
А щедрі дні, мов рушники
квітчасті,
Нехай ще довго стеляться
до ніг.

Дорогого хресного тата, кума і брата, онука і племінника, жителя
с. Буковинка – Ігоря Івановича Комарницького – з ювілейним днем
народження вітають бабуся Іванна, брат-кум Віталій з сім’єю, браткум Руслан з сім’єю, сестра-кума Людмила з
сім’єю, похресник Антон-Василь, цьоця Антоніна, вуйко Іван з сім’єю.
Усі вони бажають імениннику міцного здоров’я, сімейного благополуччя, лебединого кохання, любові від дітей, поваги від людей.
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.
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Роки летять і їх не зупинити. Але все ж приємно час від часу
душею і думками повертатися у вічні животворні джерела
свого дитинства. Де немає смутку і турбот, а лише радість
і безтурботність, море мрій, багато друзів, а ще п’янкий
запах м’яти біля хати, теплі батьківські долоні і ніжні та ласкаві, мудрі та повчальні слова матері – простої сільської
жінки, трудівниці, прибиральниці місцевої школи, колишнього
остарбайтера. Мирослава й досі пам’ятає їх: «Діти, вчіться,
любіть працю, не ображайте людей, допомагайте один одному, прощайте усім – хто у вас каменем, ви йому –хліба». І
тому в сім’ї Мирона і Софії Павликів із Завадівки ніхто не боявся роботи – ні хатньої, ні в полі. Миросі було 6 років, коли
помер батько. Увесь тягар робіт ліг на материнські плечі,
старшої доньки Люби та на руки молодших дітей. І, попри все,
кожна дитина старалася добре вчитися, на втіху матусі,
бути вихованою, доброю, слухняною. У вільний від роботи чи
навчання час багато читали. Настільними книгами у домі служили «Біблія» і «Кобзар», з яких, як з бездонного джерела, усі
черпали мудрість.
раємо нашим хоробрим воїнам
Завадівська школа, Іванокошти, які йдуть на придбання
Франківський університет ім.
усього необхідного – одягу, взутСтефаника, перше місце роботи
тя, ліків, військового споряджен– Вовченська середня школа,
ня. Та й за місцем роботи, довопізніше – Боринська середня
диться зустрічатися з людьми,
школа… Це ті зупинки, які стали
долі яких обпалила ця жахлива
міцним фундаментом на сходингібридна війна. Повірте, вони
ках до вершин людської поваги і
просто хочуть щирого розуміння,
шани для героїні моєї розповіді,
щоби їх вислухали, розрадили,
директора Турківського районпорадили. Нещодавно в мій каного центру зайнятості – Миросбінет зайшла жителька Бітлі
лави Павлик. Більша частина
Анна Решетар. Зайшла і ні з того,
життя віддана школі, вихованню
ні з сього – розцілувала. За що?
молодого підростаючого поколіА за те, що у центрі зайнятості
ння. Тому й педагогічного стажу
відносяться до її сина по-людсьу Мирослави Миронівни назбики, уважно вислухають, що приралося чимало – аж 32
роки.
– Можна сказати, що путівку у життя мені дали у Боринській середній школі, – з
гордістю пригадує сьогодні
роки праці в Борині п. Мирослава. – Зокрема, багато в
чому завдячую директору
школи, вчителю і людині з великої літери, світлої пам’яті
Івану Височанському, чудовому організатору Марії Дудурич, прекрасному вчителюорганізатору Ганні Дребот та
багатьом-багатьом іншим
педагогам, з якими мені довелося працювати. По сьогоднішній день я тримаю
тісний контакт з людиною
прекрасної душі і серця Ганїздить звідси додому завжди у
ною Дребот. Багато досвіду і
піднесеному настрої, з прагнензнань запозичила у Софії Баням до життя. На численні звергай, директора БДЮТу, коли пранення учасників АТО, громадсьцювала організатором з виховка організація «Учасники АТО
ної роботи у Завадівській школі.
Турківщини» висловлює щиру поДобро ніколи не забувається. Усі
дяку Турківському районному
ці люди – добрий приклад у моєцентру зайнятості, зокрема диму житті.
ректору М.М. Павлик, начальниМирослава Павлик постійно у
ку відділу надання соціальних
громадській роботі. До неї зверпослуг О.І. Беседін, а також кожтаються люди за порадою чи за
ному структурному підрозділу за
вирішенням тієї чи іншої проблеплідну співпрацю з колишніми
ми.
воїнами АТО, котрі користуються
– Наш великий недолік в тому,
послугами центру зайнятості.
що ми швидко опускаємо руки,
«За 2015-2016 роки послугами
якщо щось не виходить у житті, –
Турківського районного центру
каже Мирослава Миронівна. –
зайнятості скористалися 50 учасАле найбільш вірний шлях до усників АТО. За сприяння центру
піху – спробувати ще раз. Не позайнятості деякі демобілізовані
трібно падати духом. Ніколи не
воїни відкрили власну справу і вездаватися – це урок, якому слудуть підприємницьку діяльність,
гую усе своє життя. Пригадую,
брали участь у громадських та
безліч корисних справ ми тоді
інших тимчасових роботах, прозробили з однопартійцями, баходили професійне навчання за
гатьом допомогли, серед яких й
сприяння служби зайнятості у
багатодітній сім’ї (13 дітей) ДреЛьвівському центрі професійноботів із Бітлі. Їм придбали життехнічної освіти та після закінло. У цьому напрямку працюєчення навчання були працевмо й зараз і чи не найбільше долаштовані. Громадська організапомоги надаємо захисникам
ція «Учасники АТО Турківщини»
нашої землі, учасникам АТО. До
вдячна службі зайнятості за сприречі, два представники РО ВО
яння в організації акції «Під од«Батьківщина» воюють на сході
ним дахом», де колишні воїни
України. До того ж я входжу в
АТО мають змогу одержати
склад координаційного центру
змістовні
та
компетентні
надання допомоги учасникам
відповіді та консультації від предАТО та їх сім’ям. Щомісяця зби-

ставників державних установ та
організацій», йдеться у подяці.
Неодноразово на районному
рівні Мирослава Павлик, як депутат районної ради та голова
комісії з гуманітарних питань,
засобів масової інформації та
культури, заявляла, щоби в районі був створений реабілітаційний центр для учасників АТО, в
якому би працювали фахові психологи, чуйні, щирі і добрі люди,
Щоби учасник АТО разом із
своєю сім’єю міг у спокійній обстановці відпочити, набратися
сил, оздоровитися. Адже у таких
осіб дуже ранима душа, яку потрібно виводити із стресового
стану місяцями, а то й роками.
Дбає п.Мирослава й про затишок в сім’ї. Трьом своїм дітям –
Тарасу, Ользі та Софії – мама
прищепила любов до педагогіки.
Її дуже тішить те, що схвально
відгукуються про доньку Ольгу,
яка нині працює на місці матері,
у Завадівському НВК. «Приємно,
коли діти стоять вище нас,
батьків, більш досконалі, активніші. Так і має бути», – стверджує Мирослава Миронівна. Ще
вдома на неї завжди чекає онучка Марічка – бабусина потіха і
радість. І Мирослава Миронівна
у щоденних молитвах просить у
Господа для усіх своїх рідних
миру і щасливої долі.
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З роси і води!
Шановній, почесній, славній, благородній, чарівній
Мирославі МиронівніПавлик!
Ми горді з того, що Ви поруч з нами,
ВИ – сама мудрість, яка тільки є,
Розум природний, дієва, як Юля,
О, Ви жінка, що віру і силу дає.
Спокійна, мужня, турботлива мати, –
Лірична – мила, сильна і міцна,
А як Ви умієте за волю боротись – перемагати,
Відверта і чуйна, і одночасно проста.
І ще Ви поет, організатор, душевний цілитель для щирих порад.
Політик, учитель, знавець Бойківщини, вмілий керівник та ще й
депутат.
А як Ви цінуєте рідний серцю край.
Ви даруєте завжди посмішку чудову,
Любов, надію, віру у життя,
ЖИвете без фальші, йдете на допомогу
Коли в горян чи рідних є біда.
Збігають рік за роком мов струмочок
Дарують Вам сьогодні 50-ть!
Несуть Вам радість дочки і синочок,
НЕвістка, внучка, родина, колеги, друзі і вся партійна рать!
Магічні втілення теж прийміть від серця,
Найкращі побажання від душі,
А побажати хочемо Вам здоров’я,
Радісних літ багато у житті.
Омріяних любов’ю днів немало,
Далекосяжних задумів і мрій,
Живіть в достатку і не знайте смутку
Енергію беріть від сонця й зір.
Нехай Господь Ваш дім оберігає,
На многії і благії літа,
Як Бойківська громада – ми бажаємо:
Жити і боротись, перемагати і процвітати
З Україною єдиною аж до ста!...
Президія Всеукраїнського товариства «Бойківщина» та
Світовий Конгрес Бойків.
Хресний батько Михайло Повханич з родиною з великою любов’ю та побажаннями
міцного здоров’я, щастя, радості, добра, Божого благословення щиро вітає свою похресницю, жительку м. Турка – Вікторію Бегей – з
днем народження.
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.

