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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, люблячу, найкращу у світі матусю, бабусю і прабабусю –
Євгенію Миколаївну Ільницьку – із с. Лосинець, щиро вітаємо із 70-
річчям від дня народження.

Бажаємо Вам, рідненька, міцного здоров’я, ще
безліч сонячних, світлих і щасливих днів у житті,
добра, достатку, родинного тепла, Божого благо-
словення на многії і благії літа!

Спасибі, рідненька, за ласку і ніжність,
За душу прекрасну, тепло і привітність.
Схиляємось всі ми в низькому поклоні
І ніжно цілуємо Ваші долоні.
Тож зичимо щиро достатку у хаті
І років прожити багато-багато.
Хай Матір Пречиста усе Вас тримає,
А Бог у житті повсякчас помагає.
З повагою: діти – Йосип, Лідія, Богдана, Іван, Микола; онуки – Іван,

Марія, Іван з дружиною Оксаною, Христина, Іван, Євгенія з чолові-
ком Іваном, Володимир, Вероніка, Іван, Юра, Любомир, Дарина,
Іван, Андрій; правнуки – Анастасія і Христина.

Люблячого і турботливого чоловіка, найдобрішого і найрозумні-
шого батька – Івана Миколайовича Бліхаря – жителя с. Вовче,
вітають з нагоди 50-річного ювілею дружина Наталя, сини На-
зарій і Микола, а також сім’ї Сенів і Мацькович із Ужгорода, сім’я
Реблян із Ханти-Мансійська і бажають дорогому ювілярові міцно-
го здоров’я, родинного тепла, благополуччя, Божої опіки, нев’яну-
чої життєвої енергії.

Якби зійшлися дві зорі
І райдуги сплелися в перевесло,
Тоді б, напевно, гори золоті
В дарунок ми Тобі принесли.
Отож, прийми Ти від душі
Палке і щире привітання:
Хай зло далекими стежками обминає,
А успіх супроводжує в усьому і завжди.
Нехай в душі тільки весна буяє
Без клопотів, печалі і журби.
В житті нехай все буде добре,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя і удача
А також щира, добра й любляча душа.

Колектив фінансового управління Турківської РДА сердечно вітає
з ювілейним днем народження – 50-річчям – начальника відділу
доходів фінансового управління – Івана Миколайовича Бліхаря – і
бажає шановному ювіляру міцного здоров’я, вічної молодості в душі,
добра, миру, родинного тепла, благополуччя, Бо-
жого благословення на многії і благії літа.

Щасливих днів бажаємо і років,
І щоб добробут злагодою цвів.
Щоби здоров’я джерелом іскрилось,
А очі завжди радістю світились.
Хай сонце ніжності за обрій не заходить,
Хай літо у житті ніколи не проходить.
А сонце світить ясно і святково,
І повниться життя удачею й любов’ю.

Настоятель храму, церковний комітет та парафіяни церкви Різдва
Христового м. Турка щиросердечно вітають з 80-річним ювілеєм
паламаря – Петра Омеляновича Павлика – і бажають шановному
ювіляру доброго здоров’я, життєвих сил, родинного затишку і тепла,
достатку, Божої ласки на многії і благії літа.

Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм та миром.
Шануєм Вас за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах тримає.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÂÐÓ×ÈÂ ÎÐÄÅÍ
«ÇÀ ÌÓÆÍ²ÑÒÜ» ÇÀÃÈÁËÎÃÎ ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ

²ËÜÍÈÖÜÊÎÃÎ ÉÎÃÎ ÂÄÎÂ²
Президент Петро Порошенко вручив вдові загиблого

капітана поліції Олександра Ільницького Оксані орден
«За мужність» ІІІ ступеня, якого правоохоронець був удо-
стоєний посмертно за особисту мужність і високий про-
фесіоналізм, виявлені у захисті державного сувереніте-
ту та територіальної цілісності України, самовіддане слу-
жіння Українському народові.

Колишній начальник відділення полку патрульної служ-
би поліції особливого призначення «Миротворець» Голов-
ного управління Національної поліції в Київській області
Олександр Ільницький з грудня 2015 року ніс службу з охо-
рони громадського порядку в районах проведення антите-
рористичної операції на території Луганської та Донецької
областей та безпосередньо брав участь в антитерорис-
тичній операції, забезпеченні її проведення і захисті неза-
лежності, суверенітету та територіальної цілісності Украї-
ни. Він відомий під позивним «Барні».

9 січня 2016 року поблизу населеного пункту Зайцеве,
розташованого неподалік від міста Горлівка Донецької
області, під вогонь бойовиків потрапив цивільний авто-
мобіль, в результаті чого була поранена місцева житель-
ка. Капітан поліції, який виконував службові обов’язки
неподалік, ціною власного життя вивів з лінії вогню мир-
них жителів, які потрапили під обстріл терористів.

²ãîðÿ Êîìàðíèöüêîãî
íàãîðîäæåíî îðäåíîì
«Çà çàñëóãè ²²² ñòóïåíÿ»

Приємно, що плідну працю на-
ших земляків гідно оцінює держа-
ва. Так, нещодавно, Указом Пре-
зидента України орденом «За зас-
луги ІІІ ступеня» нагороджено урод-
ження смт. Бориня, активного де-
путата Львівської обласної ради та
лобіста інтересів Турківщини, про-
ректора з наукової роботи Хмель-
ницького кооперативного торгово-
економічного інституту, доктора
економічних наук, заслуженого дія-
ча науки і техніки України, академ-
іка Академії економічних наук Ук-
раїни Ігоря Комарницького.

Від громадськості Турківщини
щиро вітаємо Ігоря Михайловича з
такою високою державною нагоро-
дою.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ
ÏÀÑÀÆÈÐ²Â
З 11 липня 2016 року авто-

буси Самбірського, Старо-
самбірського та Турківсько-
го напрямків будуть відправ-
лятися з автостанції «Захід-
на» (вул.Городоцька, 359, на-
впроти супермаркету «МЕТ-
РО»).

Для зручності пасажирів
буде функціонувати автобус-
експрес сполученням Заліз-
ничний вокзал – автостанція
«Західна» та продовжено
міський маршрут №2а до ав-
тостанції, а також збільше-
но кількість міських авто-
бусів, що курсують в даному
напрямку, а саме №21, 28, 14,
184а, 1001.
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Чоловік Іван, син Юрій, невістка Діана, онучка
Ангелінка, свати Оксана та Владислав щиросер-
дечно вітають з ювілеєм,
який святкувала 6 липня,
дорогу, люблячу і турбо-
тливу дружину, маму, ба-
бусю та сваху  – Катерину
Михайлівну Сович  з м.
Турка – і бажають юві-
лярці міцного-міцного
здоров’я, родинного теп-
ла, світлої радості в
житті, рясних Божих бла-
гословінь.