Не так уже й багато – всього
два роки працює на посаді директора Турківського районного
центру зайнятості Мирослава
Павлик.
– За цей час мені доводилося
спілкуватися з директорами
Самбірського, Старосамбірського, Трускавецького, Стебницького, Яворівського та інших районних центрів зайнятості. Це хороші люди, справжні колеги. Велику підтримку маю з області –
від директора обласного центру
зайнятості Василя Барилюка,
його заступника Оксани Іванчук.
Якщо виникають якісь проблеми,
я завжди до них звертаюся. Залюбки допоможуть, підкажуть,
порадять. Велике їм спасибі.
Щиро вдячна колективу, який
очолюю, особливо своєму заступнику Жанні Яцкуляк, начальникам відділів Ользі Беседін,
Василю Чолавину, Василю
Шепіді. У нас панує взаєморозуміння, підтримка, тепла, товариська атмосфера, – ділиться
думкою Мирослава Миронівна.
У Мирослави Павлик ще багато планів, ідей, задумів. Хороших,
потрібних, очікуваних. Тож, хай
здійсняться усі вони так, як цього бажає ця активна, наполеглива у своїх прагненнях, добра горянка. Успіхів Вам, Мирославо
Миронівно, на життєвій стезі!
Ольга ТАРАСЕНКО.

Отця Петра Янишина, настоятеля храму Св. Миколая УГКЦ с.
Кривка з днем народження сердечно вітають парафіяни і церковний комітет і бажають йому міцного-міцного
здоров’я, світлої радості в житті, успіхів на ниві
служіння Господу і людям, Божого благословення.
Хай щастя і доля всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з неба Вас осяває
Промінням сонця золотим.
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

23 червня відсвяткувала своє 25-річчя турківчанка – Тетяна Володимирівна Библик. Дорогу, люблячу і турботливу доньку, дружину,
матусю, сестру, онучку і цьоцю від щирого серця вітають тато Володимир, мама Світлана, чоловік
Анатолій, донечка Марічка, сестра Марійка із
швагром Іваном, племінники Ігорчик і Михайлик, бабуся Люба і бажають їй міцного-міцного здоров’я, безліч світлих, радісних і сонячних днів у житті, любові, достатку, Божого благословення.
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.
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Правду кажучи, державні службовці Турківщини зустріли своє професійне свято без великого оптимізму. Всі очікують, що ось-ось вступить в дію новий закон про державну службу й вони, нарешті, матимуть гідну зарплату. Але поки що все це у перспективі. Й, хочеться вірити, в недалекій. А наразі в день
професійного свята держслужбовці зібралися в сесійній залі Турківської районної ради, щоб прийняти
вітання від очільників району – голови райдержадміністрації Олександра Лабецького та голови районної ради Володимира Лозюка. Після традиційних побажань кращі з кращих були нагороджені грамотами. Зокрема, Олександр Миронович вручив їх начальнику управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Миколі
Гуту, начальнику відділу освіти
райдержадміністрації Наталії
Гошівській, начальнику відділу
економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації Тетяні
Курус, начальнику служби – державному реєстратору служби
державних реєстраторів райдержадміністрації Олександрі
Кубан, заступнику начальника –
начальнику відділу з опіки,
піклування та усиновлення
служби у справах дітей райдержадміністрації Марії Лило, завідувачу сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації Михайлу Павловичу, начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення
апарату райдержадміністрації
Світлані Гут, завідувачу сектору
кадрової роботи апарату райдержадміністрації Валентині Костевич, в.о. завідувача сектору контролю
та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації Аліні Чудак, завідувачу сектору з
обслуговування постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та сімейної політики управління соціального
захисту населення райдержадміністрації Мар’яні Крайняковець, начальнику відділу доходів фінансового управління райдержадміністрації Івану Бліхарю, головному спеціалісту загального відділу апарату райдержадміністрації Олександру Бончуку, головному спеціалісту відділу з опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей райдержадміністрації Оксані Бойко, головному спеціалісту прийому
громадян управління соціального захисту населення райдержадміністрації Марії Комарницькій.
А голова районної ради Володимир Лозюк грамотами відзначив колективи Турківської РДА, фінансового управління РДА, управління Державної казначейської служби у Турківському районі, управління
соціального захисту населення РДА, управління Держпродспоживслужби у Турківському районі та управління Держгеокадастру.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ТУРКІВЩИНА ПОПРОЩАЛАСЯ З
«ЯРИКОМ-АВТОБУСОМ»
Скромний, з особливим почуттям патріотизму. Так коротко, як кажуть, у двох словах можна
охарактеризувати активного учасника Революції Гідності та АТО , уродженця с. Сянки Ярослава Лупінського, з позивним «Ярик-автобус».
Минулого тижня в скорботі Турківщина та рідне село провели його в останню земну дорогу. За життя він
не вихвалявся своїми заслугами, а щоденно робив те, що підказувало йому серце. Будучи в Росії й
дізнавшись, що Україна повстала у 2014-ому році, зоорганізувавши Революцію Гідності, він без вагань
став її активним учасником. Хоч, по правді кажучи, для багатьох майданівців був непомітним, але ті, хто
знав Ярика близько, завжди
відмічали його рішучість й непримиренність до тодішнього
злочинного режиму. В боротьбі з ним він готовий був
стояти до кінця. Коли розпочалася російська агресія на
сході України, він одним із перших вступив добровольцем в
батальйон «Айдар» й відвоювавши рік в цьому підрозділі,
на короткий час повернувся в
рідні Карпати. Згодом добровільно зголосився знову на
фронт, вже по мобілізації. Не
багато знайдеться в районі тих,
хто протягом двох років зі
зброєю в руках захищав нашу
незалежність.
Позивний «Ярик» обрав
собі від імені, а ось «автобус»,
як розповів його бойовий побратим з «Айдару» Ярослав Керечинський, дістав тоді, коли волонтери дали «айдарівцям» автобус
«ПАЗ» і Ярослав зразу ж зголосився на ньому їздити, переконавши усіх у своєму водійському професіоналізмі. Там, на фронті, він був майже легендою. Коли на передову не могли під’їхати військові машини
з боєприпасами, їх вантажили в автобус, прикриваючи зверху продуктами харчування, й часто під обстрілами, він діставався до лінії фронту. Звідти вивозив мирних жителів, що опинилися в зоні конфлікту,
поранених бійців. Протягом двох років Ярослава обминали ворожі кулі, а вже тут, на рідній землі, спіткала смерть. Але він у серцях побратимів назавжди залишиться Героєм.
Як розповідали друзі, «Ярик» мав намір уже найближчим часом підписати контракт й знову їхати на
фронт, але не судилося...
Місцевий парох, відспівуючи покійного, розповідав, як Ярослав шукав в оточуючих і в нього особисто
моральної підтримки. Часто приходив до храму й, помолившись, мав довгі бесіди про добро й зло, про
життя і смерть. Він читав Біблію й радів з того, що районна влада винайшла йому кімнатку для проживання в гуртожитку м. Турка.
Прихожани церкви Петра і Павла, що в райцентрі, пригадують, як «Ярик», незадовго до смерті, в
неділю у військовому однострої прийшов у храм, щоб скласти пожертву й, віддавши Богу шану, неквапом
вийшов, ніби прощаючись. Але тоді ніхто й не міг подумати, що сильної статури мужчина, у 52-річному віці,
так швидко піде із життя, що так раптово поламаються його життєві плани і він більше не зможе фізично
прислужитися неньці-Україні. Втім, Герої не вмирають! Герої вічно живуть у наших серцях!
Василь ВАСИЛЬКІВ.

3 стор.

2 липня святкує свій ювілей директор Боринського професійного
ліцею народних промислів і ремесел – Галина Андріївна Комарницька.
Прийміть наші найщиріші побажання міцного здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії та наснаги у всіх Ваших добрих справах. Хай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці –
доброта, а у справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі
буде прихильною до Вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу,
вірних і надійних друзів.
Бажаємо Вам зіркою горіти і з кожним роком все яскравіше, щоб
теплих і світлих променів вистачало всім Вашим близьким, яких би
Ви хотіли обігріти і захистити.
Ми любим Вас дуже і щиро вітаємо,
Найкращі вітання в цей день посилаємо.
Низенько вклоняємось, просимо в долі,
Щоб щастя послала й здоров’я доволі.
Хай мир і достаток живуть в Вашій
хаті,
Хай люди приходять до Вас із добром,
А в день ювілею і рідні, й знайомі,
Вас привітають за щедрим столом.
І дякуєм Богу за все, що дає,
Ну а найперше – що Ви у нас є.
Щоб лихо і труднощі Вас обминали,
Зозулі сто років життя накували.
З повагою – колектив та профспілковий комітет Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел.

4 липня полудень віку відзначає чудова людина – любляча матуся і бабуся, турботлива дружина - Іванна Михайлівна Аннич. Дорогу
людину щиросердечно вітають із золотим ювілеєм чоловік Роман, син Роман, улюблені бабусині внучата Артемчик і Юрчик, невістка Олександра, свекор Роман, свати, родини Анничів, Пицюрів,
Ярмолів, Макариків.
Нехай щедро колоситься Ваша життєва нива, буде багатим на
добро і достаток життя, а Господь Бог нехай благословляє всіма
земними щедротами і небесними благодатями. Нехай щира віра і
свята молитва додають снаги до життя та впевненості у завтрашньому дні. Нехай Ваше життя буде сповнене щирою вірою в Бога і
надією на щасливе майбутнє дітей та онуків, любов’ю близьких людей.
Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже ліворуч – Ваше літо,
А вже праворуч – Ваша осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,
А вже ліворуч – Ваша юність,
А вже праворуч – Ваша зрілість.
А час летить нестримно далі
Й душа немов би молодіє,
Ліворуч - Ваші всі печалі,
Праворуч – Ваші всі надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя, то важка наука,
Хай буде радість завжди з Вами
По ліву і по праву руку.

Колектив працівників Турківської райспоживспілки щиро вітає з
ювілейним днем народження головного бухгалтера В.Висоцького
СТ Вікторію Іванівну Височанську й бажає їй міцного здоров’я, благополуччя, миру, добра, Божого благословення.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна не старіюча душа.
Смійтесь більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
Хай руки ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях.
Живіть до ста років на поміч всім людям
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа.

Шлемо найщиріші вітання з нагоди ювілею дорогій хресній, жительці с. В.Висоцьке –Вікторії Іванівні Височанській. Бажаємо шановній ювілярці міцного-міцного здоров’я, благополуччя, миру, добра, невсипущої життєвої енергії, довгих і
щасливих років життя, Божої опіки і благословення на
многії і благії літа.
Хай Господь з неба Вас осяває
Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм покровом пресвятим.
З любов’ю і повагою – похресниця Інна з сім’єю.
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ÁÀÒÜÊ²ÂÑÜÊÎÞ
ÄÎÐÎÃÎÞ
Численні пацієнти розділяють родинну радість нашого земляка Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Івана Ільницького, пов’язану з
успіхами його дітей, які обрали дорогу батька і є достойними послідовниками його багатогранної діяльності. Зокрема, донька, доктор медичних наук,
Білозір-Ільницька Лідія Іванівна отримала наукове звання професора
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, а син, викладач кафедри медичної інформатики, Ільницький Григорій
Іванович завершив дисертаційну роботу на присвоєння наукового ступеня
доктор філософії за спеціальністю «Комп’ютерно-інформаційні технології».
Медична громадськість Турківщини, колеги і друзі щиро вітають родину
Ільницьких і бажають подальших творчих успіхів і досягнень на ниві медичної освіти, науки і практики.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÃÐÎÌÀÄÀ Ñ²Ë ÍÈÆÍª ÃÓÑÍÅ
ÒÀ ÂÅÐÕÍª ÃÓÑÍÅ
ÇÅÊÎÍÎÌÈÒÜ 83096,68 ÃÐÍ.
Ï²ÑËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÒÅÍÄÅÐÓ
Днями громада сіл Нижнє Гусне та Верхнє Гусне провела
вперше свій конкурс із відбору виконавця робіт із заміни вікон у
школі села Верхнє Гусне. Громада бере участь у проекті програми розвитку ООН та ЄС “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду -III” .
Згідно із виготовленої громадською організацією проектно-кошторисної документації необіхдно було 250 350,00 грн для заміни 48
вікон у школі. Однак, ПРООН та ЄС вимагають від громад проведення тендеру, а не вибір будівельної організації на власний розсуд. Для того, щоб отримати кошти, громада опублікувала у районній газеті “Бойківщина” та на сайті cba.org.ua оголошення про
проведення конкурсного відбору добросовісних підрядників.
Спостерігали за проведенням конкурсу мешканці села Верхнє

Гусне, представники підрядних організацій, Ігор Назар – координатор проекту ПРООН та ЄС “Місцевий розвиток,орієнтований на
громаду” у Львівській області, Микола Лило- контактна особа проекту у Турківському районі та завідувач відділу освіти Турківської
РДА – Наталія Гошівська.
Для участі у конкурсі громадською організацією надано 15 підрядникам тендерну документацію, а участь у тендері взяли 5 учасників.
Один учасник – ТзОВ “VIKNAROFF” – спізнився на конкурс та не був
допущений до участі. У результаті відкриття наданих конкурсних
пропозицій до 12:00 годин громада села має можливість зекономити 83 096,68 грн, що дасть змогу громаді за зекономлені кошти
додатково виконати інші види додаткових робіт.
Участь у тендері взяли: МПП “СЯН” с.Боберка – 198 918,00 грн;
ТзОВ “Виробнича компанія “МАРК” м. Житомир – 174 811,00 грн;
ТзОВ “Термопласт” смт. Меденичі – 171 768,00 грн;
ПП “Вікна -Центр” м Львів – 167 500,00 грн;
ФОП “Штогрин Євген Васильович” м. Бурштин – 167 253,32 грн.
Середня вартість м кв металопластикового вікна коштує 750
грн.
На даний момент ГО “Агенція місцевого розвитку сіл Нижнє Гусне
та Верхнє Гусне” вивчить достовірність наданих даних у тендерній
документації та повідомить учасника про переможця у конкурсі та
підпише із ним договір на виконання робіт.
Микола ЛИЛО,
контактна особа у Турківському районі.

«ÑÌ²ÒÒªÂÀ ÊÐÈÇÀ»
Ó ËÜÂÎÂ²: ÄÅ ÂÈÕ²Ä?
УКРОП запропонував невідкладні заходи для того, щоб
львівські відходи перестали отруювати життя людей
Трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі, яка забрала життя трьох рятувальників, змусила хвилюватися всю Україну, адже свої «грибовичі» є чи не в кожній області. Втім, найбільший клопіт все ж має
Львівщина. Відходи з обласного центру, після закриття звалища в Грибовичах, комунальники везуть на
полігони довколишніх міст, чим дуже обурюють місцеві громади. Частину непотребу зі Львова влада
домовилася переправляти до Києва. Та це – тимчасово, лише до 1 серпня. А далі що?