Нехай цвітуть під
небом синьооким

Ще довго-довго дні й
літа,

А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, радості й любові,
Та доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Нехай постійний успіх і достаток
Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт,
Життєвий досвід творить з буднів свято,
Господь дарує довгих-довгих літ.

Кохану дружину, люблячу матусю, дорогу бабу-
сю – Марію Василівну Микуляк – вітаємо від усієї
душі з ювілейним днем на-
родження, який вона
святкуватиме 12 липня.
Бажаємо іменинниці
міцного здоров’я на бага-
то років життя, успіхів, ро-
динного щастя й добробу-
ту, прихильності фортуни
та здійснення всіх задумів.
Тож, наша люба, нехай ко-
жен Ваш день напов-
нюється найважливішими
словами, які зігріватимуть
душу, принесуть тепло. З
роси та з води вам!

Ювілей – це не просто свято,
Хай же серце працює завзято!
Ювілей – це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід в потрібному ділі.
Матусю, бабусю, голубко єдина.
Вас щиро вітає вся наша родина.
Спасибі Вам, мамо, за ніжне тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро.
Чоловік Степан, дочки Тетяна і Світлана з

сім’ями.

Педагогічний колектив Комарницького НВК
щиросердечно вітає з ювілейним днем народ-
ження, яке святкував 6 липня, вчи-
теля трудового навчання та фізич-
ного виховання – Івана Володими-
ровича Комарницького – і бажає
ювіляру неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я – без ліку
і довгого-довгого мирного віку.

Хай Бог милосердний з високо-
го неба

Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Колектив працівників Боринського СТ щиро-
сердечно вітає з 80-річним ювілеєм, який свят-
кує 9 липня, колишнього головного бухгалтера
споживчого товариства, жительку
смт. Бориня – Ганну Михайлівну
Манжос – і бажає шановній юві-
лярці міцного здоров’я – на довгі
роки, добра, достатку, Божого
благословення.

Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі многії літа.

ÂÏÅÐØÅ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ ÏÐÀÖÞª
ÑÒ²ËÜÊÈ ÁÀÃÀÒÎ ÄÎÐÎÆÍÜÎ¯ ÑÏÅÖÒÅÕÍ²ÊÈ

У непростих умовах економічної та політичної нестабільності в нашій державі, російської агресії  на   сході
України , Турківщині вдається залучати чималі кошти на розвиток інфраструктури, зокрема на будівництво
доріг. Ми вже неодноразово писали про масштабну реконструкцію дороги Львів-Ужгород, значна частина якої
пролягає через наш район. Так, станом на 4  липня, фірмою ТзОВ «Онур Конструкціон» в межах району проведе-
но розпушування асфальтобетонного покриття, протяжністю 10,5 км, та здійснено влаштування основи
дороги щебеневою сумішшю з додаванням цементу, протяжністю 2,34 км. Очікується, що до Дня Незалеж-
ності відремонтовану дорогу відкриють перші особи держави.

А буквально днями  до ремонту
доріг залучено ще одну потужну
компанію  з іноземними інвестиці-
ями – «Балтом Україна». На даний
час її потужна техніка працює у с.
Вовче. Тут спеціальною фрезою
розрихлюють асфальтне покриття,
затим вирівнюють  грейдером і ущ-
ільнюють катком. За словами ге-
нерального директора фірми Ми-
хайла Козака, який минулої  сере-
ди разом із своїм колегою Вікто-
ром Ідіятовим взяв участь у виїзній
нараді, після ремонту дорога збе-
режеться у пристойному вигляді
протягом двох років.   Звичайно,
добре було б добавити до розрих-
леної суміші бітум, але на це не ви-
стачає коштів.  Втім, і те, що робить-
ся, є значним поступом у роками
запущеній справі з ремонту авто-
шляхів.  Варто відзначити, що  ця
розширена нарада зініційована
депутатом Львівської обласної
ради Михайлом Дзюдзьом.  У ній,
окрім вище названих осіб, взяли
участь голова Турківської РДА Олек-
сандр Лабецький, голова районної ради Володимир Лозюк,  керівники Вовченської, Лімнянської та Хащівської громад
Віра Дупіряк, Петро Петренко, Микола Кметик, депутат Турківської районної ради від с. Лімна Степан Залуга та началь-
ник дільниці філії «Старосамбірський райавтодор» Мирон Роздольський..

З 5 млн. грн., виділених з обласного бюджету на комунальні дороги, на дорогу Турка-Лопушанка припадає 2 млн. 400
грн.  Михайло Семенович, який у значній мірі посприяв у виділенні коштів, запевнив присутніх, що він особисто контро-
люватиме  хід робіт на всій 18-кілорметровій ділянці дороги аж до Лопушанки. Також  попросив сільських голів, як тільки
техніка переїжджатиме з села в село, телефонувати йому і він   обов’язково приїде, щоби  спільно вирішувати усі
можливі суперечливі питання з місцевою владою та жителями, таким чином виконуючи свої передвиборні обіцянки.
Звичайно, що на ділянках дороги, де немає асфальтного покриття, ситуація складніша. Адже після розрихлення та
ущільнення глиняно-гравійна суміш  служитиме не так довго, як асфальтобетонна.

Також, за інформацією голови РДА Олександра Лабецького  компанія «Балтом Україна» уже провела фрезування
частини дороги, протяжністю 4 км Бориня-Боберка (від моста на Колонії до моста в Н. Яблуньці). Представники дільниці
Турківського «Райавтодору» проводять копання придорожніх канав, протяжністю 2,5 км, на відтинку дороги від станції
Нижня Яблунька в напрямку Боберки і роботи будуть продовжувати і надалі. Проводяться роботи і на інших напрямках:
нещодавно зроблено підсипку гравійно-щебеневою сумішшю та проведено грейдерування 4 км дороги  Нижнє Висоць-
ке-Багнувате та там же очищено канави, протяжністю 2 км; розпочато роботи з ремонту дороги Нижнє Висоцьке-
Карпатське. Голова РДА також відмітив, як позитивний приклад, що громада с. Сигловате самоорганізувалася і надає
допомогу дорожникам у ремонті сільської дороги. «Вперше на дорогах Турківщини працює стільки багато дорожньої
спецтехніки – щодня понад 30 одиниць на всіх напрямках», – відмітив Олександр Лабецький.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

«ÏÎÑÈËÊÀ ÓÑÏ²ÕÓ» – ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÀ ÇÀ
ÓÑÏ²ÕÈ Ó ÑÏÎÐÒ²

У рамках реалізації проекту «Посилка успіху» Фонду Віталія Кличка, що розроблений для сприяння популяри-
зації та розвитку спорту в Україні, досвідчений тренер з тенісу  ДЮСШ «Юність» Василь Гуй разом зі своїми
вихованцями підготували чудовий трихвилинний ролик з тренування і разом з анкетою надіслали на розгляд
конкурсної комісії. Важливо відзначити мету проекту – повернути любов до спорту широкого загалу молоді
та до занять фізичною культурою, сприяти зміцненню здоров’я дітей шляхом  залучення  їх  до занять в
секціях  та  забезпечення їх спортінвентарем, допомогти активним і вмотивованим дітям займатися спортом,
а небайдужим тренерам популяризувати та розвивати його.