Гроші на вітер
Кожного дня Львів продукує, за різними даними, від
400 до 700 тонн сміття. 220 з них щодня везтимуть за
500 кілометрів – на столичний завод «Енергія», де відхо-

Щоб запобігти новому екологічному лиху, народний
депутат зі Львівщини, голова політради партії УКРОП
Тарас Батенко заклик ав керівництво районних та
міських адміністрацій ретельно підходити до співпраці
з обласним центром у питанні вивезення побутового
непотребу. За його словами, в разі можливості прийняти відходи, слід укладати угоди зі Львівською міською
радою, в яких чітко обумовлювати обсяги сміття, терміни прийому та відшкодування можливих негараздів,
пов’язаних зі збільшенням навантаження на звалища.

Від розмов – до дій

.

Львівські укропівці закликали створити спільну робочу групу з подолання наслідків Грибовицької трагедії
ди сортуватимуть та спалюватимуть. Депутат міської
ради з фракції УКРОП Любомир Босаневич порахував,
що за літній період на це з бюджету Львова витратять 25
млн грн. Гроші «проїздять» замість того, щоб побудувати
на них, наприклад, дороги. Решту сміття розвозять на
п’ять звалищ у Львівській області. На які саме – у міськраді
не кажуть, щоб не провокувати людей. Активісти вже не
раз блокували львівські сміттєвози. Громаду можна зрозуміти, адже людям дихати цим непотребом, пити воду,
яку воно забруднює. Крім того, полігони перевантажуються і своє сміття їм буде нікуди дівати. Не виключені й
«позаштатні» ситуації: зсуви відходів, загоряння.

Після трагічної загибелі рятувальників на Грибовицькому сміттєзвалищі минув майже місяць, та далі балачок справа поки не йде. Немає відповіді на найгостріші
питання: хто винен і що буде далі? Куди подінуть
львівське сміття після того, як Київ перестане приймати його значну частину? Де, коли і хто побудує сміттєпереробний завод на Львівщині?
Депутати Львівської міської ради з фракції «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» запропонували своє
бачення того, як розрубати «сміттєвий» гордіїв вузол.
На їхню думку, найперше слід невідкладно створити
спільну робочу групу з керівників фракцій всіх політичних партій, представлених у Львівській обласній та
міській радах, членів комісій з екології, керівників громадських об’єднань та фахівців у галузі сміттєпереробки.
«Час переходити від політичних розмов до реальних
дій, а не їхньої імітації. Це єдиний шлях до подолання
важкої ситуації, яка склалась внаслідок Грибовицької
трагедії», – заявив голова фракції УКРОП у Львівській
міській раді Ігор Телішевський під час прес-конференції.
Його колеги по фракції – Ігор Зінкевич, Іван Гринда, Любомир Босаневич та депутат Жовківської районної ради
від партії УКРОП, голова комісії з екології Ігор Муравсь-

Дорогу, люблячу донечку, матусю, сестру, цьоцю, жительку с.
Матків – Іванну Іванівну Созанську – щиро вітають з 30-річчям
від дня народж ення мама,
тато, синочки
Назар і Дмитро,
брат Федір, брат Михайло з сім’єю, племінники Соломія, Іван, Марія, Надійка.
Бажаємо Тобі міцного здоров’я, невичерпної життєвої
енергії, сімейного благополуччя,
Божого благословення.
Вже 30 – позаду третина
життя
В дитинство, звичайно,
нема вороття.
До пенсії стільки ж потрібно дожити
А зараз бажаєм Тобі не тужити.
Щоб впевнено йшла до своєї
мети,
Щоб все, що задумала, зуміла досягти.
Щоб дім Твій минали тривоги і біди,
Щоб сила була, як весняна
вода,
Щоб поруч з Тобою синочки
росли.
А Господь Тобі хай посилає
Щасливі і незабутні дні.
Ангел-охоронець з плеча не
злітає,
Завжди помагає в дорозі й
житті.

кий наголошують, що міська та обласна влада не мають
спільного бачення виходу з ситуації, а комісії, покликані
розслідувати трагедію на звалищі в Грибовичах, працюють неефективно. Відтак, крім створення спільної робочої групи, депутати-укропівці закликають негайно
відновити роботу Львівської міської ради для ухвалення необхідних місту рішень (під час останньої сесії там
сталися сутички активістів та правоохоронців, а мер
Садовий, який мав звітувати щодо ситуації в Грибовичах, не з’явився на засідання), а також притягнути до
відповідальності високопосадовців Львівської міської
ради, чия бездіяльність призвела до трагедії на
сміттєзвалищі та подальших проблем зі зберіганням
сміття.

.

Тіло еколога, зниклого під завалами Грибовицького сміттєзвалища, досі не знайшли
Аби львівське сміття перестало отруювати життя мешканців області, укропівці закликають якнайшвидше звернутися по консультації до провідних зарубіжних фахівців
у галузі сміттєпереробки й оголосити конкурс проектів
на побудову сміттєпереробного заводу і рекультивацію
Грибовицького сміттєзвалища. Адже розвинені країни
світу вже давно навчилися перетворювати сміття на
електрику та тепло. Наприклад, у Швеції програма утилізації відходів набрала таких обертів, що країна навіть
завозитиме 800 тисяч тонн сміття з сусідніх держав.
Укропівці також закликали владу провести інвентаризацію всіх звалищ області та звернути увагу на наявність можливих корупційних зв’язків між львівськими
можновладцями та власниками фірм, які перевозять
та утилізують сміття.
А ще, на думку представників УКРОПу, варто більше
уваги приділяти тому, щоб привчати людей сортувати
сміття перед тим, як його викинути: окремо пластик,
папір, побутовий непотріб, адже так його буде простіше
утилізувати.
Микола КАРПАТСЬКИЙ.
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ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я №
ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ VІІ-го скликання
Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес
об’єктам нерухомості в місті Турка
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Порядку використання даних Реєстру прав власності на
нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та
Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012
року за №1844/8, Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Держбуду України від 24.05.2001 р. за №127, Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 18.06.2007 р. №55, з метою впорядкування присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна у
місті Турка та створення єдиного реєстру адрес, в межах функцій органу місцевого самоврядування, сесія Турківської міської ради В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості в місті Турка (додається).
2. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Набокова Р.В.
Г.Й.КОГУТ,
міський голова.
Додаток
до рішення сесії міської ради

ÏÎËÎÆÅÍÍß ÏÐÎ ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÑÂÎªÍÍß ÏÎØÒÎÂÈÕ
ÀÄÐÅÑ ÎÁ’ªÊÒÀÌ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ² Ó Ì²ÑÒ² ÒÓÐÊÀ
Розділ I. Загальні положення
1. Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості у місті Турка (далі за текстом Положення) розроблено відповідно до законів України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обмежень», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно,
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного
реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 року
за №1844/8, Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Держбуду України від 24.05.2001 р. за
№127, Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 18.06.2007 р. №55, інших
законодавчих актів.
2. Положення – єдиний функціональний механізм
надання поштових адрес, що закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання, діє на
території міста Турка і є обов’язковим для виконання
всіма розташованими на території міста органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
об’єднаннями громадян, фізичними та юридичними
особами.
3. Відповідно до мети цього Положення наведені в
ньому терміни вживаються в таких значеннях:
3.1. Адреса - ідентифікатор об’єкта нерухомого майна.
3.2. Нерухоме майно - земельні ділянки, які у встановленому законом порядку надаються у власність,
оренду та постійне користування, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є
неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового
призначення.
3.3. Будівля - об’єкт нерухомого майна.
3.4. Власники об’єктів нерухомого майна - юридичні
та фізичні особи, у тому числі фізичні особи - підприємці.
3.5. Домоволодіння - два і більше жилих будинків, з
належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса.
3.6. Жилий (житловий) будинок - одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних
осіб.
3.7. Квартира - ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для проживання фізичних осіб.
3.8. Нежилий (нежитловий) будинок - одна будівля
капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей.
3.9. Об’єкт нерухомого майна - нерухоме майно, якому відповідно до цього Порядку може бути надана адреса.
3.10. Окремі частини будівель - приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як
самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі
приміщення громадського призначення, вбудовані в
житлові будинки на першому, другому та цокольному
поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали.
3.11. Самостійний об’єкт права власності – об’єкт

нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їхня площа, розташування згідно з
планом, тощо).
3.12. Приміщення службового, допоміжного та технічного призначення - комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери,
горища, вентиляційні камери та інші приміщення, які є
частиною будівель, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права
власності.
3.13. Об’єкт незавершеного будівництва – об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в
експлуатацію відповідно до закону.
Розділ II. Види адрес та особливості їх присвоєння
1. При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна
використовуються наступні типи:
– вулиця;
– провулок;
– проспект;
– бульвар;
– площа;
– інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо).
Адреси пишуться наступним чином: спочатку вказується тип адреси, а потім її назва. Адреси, в яких використовуються імена та прізвища, зазначаються спочатку
ім’я, а потім прізвище.
2. Адреси не присвоюються :
– спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним та стаціонарним тимчасовим спорудам торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності ;
– приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у житлових та нежитлових будинках, інженерним мережам;
– об’єктам нерухомого майна, що знаходяться (виділяються) в межах червоних ліній вулиць, крім вже розміщених;
– малим архітектурним формам;
– об’єктам, які відносяться до категорії самочинного
будівництва, без наявності оформлених документів
відповідно до законодавства та Положення чи рішень
відповідного суду.
3. Адреси об’єктам нерухомого майна будуть визначатися з урахуванням сформованої на території міста
адресації прилеглих об’єктів нерухомості відповідно до
даного Порядку.
4. На території міста в зоні сформованої забудови нумерація об’єктів нерухомості та земельних ділянок,
відведених під забудову, встановлюється в зростаючому порядку з лівої сторони вулиці непарні номери, починаючи від № 1, а з правої сторони вулиці парні, починаючи від № 2.
5. Нумерація приміщень усередині багатоквартирних
житлових будинків, адміністративних і виробничих будівель та споруд проводиться з присвоєнням номера
(квартирі, приміщенню) у зростаючому порядку, починаючи від № 1 на першому поверсі.
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6. Нумерація вбудованих (прибудованих) нежитлових
приміщень здійснюється після закінчення нумерації всіх
жилих квартир.
7. Відповідно до цього Положення, залежно від виду
та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес:
7.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир (
адреси на які відсутні в наявності ) .
Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння) та номера квартири (за
наявності). Номер будинку (домоволодіння), квартири
позначається відповідною арабською цифрою.
Наприклад: вул. Сонячна, будинок 25.
Коли власником на одній земельній ділянці побудовано другий житловий будинок. Власник звернувся з
питання поділу будинковолодіння на два окремих житлових будинки (для зручності управління майном) або
один з будинків відчужено. У цьому випадку надана адреса буде містити назву вулиці і номер будинку з присвоєнням йому відповідної літери в лапках :
вул. Сонячна, будинок 25 «а».
Коли за необхідності відбувається реальний розподіл
жилого будинку, домоволодіння, квартири із визначенням нових власників об’єктів нерухомого майна, то адреса буде встановлена наступним чином :
Наприклад: вул. Сонячна, будинок 25, квартира 1.
Під час об’єднання земельних ділянок за сформованою новою земельною ділянкою зберігається адреса
земельної ділянки з меншим номером.
7.2. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано
нові жилі будинки (домоволодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та
іншого призначення, їх комплекси, об’єкти незавершеного капітального будівництва ( у разі необхідності їх
відчуження), і їм, виходячи з вже наявної нумерації
об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є
цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідній стороні вулиці з
відповідною літерою алфавіту в лапках.
Наприклад: на вул. В. Стуса між жилими будинками
27 та 29 збудовано трансформаторну підстанцію. У цьому випадку їй присвоюється адреса: вул. В. Стуса, 27
«а».
7.3. У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна
на законних підставах виникло право власності на об’єкт
нерухомого майна, який знаходився у складі інших
об’єктів нерухомого майна, що мали єдину адресу (поділ
домоволодіння, комплексу нежилих будинків, цілісного
майнового комплексу), то такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього домоволодіння або
комплексу нежилих будинків з відповідною літерою алфавіту в лапках.
Якщо зі складу новоствореного об’єкта нерухомого
майна, якому буде присвоєна адреса із зазначенням
відповідної літери алфавіту, знову буде виділятися об’єкт,
такому об’єкту присвоюється адреса шляхом додавання до існуючої вже адреси із літерою через дефіс відповідної цифри від № 1.
Поділ нерухомого майна на самостійні об’єкти права
власності і присвоєння кожному об’єкту адреси можливі при відповідності поділу державним будівельним
нормам, стандартам і правилам та при можливості закріплення окремих земельних ділянок за новими виділеними об’єктами із врахуванням обмежень (обтяжень)
на використання земельної ділянки відповідно до затвердженої проектної документації та вимог земельного законодавства.
7.4. При наданні адреси окремій частині будинку або
нежитловому приміщенню будинку, реконструйованому
із квартири даного будинку, зазначається арабськими
цифрами номер назви нежитлового приміщення після
зазначення номера відповідного будинку.
Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність частину нежитлового приміщення для
розміщення офісу або провів реконструкцію квартири
№ 6 в житловому будинку № 29, у цьому випадку такому
нежитловому приміщенню надається адреса: вулиця
Енська, будинок 29, нежитлове приміщення № 6.
Самостійні адреси можуть бути надані таким об’єктам
нерухомого майна, що мають окремі входи та відповідають проектній документації, державним будівельним
нормам, стандартам і правилам, передбаченим для
окремих об’єктів відповідного функціонального призначення.
8. Зовнішні прибудови до будинку, які розташовані поза
контуром його капітальних зовнішніх стін і не мають
проходу з прибудови в будинок при наявності окремого
входу, а також мають інше функціональне призначення, будуть адресуватися як самостійні будинки і їх адреси будуть визначатися з урахуванням сформованої на
території міста адресації прилеглих об’єктів нерухомості,
відповідно до даного Положення.
9. Якщо присвоєння адреси окремому будинку, що
знаходився у складі домоволодіння, комплексів нежилих будинків і є самостійним об’єктом права власності,
за номером, який був наданий домоволодінню або комплексу нежилих будинків, не відповідає фактичному
місцю розташування такого будинку, то присвоєння йому
адреси здійснюється за назвою тієї вулиці, де він фак(Закінчення на 6 стор.)
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тично знаходиться, за правилами, встановленими цим
Порядком.
10. При присвоєнні адрес кільком будинкам, що знаходилися у складі одного домоволодіння, комплексу
нежилих будинків і є самостійними об’єктами права
власності, літери для позначення номерів відповідних
будинків визначаються від (а, б ... і далі за алфавітом),
виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників.
Термін «корпус» може застосовуватися для позначення окремого будинку, що знаходився у складі домоволодінь, комплексів нежилих будинків і є самостійним
об’єктом права власності.
11. Гаражним кооперативам, групам гаражів, садівничим (дачним) товариствам (кооперативам) присвоюється адреса земельній ділянці, відведеній для обслуговування кооперативу, товариства, а цифрова нумерація гаражів та садових (дачних) ділянок встановлюється згідно з планом забудови кооперативу, товариства та
схеми розташування групи гаражів .
12. При присвоєнні адрес новоствореним об’єктам
будівництва ( нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) брати до уваги виконання вимог ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині укладення договору про пайову участь у
створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Турка та сплати замовником
коштів пайової участі у повному обсязі.
13. Адресація земельних ділянок здійснюється наступним чином :
13.1. Якщо на земельній ділянці знаходиться один
об’єкт нерухомості, адресою ділянки визначається адреса цього об’єкта.
13.2. Адресою земельної ділянки, яка забудована
декількома будинками, спорудами, визначається адреса першозбудованого будинку.
13.3. Адресою земельної ділянки, на якій розміщені
тимчасові (пересувні або стаціонарні) споруди для провадження підприємницької діяльності, визначається
адреса земельної ділянки із врахуванням сформованої на території міста адресації прилеглих об’єктів нерухомості, відповідно до даного Порядку.
13.4. Адресою земельної ділянки, на якій розміщені
тимчасові споруди для провадження підприємницької
діяльності ( літні майданчики для обслуговування
відвідувачів та виносної торгівлі, майданчики для після
продажного обслуговування населення тощо) і яка відведена суб’єктом підприємницької діяльності, в установленому порядку, біля власного нежитлового приміщення, визначається адреса земельної ділянки із врахуванням назви вулиці, номера будинку та через дефіс
номера даного нежитлового приміщення із додаванням літери «а» в лапках.
13.5. Адресою земельної ділянки, на якій розміщена