Надзвичайно приємно, що робота наших спортсменів із 800 поданих увійшла до сорока, що здобули перемогу. Окрім
турківчан,  в переможцях з Львівщини  зна-
чаться й спортивні ентузіасти Ралівської
середньої школи І-ІІІ ст. ім. І. Франка Сам-
бірського району.

З нагоди цієї важливої події в Турківській
школі-інтернаті відбулося вшанування пе-
реможців, що отримали «Посилку успіху»,
в якій багато спортивного інвентаря –
м’ячі, тенісні ракетки, скакалки, спортивні
килимки, тенісні сітки та м’ячики, фарба
та ін. На презентації переможців щиро
вітали голова райдержадміністрації Олек-
сандр Лабецький, начальник відділу осв-
іти РДА Наталія Гошівська, завідувач сек-
тору спорту РДА Василь Поточний, депу-
тат Турківської районної ради Ярослав
Паращич, заступник директора ДЮСШ
«Юність» Ганна Мамчук, представник гро-
мадськості Олег Кулаєв. Усі вони  відзна-
чали вагомий успіх тенісистів, зокрема
досвідченого тренера з 25-річним стажем
Василя Гуя, завдяки наполегливості та вмінню якого вихованці здобувають призові місця на різних обласних та всеукраї-
нських змаганнях. А сама нагорода – це, безперечно, великий стимул в подальшому активно займатися й популяризу-
вати теніс,  здобувати ще вагоміші перемоги. Й, дасть Бог, не лише на всеукраїнському, а й на міжнародному рівні. Ну, й
звичайно, «Посилка успіху» – це приклад для наслідування іншим.

Василь Гуй та його вихованці щиро вдячні Фонду Віталія Кличка й сподіваються на подальшу співпрацю.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Щиросер-
дечно вітає-
мо із піввіко-
вим ювілеєм
дорогу сест-
ру, братову,
зовицю, тітку,
сваху – Ми-
рославу Ми-
ронівну Пав-
лик. Бажає-
мо Вам,
рідненька, й надалі залишатись
такою енергійною і невтомною,
завзятою і неспокійною душею,
щирою і турботливою, щедрою
на добро. Нехай Господь Бог
щедро дарує Вам щастя, здоро-
в’я, світлу радість та родинні га-
разди.

Нехай збудуться мрії, ба-
жання, думки,

Божим сонечком день кожен
сяє.

Мов весна, молодіють прий-
дешні роки,

Доля щастям рясним про-
цвітає.

Хай Господь теє щастя на-
повнить добром

І цвістиме життя, мов ка-
лина.

Вік прожити в любові, дос-
татку, здоров’ї

Щиро зичить Вам Ваша ро-
дина.

З любов’ю – сестра Любов з
чоловіком Михайлом, сестра
Ольга з чоловіком Іваном, брат
Іван з дружиною Галиною, брат
Любомир з дружиною Світла-
ною, племінники Михайло,
Віктор, Ольга, Мар’яна, Назар,
Юрій, Роман, Марія, свати, вся
велика родина.

Працівники Нижньовисоцької
сільської ради щиросердечно
вітають із ювілейним днем на-
родження, який святкуватиме
10 липня, секрета-
ря сільської ради –
Галину Миколаївну
Буштин – і бажа-
ють шановній юві-
лярці неба без-
хмарного, настрою
гарного, здоров’я –
без ліку і довгого, довгого мир-
ного віку.

Хай Господь з неба осяває
Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвя-

тим.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ від
щирого серця вітають із ювілей-
ним днем на-
р о д ж е н н я
м о л о д ш у
м е д с е с т р у
акушерсь ко-
гінекологічно-
го відділу Туркі-
вської КЦРЛ –
Ганну Степанів-
ну Яворську – і ба-
жають ювілярці міцного-міцно-
го здоров’я, невсипущої життєвої
енергії, достатку, Божого благо-
словення.

Хай Вас щастя, як дощ оми-
ває,

Хай Вас радість завжди зу-
стрічає.

Хай світлою буде життєва
дорога,

Любові – від рідних, а ласки
– від Бога.

З часу цієї приємної зустрічі
минуло уже 10 років. Сьогодні
карпатські зозулі щедро накува-
ли Миколі  Івановичу  90! У житті
йому довелося побачити чима-
ло. Добре пам’ятає, як на наших
теренах панувала Польща, зли-
денне, невільницьке життя од-
носельчан, переслідування усь-
ого українського. Не кращою
була й радянська окупація, де,
як і за попередніх поневолю-
вачів, жорстоко переслідували
інакодумство, релігійні почуття
українців, які впродовж багать-
ох років мріяли про вільну, не-
залежну, справедливу державу.
А коли нарешті на початку 90-х
ми таки здобули волю, Микола
Іванович щиро, по-дитячому,
радів, вірив і сподівався, що діти
та онуки, і він разом з ними, за-
живуть    мирно, багато й щасли-
во. Зараз, аналізуючи 25-річну
історію незалежності України,
душа болить у ветерана від не-
справедливості, що панує у нашій
державі, брехні та лицемірства.
Серце обливається кров’ю , коли
бачимо,  як зневажають простих
людей, доводячи їх до зубо-
жіння. Болить у ветерана й за
те, що, на жаль, в Україні настав
час, коли щиру  людяність сприй-
мають за слабкість, а зухвалість
і наглість  за вольовий і силь-

Є ЩО ЗГАДАТИ
ВЕТЕРАНОВІ З ВИСОТИ

ПРОЖИТИХ ЛІТ
Пригадується, як 10 років тому я гостював у поважного,

усіма шанованого ветерана Другої світової війни, ветерана
праці, жителя с. Ясінка, Миколи Бонтея. Зустріч була напере-
додні його 80-річчя. Микола Іванович за чашкою чаю довго, при-
гадуючи різні подробиці та цікаві життєві ситуації, розповідав
про прожите, про успіхи та невдачі, ніби малюючи на білому
листі паперу пройдені шляхи, якими зазвичай йшов поруч з доб-
рими  людьми, подарованими долею. І де б він не був, з ким би не
зустрічався, завжди високо цінував довіру, з якою відносилися
до нього, добре розуміючи, що, втративши її, ніколи не повер-
неш і не купиш ні за які гроші.

ний характер. На його думку, до-
поки ми не змінимо своє став-
лення  до людини праці, не поз-
будемося корупції, що як іржа
роз’їдає моральні життєві прин-
ципи, не зможемо утвердитися
як християнська держава. Мико-
ла Іванович ніяк не може зрозу-
міти  поведінки начебто братсь-
кого народу – росіян, що пішли
на нашу державу з війною. Він
пригадує, як 18-річним юнаком,
пліч-о-пліч з росіянами, білору-
сами, вірменами боролися з фа-
шизмом, а сьогодні вбиваємо
одне одного, замість того, щоб
жити в мирі і злагоді, розбудову-
ючи свої держави. Яка бісова
сила робить цю чорну справу?
Не по-християнськи, не по-
людськи це, розмірковує вете-
ран. А за хвилину, переводячи
подих, поринає у спогади.

Коли почалася війна, сьогод-
нішньому ювіляру було лише 14.
На фронт тоді таких не брали.
Втім, кмітливого хлопця побачи-
ли окупанти й запропонували
роботу листоноші. Це були його
перші навики у цій професії. У
1944-ому, коли зі сходу все гучн-
іше долинала канонада, фронт
рухався на  Захід, його як і бага-
тьох однолітків,  призвали до
війська. Спочатку 3 місяці слу-
жив в запасному стрілецькому

полку в с. Бітля, а потім – фронт.
Бойове хрещення прийняв у Че-
хословаччині, але довго воюва-
ти не довелося. В одному з боїв
йому поранило ногу. Спочатку
лікувався в місті Требушів (Чехос-
ловаччина), згодом – в Ужгороді,
а перемогу над фашизмом
зустрів у госпіталі Кам’янця-
Подільського. Після лікування,
йому  визначили третю групу інва-

лідності й відправили служити
на склади Київського військово-
го округу, Через декілька місяців

Миколу Івановича знову визна-
ють «стройовим» й відправля-
ють у Манвчжурію, на війну з
японцями. Допоки доїхав до но-
вого місця служби, й там війна
закінчилася Але до демобілі-
зації було ще далеко. На  Дале-
кому Сході відслужив аж до 1950
року. Повернувшись у рідні Кар-
пати, зразу ж влаштувався на
пошту у рідному селі, де відпра-
цював аж до 1992 року. Правда,
у його поштовій біографії була 10-
річна перерва (з 1967 по 1977
рік  працював головою місцевої
сільради). «У ті часи поштове
відділення було значно більшим,
як зараз. У  моєму підпорядку-
ванні було 8 листонош, 3 теле-
фоністи, електромеханік. Це
були різні люди, з різним скла-
дом характеру, але з усіма тре-
ба було знаходити спільну мову.
Завдяки нашій наполегливій
спільній праці, відділення було
серед кращих», –пригадує Мико-
ла Іванович.

 Не дивлячись на те, що вже
24 роки він не працює на пошті,
завжди цікавиться, як йдуть
справи в колег й радіє, коли по-
штовики не забувають про ньо-
го. Так і нещодавно, напере-
додні 20-ої  річниці Конституції
України,   разом з начальником
центрального відділення пошто-
вого зв’язку Михайлом Колчаром
ветерана запросили на урочисті
збори до Львівської дирекції.
Приймаючи вітання, з побажан-
нями добра та ще довгих років
життя, виконувач обов’язків  ди-
ректора Львівської дирекції
УДППЗ «Укрпошта» Микола Ро-
стов та депутат Верховної Ради
України Андрій Антонищак вру-
чили йому Почесну грамоту та
премію як вдячність за довгу са-
мовіддану працю на пошті та ви-
ховання не одного покоління по-
штовиків.

Сьогодні  таких як Микола Іва-
нович ветеранів поштової служ-
би в нашій області майже не за-
лишилося. А тому, дав би Бог,
щоб й сто років він при доброму
здоров’ї міг зустрічати державні
та професійні свята в колі пошто-
виків, як гордість, як приклад
для наслідування.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ТРИВАЮТЬ РОБОТИ
ПО ДВОХ ПРОЕКТАХ

СПІЛЬНО З УФСІ
 Про це   повідомили у  мерії Турки. Перший – продовження

реконструкціЇ  міського водогону – по вул. Молодіжна, біля Тур-
ківського НВК (нової школи).  Зараз  там працюють спеціалі-
сти  із Самбора та їхня техніка,  які прокладають водогінні
труби. Другий –   реалізація проекту по дошкільному навчаль-
ному закладу №1 м. Турка. Зокрема,  утеплення перекриття
дитячого садка і  будівництво модульної системи біологічної
очистки стічних вод та каналізації.  Тендер  на проведення
робіт виграла львівська  фірма ТзОВ «Calio» LtD . Уже підписа-
но договір на виконання робіт.  З 11 липня колектив дитячого
садка  у повному складі  йде у відпустку, що дасть можливість
дещо  зекономити кошти і заодно провести відповідні роботи.
І в першому, і в другому випадках, за словами міського голови
Геннадія Когута, якщо не виникне якихось непередбачуваних
ситуацій,   до кінця серпня дані проекти  будуть  реалізовані.

І ще одна приємна новина для жителів Турки. Вона стосується
питання  реконструкції міської каналізації, що, є  надзвичайно важ-
ливим для міста.  Минулого вівторка  з  Києва повідомили  міського
голову,  що  в Міністерстві екології та природних ресурсів України
розглянули й  схвалили проект  з реконструкції міської каналізації.
Ще один підпис  залишається  лише  за Міністерством  фінансів
України. Аби захистити даний проект,  міським головою було здійсне-
но 6 поїздок до Києва, з них 4 – у Міністерство екології та природних
ресурсів.

Торкаючись цієї теми, слід сказати, що нещодавно  в місті  виник-
ла, можна сказати, надзвичайна  ситуація  на  вул. Молодіжна, у
будинку, де розміщений магазин «Оріон» (до речі,  проблема ще
повністю не вирішена,  але  вона  знаходиться на контролі міської
влади).  Тут, через аварійний стан  старої   міської каналізаційної
системи,    підвали будинку   затопили   нечистоти.  Щоби не  сталося
ще  гірше  і, не дай Бог, від застою нечистот у  спекотну пору  року  на

цьому  місці  не виникло якоїсь інфекції, у терміновому порядку
комунальна служба змушена була  два тижні ліквідовувати непо-
ладки.  Довелося робити багато викачок нечистот, залучати до робіт
й пожежно-рятувальні машини, а також   негайно взятися за очис-
тку центральної каналізаційної труби.