прибудова до житлового будинку (реконструкція квартири зі зміною цільового та функціонального призначення, розширення нежитлового приміщення тощо),
визначається адреса того нежитлового приміщення, до
якого здійснено прибудову, із відповідною арабською
цифрою (номером нежитлового приміщення ) через
дефіс до номера будинку.
13.6. Адресою земельної ділянки, на якій розміщена
прибудова на висоту всього будинку (реконструкція житлових квартир з метою прибудови літніх приміщень),
визначається адреса квартири першого поверху будинку, до якого здійснено прибудову із відповідною арабською цифрою (номером квартири першого поверху) через дефіс до номера будинку.
13.7. Адресою земельної ділянки, наданої для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель та споруд (для ведення особистого селянського господарства, для городництва, для сінокосіння,
для гаражного будівництва), яка безпосередньо межує
із земельною ділянкою, на якій розташований житловий будинок замовника, визначається основна адреса
житлового будинку і через дефіс іде нумерація від 1, із
зазначенням відповідної цифри в лапках (згідно черговості визначених кадастрових номерів земельних ділянок).
13.8. Адресою земельної ділянки, наданої для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель та споруд (для ведення особистого селянського господарства, для городництва, для сінокосіння,
для гаражного будівництва), яка не межує із земельною ділянкою, на якій розташований житловий будинок
замовника, визначається адреса з назвою найближчої
вулиці та наступним номером після найближчого будинку, за умови додавання відповідної літери в лапках та
через дефіс іде нумерація від 1, із зазначенням відповідної цифри в лапках (згідно черговості визначених кадастрових номерів земельних ділянок).
13.9. Проектованій (новоствореній) земельній ділянці
адреса буде присвоюватися після прийняття Турківською міською радою рішення про надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки чи іншої технічної документації із
землеустрою, із зазначенням в даному рішенні всіх ідентифікуючих дану земельну ділянку ознак, за зверненнями заявників та за правилами, встановленими цим Порядком.
13.10. Проектованим вільним земельним ділянкам,
право власності чи право оренди яких буде набуватися
на земельних торгах, адреса буде присвоюватися після
прийняття Турківською міською радою рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки із зазначенням в
даному рішенні всіх ідентифікуючих на дані земельні
ділянки ознак на підставі даного рішення, без звернення заявників та за правилами, встановленими цим Положенням .

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження Положення
про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості у місті Турка»
Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, та визначає
правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження
Положення про порядок присвоєння поштових адрес
об’єктам нерухомості у місті Турка».
Назва регуляторного органу: Турківська міська рада.
Назва документа: проект рішення сесії Турківської
міської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості
у місті Турка».
Розробник аналізу регуляторного впливу: Виконавчий комітет Турківської міської ради.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
Щорічно у місті Турка вводяться в експлуатацію об’єкти громадського та іншого призначення, збільшується житловий фонд міста.
На даний час на території міста існують житлові будинки, споруди та земельні ділянки, що повторюються,
розміщені не в порядку зростання або з не послідовними адресами. Відсутність порядку присвоєння та зміни
поштових адрес об’єктам нерухомого майна призводить
до виникнення спірних питань.
Не розроблена та не затверджена в установленому

порядку система, за якою власник нерухомого майна
чи земельної ділянки може отримати чи змінити адресу будинку чи земельної ділянки.
Відсутній нормативно-правовий акт, який би регулював питання присвоєння та зміни поштових адрес земельним ділянкам, які виділяються під будівництво
об’єктів, недобудованим об’єктам з метою купівлі-продажу тощо.
Існує потреба врегулювання даного питання шляхом
затвердження чіткого порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Турка.
2. Визначення цілей регулювання
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про
затвердження Положення про порядок присвоєння
поштових адрес об’єктам нерухомості у місті Турка» спрямований на реалізацію державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності.
Основними цілями прийняття проекту є:
– встановлення порядку та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території міста Турка, в
тому числі вільним земельним ділянкам;
– встановлення порядку та зміни поштових адрес існуючим об’єктам нерухомого майна з метою впорядкування нумерації;
– встановлення порядку та зміни поштових адрес недобудованим об’єктам з метою оформлення договору
купівлі – продажу;
– визначення органу влади, що забезпечуватиме доступ до інформації при реєстрації об’єктів нерухомості;
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Розділ IIІ. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого
майна
1. Для присвоєння чи зміни адрес об’єктам нерухомого майна суб’єкти господарювання та фізичні особи
подають відповідну заяву на ім’я міського голови. Заявник має право подати заяву особисто, через уповноважену особу або надіслати рекомендованим листом з
описом вкладення.
2. До заяви щодо присвоєння (зміни) адреси додаються копії наступних документів:
2.1. Для фізичної особи – паспорта;
2.2. Для юридичної особи та фізичної особи - підприємця - свідоцтва про державну реєстрацію;
2.3. Нотаріально посвідченої довіреності для уповноважених осіб;
2.4. Документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою (при наявності);
2.5. Документа, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам ( у
разі новозбудованих (новостворених) об’єктів) ;
2.6. Технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна,
щодо якого вирішується питання надання (зміни) адреси (при необхідності) ;
2.7. Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно (при необхідності);
2.8. Проекту розподілу земельної ділянки, погодженого в установленому порядку і виготовленого відповідною проектною організацією (при необхідності);
2.9. Інших документів при необхідності.
3. У випадку присвоєння адрес проектованим (новоствореним) земельним ділянкам дотримання вимог п.
2 цього Порядку є необов’язковим.
4. Після розгляду заяви міським головою, згідно з його
резолюцією, заява з наданим до неї пакетом документів
передається спеціалісту з будівництва та квартирного
обліку міської ради.
5. За результатами розгляду заяви та представлених
матеріалів, спеціаліст з будівництва та квартирного обліку міської ради готує та виносить на розгляд виконавчого комітету Турківської міської ради проект рішення з
питань щодо присвоєння або зміни адреси об’єкта нерухомого майна.
6. У разі надання неповного комплекту документів,
зазначених у п. 2 цього Положення, відсутності підстав
та неможливості присвоєння об’єкту нерухомого майна
адреси, заявнику надається мотивована відповідь.
Розділ IV. Прикінцеві положення
1. Адреси об’єктів нерухомого майна та земельних
ділянок, розташованих на території міста, присвоєні до
набрання чинності даного Положення, зберігаються та
можуть бути змінені для приведення у відповідність до
цього Положення за зверненням власника об’єкта.
2. У разі звернення власника до уповноважених
органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого
майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси
вимогам Порядку ведення Реєстру прав власності на
нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 28.01.2003 № 7/5, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.01.2003 р. №67/7388,
власник (користувач) зобов’язаний звернутися з заявою
щодо зміни поштової адреси до виконавчого комітету
Турківської міської ради.
Д.М. ЛУГОВИЙ,
секретар міської ради.
– врегулювання відносин між органами влади та суб’єктами господарювання, пов’язаних з присвоєнням та
зміною поштових адрес.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з
аргументацією переваг обраного способу.
Перша альтернатива – це залишити проблему без
змін.
Ця альтернатива є неприйнятною, як для органів
місцевого самоврядування так і для суб’єктів господарювання та мешканців міста, у зв’язку із тим, що проблему, визначену у розділі 1 аналізу регуляторного впливу, не буде вирішено.
Друга альтернатива – це чекати прийняття центральним органом виконавчої влади порядку присвоєння та
зміни поштових адрес. У цьому разі на невизначений
строк питання присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на місцевому рівні не будуть
вирішуватися, що призведе до виникнення протиріч між
органами місцевого самоврядування та мешканцями
міста.
Враховуючи зазначене вище, прийняття рішення сесії
Турківської міської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам
нерухомості у місті Турка» є єдиним способом вирішення існуючої проблеми. Обраний спосіб забезпечить дотримання правил при присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна, встановить порядок та врегулює відносини між органами влади та суб’єктами господарювання, пов’язані з присвоєнням та зміною поштових адрес.
4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Дія регуляторного акта рішення сесії Турківської
(Закінчення на 7стор.)
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

7 стор.