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА –
СПРАВА УСІХ

Прийнято положення  про правила благоустрою міста Тур-
ка в новій редакції. Після затвердження на виконкомі міської
ради складу  адмінкомісії та відповідальних осіб, які  мають
право  оформляти  адміністративні протоколи,   порушни-
кам, які не виконуватимуть чи порушуватимуть  ці правила,
буде непереливки –  їх штрафуватимуть.

 Як повідомив міський голова, у  приміщенні ратуші   заплановано
провести зустріч із підприємцями, на якій обговорять   вимоги
відносно питання благоустрою,  які зазначені у положенні, що  сто-
суються підприємців  та роботи   їхніх  приватних  підприємств,  а
заодно й  ознайомлять  підприємців  із  новими  ставками  за орен-
ду майна. Адже  постійна комісія  з питань економіки, бюджету  та
регуляторної  політики  міської ради досить суттєво підняла ці став-
ки, проте  затверджені вони будуть тільки після громадського обго-
ворення.

Також міська рада  надіється й на  тісну співпрацю влади та
підприємців міста, чекає від них реальних  ініціатив та цікавих про-
позицій.  До речі,  вирішено   укласти бруківкою  вулицю Шептицько-
го –від  філії «Ощадбанку»  до міського  цвинтаря. Ініціативу у цьому
плані проявили окремі   підприємці   Турки, які погодилися на те,  що
міська рада закупить за свої кошти   будівельні матеріали – дорож-
ню бруківку, бордюри,  а вони повністю  заплатять за виконання
робіт (за попередніми підрахунками, ця сума  може сягнути  до  80
тис. грн.). Наш земляк п. Олександр Собко, який  у Львові має свою
власну фірму, може взятися за виконання цих робіт.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Ó ÐÎÇËÓ×² Â²ÄÁÓËÎÑß
Ö²ÊÀÂÅ ÌÎËÎÄ²ÆÍÅ ÑÂßÒÎ

Наллємо чашечку ми кави, ще й пива по кварті,
Шануймося, розлучани, бо ми того варті!

У  День молоді, 26 червня, в Розлучі відбулося  велике молодіжне свято, приурочене декільком
датам – 505-м роковинам села  Розлуч, 5-ій річниці творчої діяльності  народного колективу
«Розлучанка» та  20-ій річниці Конституції України. Ініціатором та організатором свята був
сільський голова Михайло Шугало. Сценарій масового заходу підготувала  завідувач місцевим
Народним домом Катерина Цінкевич, а  художню та концертну програму – керівник народного
колективу «Розлучанка» Микола Васьків. Звукорежисером на сцені весь час працював Микола
Курус. Вела свято чарівна, з прекрасними ораторськими здібностями,  Оксана Дудіна.

Свято розпочалося українськими народними коломийка-
ми, у виконанні народного фольклорного аматорського ко-
лективу «Розлучанка». Затим на сцену запросили місцевого
пароха о. Андрія, який помолився з людьми й поблагосло-
вив   на щасливе проведення свята. Із вітальним словом
виступила Катерина Цінкевич. Вона привітала усіх зі святом
на теренах Розлуча та побажала  його учасникам міцного
здоров’я, веселого настрою, море усмішок та приємного
відпочинку. Виступаюча  нагадала, що більше як 50 літ тому
щорічно, на цьому ж  місці, наші  батьки святкували День
молоді. Але з часом  цю традицію призабули, проте є надія,
що її буде відновлено.

До вітального слова також запросили заступника голови
Турківської РДА Юрія Лила, який наголосив, що це свято не
для людей  за  віком, а за покликом душі; згадав учасників
АТО, які відстоюють цілісність України. Усіх учасників АТО,
вихідців з с.Розлуч, привітав піснею «Червоні маки» дует у
складі Василя Гришканича та Миколи Васьківа, а піснею
«Йшли селом партизани» –   вони привітали тих, хто зараз
несе службу на передовій, у Луганській області, – Миколу
Цінкевича та Михайла Сербіна.

Коли зайшла мова про відзначення 20-ї річниці Консти-
туції України, більше 700 осіб, які були присутніми на святко-
вому заході, урочисто і піднесено виконали Гімн України.

Надзвичайно насиченою була  й концертна програма. Два
рази на сцену, під оплески глядачів, виходив  Львівський
народний ансамбль музики і танцю «Горгани».  Вірші про
Україну декламували Соломія Гуля, Юлія Дудіна, Ірина Дуду-
рич, Ірина Милян, Андріана Библик, Соломія Пенкальська,
Христина Германович, а також наймолодша учасниця нашої сцени Софійка Назар, якій всього 4 рочки.
Вона  не тільки  розказала віршик, а й співала пісеньки.

Радував своїми  запальними танцями глядачів танцювальний колектив Самбірського училища куль-
тури. До його виступів згодом приєдналися народний ансамбль «Бойківчанка» з смт. Бориня, солістка
народного колективу «Розлучанка» Галина Щомак, самодіяльні артисти НД с.Розлуч Галина Яворівсь-
ка, Юлія Дудіна, Христина Горячева,  юна і надзвичайно талановита  солістка з Нижньої Яблуньки
Ліліанна Михайлишин (на знімку). Дівчинка своїм дзвінким голосочком чарувала глядачів. Бурхливими
оплесками вітали  дует у складі Христини та Марії Библиків,  солістку  Наталію Лепіш. У репертуарі
співаків були найрізноманітніші пісні, серед яких  «Калиновий край», «Мамина сорочка», «Мамина
калина», «Квітка Дунаю», «Душа», «Я козачка твоя», українські народні пісні «Тиха вода». «Ой чорная
я си чорна», «Стоїть верба над водою», «Ой, там, у темному гаю», «Чорні очка, як терен», «За вроду
дякуєм батькам», «Ой там у Львові, на Високім замку», «Там, де верби стоять кучеряві» та багато
інших.

Веселив гостей гуморист Микола Комарницький, а також школярі Андрій Назар та Андрій Гришка-
нич.

Приємно відзначити, що  на  наші святкування  прибула депутат Турківської районної ради Ірина
Сорокін, яка приготувала для всіх учасників художньої самодіяльності гостинці. Прикрасили свято
кулінари  –шеф-кухарі Лілія Демчишак та Валентина Хащівська напекли піци, Ганна Когут та Богдана
Шпилько – пиріжків, Катерина Варварич, Галина Дудурич  наліпили вареників,  а Марія Макаревич та
Ганна Команяк гостинно пригощали  смачними наїдками гостей свята.  Жителі Розлуча та ті, хто завітав
в  цей день на свято, мали можливість послухати музику, подивитися танець, поплавати в басейні,
засмагнути на сонці та відвідати крамниці, скуштувати засмаженого золотистого шашлику з баранини,
кролика, телятини та свинини, а для дітей були розваги та  різного роду смаколики.