ßÊ ÓÊÐÀ¯Í² ÏÎÂÅÐÍÓÒÈ Ï²ÂÒÎÐÀ
Ì²ËÜßÐÄÈ ÄÎËÀÐ²Â ßÍÓÊÎÂÈ×À
У березні минулого року уряд А. Яценюка заарештував на рахунках “Ощадбанку” 1.5 млрд. доларів президента-втікача В. Януковича і ці гроші зависли на рахунках банку.
Як стверджує народний депутат від “Народного фронту” Михайло Хміль, їх фракція розробила відповідний законопроект про арешт та конфіскацію активів корумпованих чиновників, набутих злочинним шляхом, що має повернути гроші В.
Януковича у бюджет, але на сьогодні Верховна Рада ніяк не проголосує за включення цього документу у порядок денний.
“Цей закон – фактично єдина змога конфіскувати уже арештовані кошти, адже
ми бачимо як повільність слідчих та корумпованість суддів затягують розкриття
злочинів режиму Януковича та покарання відповідних осіб, в першу чергу самого
екс-президента. Якщо цього не зробити найближчим часом, до кінця року рахунки будуть розблоковані і Янукович спокійно виведе ці кошти в офшори”, - прокоментував ситуацію Михайло Хміль.
У своїх виступах депутати від “Народного фронту” неодноразово заявляли, що
ці кошти будуть не просто повернуті у бюджет, а направлені на потреби фронту і
наших солдат. Інша частина піде на соціальні видатки.
“Мене не дивує небажання голосувати за цей закон від колишніх, а то й діючих
приятелів Януковича з “Опоблоку”, але я не розумію чому в один тон з ними
звучать заяви “Батьківщини”, “Самопомочі”. Навіщо їм зберігати цю суму для
Януковича, а не направити на потреби українців?”, - резюмував Михайло Хміль.
«Народний фронт» уже оголосив, що не голосуватиме за будь-які інші рішення, окрім дуже важливих для України, доки Верховна Рада не ухвалить законопроект №4811 про спецконфіскацію. Відповідно, доля півтори мільярдів
доларів Януковича може визначитися уже найближчим часом.
Василь ЗАПОТІЧНИЙ.

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження Положення
про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості у місті Турка»
(Закінчення. Початок на 6 стор.)
міської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості
у місті Турка» дасть можливість впровадити та відпрацювати механізм надання та зміни поштових адрес у
місті, який відбуватиметься наступним чином:
– приведення у відповідність адрес проводиться у
відповідності до архітектурних норм, норм логіки та послідовності;
– регламентація порядку надання та зміни адрес;
– встановлення чіткого переліку документів, необхідних для зміни та присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна;
– забезпечення інформування громадськості про вимоги регуляторного акта, шляхом його оприлюднення
на офіційному сайті Турківської міської ради та в засобах масової інформації.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.
Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі добросовісного виконання органами місцевого самоврядування, фізичними особами, суб’єктами господарювання його вимог.
Основними чинниками, які можуть вплинути на дію
регуляторного акта є: поінформованість населення
щодо порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомого
майна у місті Турка.
Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію
вищезазначеного акта можливий при виникненні змін
у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати
місце невідповідність положень регуляторного акта
нормам, що встановлюються нормативно-правовим
актом вищої юридичної сили.
Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може бути подолана шляхом внесення коригувань до нього.
Впровадження вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат міського бюджету, оскільки
здійснюватиметься в межах повноважень відділу архітектури та містобудування.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.
За результатами прийняття зазначеного рішення має
бути досягнуто цілей, передбачених у розділі 2 цього
Аналізу.
С фера впливу
р егулятор ного
акта

О ргани
м ісцевого
сам оврядування

Ф ізичні та
ю ридичні особи
Тер иторіальна
гром ада міста

В игоди

В итрати

Чіт ка координація дій при прийнятті
управлінських ріш ень, підвищ ення
рівня довіри до м ісцевої влади,
можливість впливати на розвиток
міста, забезпечення безпереш кодної
реєстрації адрес об’єктам нерухомого
майна у міст і Турка

Часові витрати,
пов’язані з
підготовкою та
прийняттям
правовст ановлюю
чих документів на
об’єкти
нерухомого майна

Забезпечення безпереш кодної
реєстрації адрес об’єктам нерухомого
майна у міст і Турка, встановлення
чіткого порядку присвоєння та зміни
пош тових адрес
П оінформованіст ь населення щ одо
порядку присвоєння адрес об’єктам
нерухомого майна у м істі Турка

В итрати робочого
часу

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого акта.
У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу
відстеження його результативності, вноситимуться
зміни до запропонованого регуляторного акта.
8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
Пропонується використати наступні показники результативності:
Статистичні:
– кількість поданих суб’єктами господарювання та
фізичними особами звернень щодо присвоєння або
зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на
території міста;
– розмір надходжень до міського бюджету, пов’язаних з дією даного акта (даний показник не впливає на
результативність даного акта);
– кількість об’єктів нерухомого майна, яким на підставі
рішень виконавчого комітету присвоєні поштові адреси;
– кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб,
яким відмовлено у присвоєнні чи зміні поштових адрес.
Соціологічні дослідження:
– розміри коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання на підготовку документів, необхідних для
розгляду питання щодо присвоєння поштових адрес;
– час, що витрачається мешканцями міста на присвоєння чи зміну адреси при оформленні документів;
– рівень поінформованості населення.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності регуляторного акта
буде здійснюватися на підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результативності.
Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведене через
рік з дня набрання ним чинності розробником цього
проекту.
Повторне відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведене через два роки з дня
набрання ним чинності.
Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки,
починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
В.І.БЕСЕДІН,
керуючий справами (секретар) виконавчого
комітету.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської
КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним днем народження лаборанта
баклабораторії – Іванну Михайлівну
Аннич – і бажають шановній ювілярці доброго здоров’я, поваги від
людей, життєвих сил, радості, миру,
довголіття.
Хай радість несе Вам кожна хвилина,
Від горя хоронить молитва свята.
Хай щастям квітує життєва стежина
На многії та благії майбутні літа.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської
КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілеєм Анастасію Костянтинівну Библик – молодшу медсестру ФАПу с. Розлуч і бажають шановній
ювілярці доброго здоров’я, великого
людського щастя, родинного тепла, Божого благословення.
Нехай Господь Вам завжди в поміч
буде,
А Богородиця від лиха береже.
І Ангел на своїх легеньких крилах
100-літній ювілей Вам принесе.

Куми з с. Вернє Висоцьке шлють щире вітання з нагоди ювілею дорогій кумі – Вікторії Іванівні Височанській
– і бажають люблячій ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого,
довгого мирного віку.
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.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Дорогу дружину, добру, турботливу маму, любиму бабусю, жительку с. В.Висоцьке – Вікторію Іванівну Височанську – з 60-річним ювілеєм від щирого серця і з
великою любов’ю вітають чоловік Антон, син Олег, невістка Уляна, дочка Людмила, зять Іван та онуки Іван,
Діана, Марія і маленька Веронічка і бажають
їй доброго здоров’я, життєвої наснаги, родинного тепла, миру, добра і Господнього благословення.
Найдобріша, найкраща матусю, бабусю рідненька,
В цей день Вам вклоняємось дуже
низенько.
Господь хай дарує здоров’я і сили,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Спасибі за ласку, за вічну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
За душу привітну, за щире серденько,
За те, що найкраща у світі, Ви, ненько.
Хай Мати Пречиста Вас оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає.
І Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

1 липня святкує свій 30-літній ювілей – Іванна Тарасівна Шуптар – успішна, комунікабельна, хороша, чудова, щира душею, працьовита людина.
З нагоди ювілею зичимо їй міцного здоров’я – з роси
і води, невсипущої життєвої енергії, любові, добра, благополуччя, мирного неба над головою, рясних Божих благословінь на
многії і благії літа.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Всі, що найкращі на землі є, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Із ювілеєм щиро Вас вітаєм,
Бажаєм щастя і добра.
І щиро Богородицю за Вас благаєм
Щоб Вас Своїм покровом обняла.
Дирекція торгової бази правління Явірського СТ.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

“ÊÀÐÏÀÒÈ” ÇÄÎÁÓËÈ
ÄÐÓÃÓ ÏÅÐÅÌÎÃÓ
Минулої неділі пройшли матчі дев’ятого туру чемпіонату
Львівщини серед команд першої ліги. Турківські “Карпати” проводили цього дня матч на виїзді у м.Трускавець.
Наші юнаки, на жаль, не змогли зібрати повну команду для виїзду,
тому на гру не поїхали. Тож закономірний результат: технічна поразка – 0:3. Натомість дорослі, досить несподівано здобули такі потрібні
три очки для нашої команди. Як розповідали самі гравці після повернення до Турки, суперник був дуже сильним, і за підтримки близько
півтисячі своїх вболівальників, практично весь матч диктував правила гри, постійно створював небезпечні моменти. Проте злагоджені
командні дії, надійний захист та майстерний голкіпер не дозволили
бодай раз тріумфувати трускавчанам. Наші ж футболісти вдало скористалися розкутістю суперника і у самому кінці матчу, на третій доданій арбітром хвилині провели блискавичну контратаку і карпатівець Сергій Рик забив такий потрібний гол у ворота суперника, чим і
поставив жирну крапку цьому поєдинку. Таким чином “Карпати” здобули свою другу перемогу у чемпіонаті.
У цей день також пройшли і матчі чемпіонату Турківщини з футболу, які закінчилися так: група “А”: Боберка - В.Висоцьке – 2:1, Кривка
- В.Яблунька – 1:4, Либохора - Гусне – 4:2, Н.Яблунька - В.Турів – 3:1,
Бітля - Верхнє – 4:2.
У групі “Б” зафіксовано такі результати: Вовче - Шум’яч – 8:1, Лімна
- Завадівка – 1:3, Присліп - Явора – 5:1, Бориня - Ластівка – 2:4.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
Продається цегляний будинок в селі Бабино Самбірського району. Будинок заходиться в центрі села. 9 км від міста, траса ЛьвівСамбір. Приватизована присадибна ділянка 11,19 арів. Документи
на будинок є всі. У цокольному приміщенні є гараж і 3 кімнати, 2
входи в цокольне приміщення. Другий поверх – 4 кімнати, 2 коридори. Між всіма поверхами – залізобетонні перекриття. Є можливість
підключення газу, в будинку є світло і трьохфазний лічильник. Є
котел і чугунні батареї, міжкімнатні двері. Є криниця. Вартість 28
000 $. Тел.: 0982600977. Наталя. Павло.
У магазині «Дитячий світ», по вул. Молодіжна, 33 Г – розпродаж
літнього одягу: дорослі плаття, дитячі плаття, костюми дорослі і
дитячі, купальники дорослі і дитячі, взуття доросле і дитяче, сумочки, велосипеди, коляски, візки та інші товари.
Знижки різні.

7 липня, четвер
З 9.00 до 16.00 год.

ДОРОГО КУПУЄМО
ВОЛОССЯ
натуральне – від 32 см, сиве,
фарбоване та шиньйони – від 42
см).
При здачі волосся від 40 см
стрижка оплачується

ГОДИННИКИ механічні радянські, наручні в жовтих корпусах на запчастини (вибірково).
Адреса:
вул.
Січових
Стрільців,50, перукарня «Чародійка», м. Турка.

1 ëèïíÿ 2016 ðîêó

ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ Ç²ÒÊÍÓÂÑß Ç
ÌÎÒÎÖÈÊËÎÌ
У ніч, з неділі на понеділок, у с. Верхнє Висоцьке
трапилася дорожньо-транспортна пригода. Житель с. Матків, будучи за кермом легковика, вчинив
наїзд на мотоцикл. У результаті, серйозних травм
зазнали мотоцикліст та його пасажирка. 21-річного керманича мотоцикла з важкими травмами зразу
відправили на лікування до Львова, а 14-річна дев’ятикласниця була госпіталізована в Турківську
КЦРЛ і лише в середу її також скеровано на лікування до обласного центру.
За нез’ясованих на разі обставин, автомобіль,
який вчинив ДТП, загорівся. За даним фактом
відкрито кримінальне провадження. Ведеться
слідство.

ЗАГИНУВ ВІД
БЛИСКАВКИ
Трагічний випадок трапився минулої суботи
в с. Сигловате. У лісі від грозового розряду загинув учень Турківського професійного ліцею,
16-річний місцевий житель.
Коли в родині горе, не варто вдаватися в деталі
трагедії. Хочеться лише застерегти на майбутнє тих,
хто, за волею обставин, опинився під час грози в
полі чи в лісі: бути обережними, не ховатися під
дерева та не користуватися мобільним зв’язком.
Як кажуть, береженого й Бог береже.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Школяр обікрав
односельчанку
До Турківського відділення поліції із заявою
про крадіжку звернулася 87-річна жителька
одного із сіл нашого району і повідомила, що
односельчанин – 14-річний восьмикласник викрав з її будинку гроші в сумі 6000 гривень.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події,
вирішується питання про відкриття кримінального
провадження.
Відділ комунікації ГУ Національної поліції у
Львівській області.

в м. Турка, біля старого побуту (вул. В.Стуса) знайдено золоту прикрасу.
Власнику згуби звертатися за телефоном: 0502878141.
ГО «Бізнес-ліга» запрошує членів організації на збори, які відбудуться 5 липня, о 14.00 год. у залі засідань Турківської міської
ради. Явка – обов’язкова.

Загублене посвідчення дитини багатодітної
сім’ї ВС 020239, видане відділом у справах сім’ї
та молоді Турківської РДА на ім’я Івана Івановича Макуцького, вважати недійсним.
Продається приватизована земельна ділянка під забудову, площею 0,0960 га в м. Турка,
вул. Зелена, 17. Є будівельний паспорт.
Недорого.
Моб. тел. 0995386739.
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.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Будинок в Стрілках: 3 кімнати, кухня, коридор, ванна. Вода, каналізація, газове та пічне опалення. Літня кухня. Тел.: 0932011363,
0957522281.

Педагогічний колектив Нижньовисоцького НВК висловлює щире
співчуття вчителю зарубіжної літератури Марії Михайлівні Яворській
з приводу великого горя –передчасної смерті батька.

ТзОВ «Новодім» реалізує населенню будівельні матеріали:
пісок, відсів, щебінь, цемент. Можлива доставка.
Турківська площадка (колишній вугільний склад): м. Турка, вул.
Травнева,8.
Тел.: 0678287804 – Володимир.

Служба ветеринарної медицини Турківського району висловлює
глибоке співчуття завідувачу Боберківським ветпунктом Івану Васильовичу Лесіву з приводу тяжкої втрати – смерті дружини.
Виконком Комарницької сільської ради висловлює щире співчуття члену виконкому, директору Комарницького НВК Василю Володимировичу Комарницькому з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Батьки та учні 5 класу Комарницького НВК глибоко співчувають
класному керівникові Руслані Богданівні Комарницькій з приводу
тяжкої втрати – смерті свекора.
Колектив Ясеницького НВК висловлює щире співчуття колегам по
роботі Галині Миколаївні Омелюх та Івану Васильовичу Омелюху з
приводу передчасної смерті брата та швагра Дмитра.
Сім’я Ярослави Височанської з м. Турка сумує з приводу передчасної смерті Володимира Юліановича Комарницького (с. Комарники) і висловлює щире співчуття сім’ї та рідним покійного.
Педагогічний колектив, технічний персонал, батьківський комітет Комарницького НВК висловлюють щире співчуття директору НВК
Василю Володимировичу Комарницькому, вчителям Івану Володимировичу, Руслані Богданівні, Мар’яні Володимирівні Комарницьким з приводу великого горя – смерті батька і свекора – Володимира Юліановича Комарницького.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальний за випуск – Василь ВАСИЛЬКІВ.
– матеріали рекламного характеру.