Концертна програма закінчилася о 21.00 год.  врученням грамот учасникам художньої самодіяль-
ності. До півночі відбувався вечір молоді – танці, на якому веселили і грали вживу  самодіяльні народні
колективи «Два куми» та «Дримби».

  Розлуцький сільський голова Михайло Шугало сердечно дякує за підтримку у проведенні свята
голові Турківської РДА Олександру Лабецькому та голові   Турківської районної ради Володимиру Лозю-
ку. Також висловлюємо щиру подяку усім, хто був з нами, хто нас слухав і підтримував, а також аматорам
сцени, які дарували  присутнім свої пісні та танці. Бажаємо їм творчого натхнення та Божого благосло-
вення!

Катерина ЦІНКЕВИЧ,
 завідувач НД с. Розлуч.

Ï²ÑËß ÙÅÏËÅÍÍß
ÄÈÒÈÍÀ ÇÀÕÂÎÐ²ËÀ
Турківським відділенням Самбірської місцевої прокуратури проводиться про-

цесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом неналежного
виконання професійних обов’язків медичними працівниками Турківської КЦРЛ.

Так, попередньо з’ясовано, що в одному з ФАПів Турківського району, в порушення
вимог Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про за-
хист населення від інфекційних хвороб», галузевого наказу Міністерства охорони здо-
ров’я, медичною сестрою здійснено  щеплення від поліомієліту малолітній дитині,
попри те що попередньо не було обстежено останню  та не проінформовано батьків
про проведення такого щеплення їхній дитині, не з’ясовано можливі наявні протипо-
казання щодо щеплення та можливі несприятливі наслідки, які можуть настати для
здоров’я дитини

Згідно пояснень самих батьків, їхня дитина на момент щеплення хворіла на тон-
зиліт, а тому мала підвищену температуру і в загальному імунітет дитини був ослабле-
ний. Медичні працівники, ні в письмовій, ні в усній формі, в цей день  їм не повідоми-
ли, що дитині проводитимуть щеплення.

Крім того, обов’язкова інформована згода та оцінка стану здоров’я дитини батьків

на проведення щеплення взагалі не заповнювалась, що є прямим порушенням ви-
мог наказу МОЗ України від 31.12.2009 №1086.

Через певний час, після отримання щеплення, дитина захворіла на важку недугу та
була госпіталізована в лікувальний заклад, де тривалий час проходила лікування.
Батьки вважають, що захворювання дитини пов’язане з отриманим щепленням, тому
і звернулись в прокуратуру із заявою про притягнення медиків до кримінальної відпо-
відальності.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР. На да-
ний час   проводяться всі можливі слідчі дії для встановлення об’єктивних обставин
по справі.

Крім того, слід зауважити, що за інформацією з Турківської КЦРЛ за результатами
проведення службової перевірки завідувача ФАПу притягнуто до дисциплінарної відпо-
відальності, а патронажна медсестра, яка, власне, і проводила щеплення,  поперед-
ньо звільнилась із займаної посади за власним бажанням.

Від себе особисто хочу додати, що є такі професії на землі, яким не можна просто
взяти і навчитися. Медиком, на мою думку, потрібно народитися, відчути усередині
себе, у своїй душі це бажання. Але, крім бажання, мають бути знання і велика відпо-
відальність. І зовсім не важливо відповідальність перед ким:  дорослим чи дитиною,
старим чи  молодим, бо кожен з них вірить - лікар може творити дива. Але найбільше,
що повинен пам’ятати лікар - “Не нашкодь!”. 

Наталія РИБЧИЧ,
прокурор місцевої прокуратури, юрист І класу.

Òðè íàñåëåí³ ïóíêòè Òóðê³âùèíè
ñòàëè ïåðåìîæöÿìè îáëàñíîãî
êîíêóðñó «Åêîëîã³÷íî ÷èñòèé

íàñåëåíèé ïóíêò»
30 червня, на засіданні конкурсної комісії щорічного обласно-

го конкурсу «Екологічно чистий населений пункт», визначи-
ли переможців 2016 року. На розгляд конкурсної комісії над-
ійшло 50 заявок, участь у конкурсі взяли 15 районів та одне
місто обласного значення.

Конкурсна комісія визначила таких переможців щорічного облас-
ного конкурсу «Екологічно чистий населений пункт» у 2016 році:

ІІІ категорія (селища):
- третє місце – Боринська селищна рада Турківського району.
IV категорія (села):
- третє місце – Ільницька сільська рада Турківського району;
- третє місце – Вовченська сільська рада Турківського району.
Потрібно  відмітити  активність  голів  сільських  рад із  с. Ільник –

Роман  Ільницький,  с. Вовче – Віра  Дупіряк, с.  Ясениця  – Оксана
Кузьмич та  смт.  Бориня – Іван  Комарницький. Трішки балів не
вистачило  Ільницькій  сільській  раді, щоб  отримати  друге  місце  у
рейтингу, а  Ясеницькій  сільській  раді,  щоб  потрапити  до  числа
переможців  конкурсу.

Дякуємо  депутатам Львівської  обласної  ради  – Михайлу  Дзюд-
зю,  Ігорю  Комарницькому та  Михайлу Ільницькому за інформуван-
ня про  умови  проведення конкурсу.

Закликаємо  органи  місцевого  самоврядування готуватися до
конкурсу  у  2017  році. Для цього потрібно  протягом  року  проводи-
ти  різні  екологічні  заходи, все  це  документувати та  подавати на
конкурс.

Микола ЛИЛО,
головний  спеціаліст  районної  ради  з  питань реалізації  про-

ектів  місцевого  розвитку та  зовнішньоекономічних  зв’язків.

Колектив працівників Матківського НВК щиро вітає із 30-річчям
від дня народження вчителя початкових
класів – Іванну Іванівну Созанську – і бажає
їй міцного здоров’я, великого людського
щастя, світлої радості в житті і Божого бла-
гословення.

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.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської
КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілейним
днем народження зубного техніка Турківсь-
кої КЦРЛ – Петра Мироновича Ільницького –
і бажають йому міцного здоров’я – з роси і
води, благополуччя, родинного тепла, Божої
опіки на довгі і щасливі роки життя.

Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло.
На многії літа, на щастя й добро.
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ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого комунального майна

№  з/п  В икор истан ня ор ен дарем нер ухом ого  майна за ц ільовим призн аченн ям 
дл я розм іщ ення 

О рендна 
ставк а  

(у  в ідсотк ах) 
1  2  3  
1 .   К азино , інш их гральних закладів , гральних автом атів 25 
2 .  П унктів  продаж у лотерейних  білетів , пунктів обм іну валю ти  15 
3 .  Ф інансових  установ, лом бардів , бірж , брокерських, дилерських , м аклерських, 

рієлторських  контор  (агентств  нерухом ості), банк ом атів  
17 

4 .  Ресторанів  з н ічним  реж им ом  роботи  15 
5 .  Торговельних об 'єктів  з продаж у ю вел ірних  виробів , виробів  з дорогоцінних 

м етал ів та  дорогоц інного кам іння, антикваріату, зброї 
17 

6 .  О ператорів  телеком унікац ій , які надають послуги  з рухом ого (м обільного) 
зв 'язку, операторів  та провайдер ів  телекомунікацій , які надаю ть послуги  з 
доступу до  Інтернет 

17 

7 .  В иробників реклам и  10 
8 .  С алонів  краси, сол яріїв  10 

9 .  Тренаж ерних  залів  2  
10.  С аун , турецьких лазень 10 
11.  К абінетів  м асажу, 10 

12.  Торговельних об’єктів з продаж у автом обіл ів  10 

13.  Зовн іш ньої реклам и на будівлях  і спорудах 10 

14.  О рган ізація к онцертів та  інш ої видовищ но-розваж альної діяльності 10 
15.  С уб’єктів  господарювання, щ о провадять туроператорську та турагентську 

діяльн ість, готелів  
10 

16.  С уб'єктів  господарю вання, щ о  провадять д іяльність з рем онту об'єктів  
нерухом ості 

10 

17.  К лірингових  установ  10 
18.  М айстерень, щ о  здійсню ють техн ічне обслуговування та р ем онт автом обілів  10 
19.  М айстерень з рем онту ю вел ірних виробів 10 
20.  Ресторанів  9  
21.  П риватних закладів  охорони  здоров'я  8  
22.  С уб'єктів  господарю вання, щ о  дію ть на основі приватної власності і 

провадять господарську діяльність з  м едичної прак тик и 
8  

23.  Розм іщ ення торговельних об 'єк тів  з продаж у окулярів , лінз, скелець  6  

24.  С уб'єктів  господарю вання, щ о  провадять д іяльність у сфері права, 
бухгалтерського  обліку та оподаткування 

8  

25.  Редакцій  засобів  м асово ї інформ ації: 6  
25.1 . реклам ного та еротичного  характеру 10 

25.2 . тих, щ о  засновані в  У країні м іж народним и організац іям и або  за  участю 
юридичних чи  фізичних осіб  інш их держ ав, осіб  без  гром адянства  

15 

25.3 . тих, де понад 50  в ідсотків  загального обсягу випуск у становлять м атер іали 
інозем них засобів  м асової інформ ації 

12 

25.4 . тих, щ о  засновані за участю  суб 'єктів  господарю вання, одним  із  видів  
д іяльності яких є виробництво  та постачання паперу, поліграфічного  
обладнання, техн ічних засобів  м овлення 

10 

26.  Торговельних об’єктів з продаж у книг, газет і ж урнал ів, видани х інозем ним и 
м овам и  

10 

27.  Торговельних об’єктів з продаж у книг, газет і ж урнал ів, виданих українською  
м овою  

3  

28.  К рам ниць-складів , м агазинів -складів  10 
29.  Турбаз, м отелів , кем пінгів , літніх  будиночків  10 
30.  Торговельних об 'єктів  з продаж у непродовольчих  товар ів, алкогольних  та 

тю тю нових  виробів  
8  

31.  Торговельних об’єктів з прод аж у промислових товарів, щ о були у використанні  6  
32.  Торговельних об’єктів з прод аж у автотоварів  8  
33.  Торговельних об’єктів з прод аж у від ео - та аудіопродукції  8  

34.  О ф існих приміщ ень  10 

35.  Ф ізкультурно-спортив них закладів, діяльність яких спрямована на організацію  та 
провед ення занять різними видами спорту 

5  

36.  Суб 'єктів господарю вання, щ о над аю ть  послуги, пов'язані з  переказом грош ей  10 

37.  Бірж , щ о маю ть статус неприбуткових організацій  10 
38.  Каф е, барів, закусочних, б уф етів, каф етеріїв, щ о здійсню ю ть прод аж  тов арів 

підакцизної групи 
10 

39.  Ветеринарних лікарень  (клінік), лабораторій ветеринарної мед ицини  8 

40.  Суб 'єктів господарю вання, щ о провадять діяльність з організації ш лю бних 
знайомств та весіль 

7  

41.  Складів 5  
42.  Суб 'єктів господарю вання, щ о провадять діяльність з вирощ ування квітів, гриб ів  7  
43.  Закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготов лених 

централізовано для споживання в інш их місцях  
5  

44.  Суб 'єктів господарю вання, щ о над аю ть  послуги з утримання домаш ніх тварин  6 
45.  Суб 'єктів господарю вання, щ о дію ть на основі приватної власності і надаю ть 

послуги з  перевезення та д оставки (вручення) пош тових від правлень (кур 'єрська 
служба) 

8  

46.  Стоянок для автомобілів  5  
47.  Ком п'ю терних клубів та інтернет-каф е 8  
48.  Ветеринарних аптек 10 
49.  Рибних господ арств 10 
50.  П риватних навчальних закладів   10 
51.  Ш кіл, курсів з нав чання водіїв автомобілів  8  
52.  Торговельних об'єктів з  продажу книг, газет і журналів, виданих іноземним и 

мовами 
7 

53.  Суб 'єктів господарю вання, щ о здійсню ю ть проектні, проектн о-виш укув альні, 
проектно-конструкторські роботи  

6  

54.  Вид авництв д рукованих засобів м асов ої інф орм ації та видавничої продукції, щ о 
друкую ться інозем ним и м овам и 

8 

55.  Редакцій засобів масової інф ормації, крім  зазначених у розділі 4   
М етодики 

7 

56.  Суб ’єктів кінем атограф ії, основною  діяльністю  яких є кіновиробництво або 
технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за ум ови, щ о вони 
внесені до Д ержавного реєстру виробників, розповсю дж увачів і демонстраторів 
ф ільмів 

5  

57.  П роведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 3  
58.  Розм іщ ення торговельних автом атів, щ о відпускаю ть продовольчі товари  6 
59.  Каф е, барів, ресторанів , закусочних, каф етеріїв, які не зд ійсню ю ть продаж  товарів 

підакцизної групи  
5  

60.  А птек, щ о реалізую ть готові л іки  8  
61.  Торговельних об’єктів з прод аж у продовольчих товарів, крім  товарів підакцизної 

групи  
6  

62.  Торговельних об'єктів з  продажу ортопедичних виробів  4  
63.  Ксерокопію вальної техніки для над ання населенню  послуг із ксерокопію вання 

докум ентів 
6  

64.  П роведення виставок об разотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 3  
65.  Їдалень , б уфетів, як і не здійсню ю ть продаж  товарів підакцизної групи  4 
66.  Ф ірмових магазинів вітчизняних промислових підприєм ств -товаровироб ників, 

крім  тих, щ о виробляю ть товари підакцизної групи   
5  

67.  О б'єктів  пош тового зв 'язку на площ і, щ о використовується д ля  надання послуг 
пош тового зв 'язку 

4  

68.  Суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки 
(вручення) поштових відправлень 

3 

69.  Торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, 
ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів 

3 

70.  Державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються 
за рахунок державного та місцевих бюджетів  

3 

71.  Оздоровчих закладів для дітей та молоді 3 
72.  Санаторно-курортних закладів для дітей 3 
73.  Державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного 

бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету 
3 

74.  Відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за 
житлово-комунальні послуги 

5 

75.  Суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення 5 
76.  Громадських вбиралень 1 
77.  Камер схову 1 
78.  Аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами 1 
79.   Суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги  2 
80.  Науково-дослідних установ, крім бюджетних 1 
81.  Аптек, які обслуговують пільгові категорії населення 1 
82.  Організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими 

вадами 
1 

83.  Бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та 
місцевих бюджетів 

1 

84.  Торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій 
громадян 

1 

85.  Закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та 
установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян 
похилого віку та інвалідів 

1 

86.  Державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих 
закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів 

1 

87.  Закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються 
за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-
психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді 

1 

88.  Транспортних підприємств з перевезення пасажирів 15 
89.  Транспортних підприємств з перевезення вантажів 18 
90.  Творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що 

не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить не 
більш як 50 кв. метрів 

3 

91.  Творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що 
не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить 
понад 50 кв. метрів 

7 

92.  Громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для 
провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 100 кв. метрів 

1 

93.  Громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для 
провадження підприємницької діяльності і становить понад 100 кв. метрів 

7 

94.  Інше використання нерухомого майна  3-15 

Дмитро ЛУГОВИЙ,
секретар Турківської міської ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
ТУРКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ VІІ-го скликання

Про внесення змін до рішення Турківської міської ради № 355 від 30.08.2011 року
«Про оренду майна територіальної громади м. Турка»
З метою ефективного використання майна та збільшення надходжень до місцевого

бюджету, а також з метою приведення розміру орендної плати, яку сплачують юридичні
та фізичні особи за оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м.
Турка, до рівня орендної плати, яку сплачують суб’єкти підприємницької діяльності за
оренду об’єктів інших форм власності, розташованих на території м. Турка, враховуючи
висновки та пропозиції постійної комісії Турківської міської ради з питань економіки,
бюджету та регуляторної політики, відповідно до ст.19 Закону України «Про оренду дер-
жавного та комунального майна», ст.ст.26, 59, 60 Закону України  «Про місцеве самовря-
дування  в  Україні», сесія Турківської міської ради

В И Р І Ш И Л А  :
1. Внести зміни та доповнення до Методики розрахунку і порядку використання плати

за оренду майна територіальної громади м.Турка, затвердженої рішенням сесії Туркі-
вської міської ради №355 від 30.08.2011 року, а саме:

1.1. Додаток №2 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна
територіальної громади м.Турка – «Орендні ставки за використання нерухомого майна
територіальної громади м.Турка» викласти редакції, яка наведена в додатку до даного
рішення.

1.2. Пункти 1 та 3 Додатку №4 Методики розрахунку і порядку використання плати за
оренду майна територіальної громади м.Турка викласти в наступній редакції:

«1. Для розміщення установ і організацій, які фінансуються з державного чи міського
бюджетів встановити орендну плату у розмірі 3 грн. за 1 м.кв. в місяць.

3. Для розміщення установ Пенсійного фонду України встановити орендну плату у
розмірі 3 грн. за 1 м.кв. в місяць.»

2. Міському голові забезпечити виконання вимог п.1 цього рішення при укладенні
нових договорів оренди та при продовженні терміну дії існуючих договорів оренди об’єктів
комунальної власності територіальної громади м. Турка.

3. Це рішення набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Когута Г.Й. та

постійну комісію з питань економіки, бюджету та регуляторної політики (Шило М.Й.).
Геннадій КОГУТ,

Турківський міський голова.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення громадських слухань щодо внесення змін до рішення Турківської

міської ради №355 від 30.08.2011 року «Про оренду майна територіальної громади м.Турка»
12 липня 2016 року о 16.00 год. відбудуться громадські слухання щодо обговорен-

ня проекту рішення Турківської міської ради «Про внесення змін до рішення Туркі-
вської міської ради №355 від 30.08.2011 року «Про оренду майна територіальної
громади м.Турка».

Громадські слухання відбудуться в залі засідань Турківської міської ради за адре-
сою м.Турка, пл.Ринок, 26. За довідками звертатися за телефоном: 3-11-90.

Міський голова  Когут Г.Й.
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Провести вихідні – 16-17 липня 2016 року без міської напруги
та розпеченого літнім сонцем асфальту на мальовничих бес-
кидах села Вовче, біля самого Дністра, серед запашної зелені
та у колі друзів. Пожити в наме-
товому містечку на вовченській
землі, що вже п’ятсот років при-
ховує таємниці однієї з найдрев-
ніших бойківських культур. З
сім’єю чи разом з друзями, на вас
чекають день музично-пісенно-
го свята, поєднаного з таємни-
цями історії,спорту, в колі чоти-
рьох стихій природи та у неза-
бутніх враженнях від участі у
захоплюючих заходах фестива-
лю.

Районна  громадська організа-
ція “Агенція  регіонального розвитку Турківщини” виносить
на громадське обговорення Програму  еко-культурного фес-
тивалю “День Дністра” у с Вовче Турківського району. У зв’яз-
ку із  тим, що  друга  субота липня  та неділя припадають на
9-10 липня, а  це  дні  посту “Петрівка”, тому ми  вважаємо за
доцільне  перенести  святкування на 16-17  липня 2016 р.

Фестиваль “День Дністра” відбувається під егідою район-
ної громадської організації «Агенція регіонального розвитку
Турківщини”.

Мета фестивалю – популяризація традиційної культурної
спадщини, популяризація екологічної свідомості серед широ-
ких верств населення, зміцнення  контактів і культурних
зв’язків із містами  Дністровського басейну, обмін знаннями,
культурними та народними традиціями, особливостями, дос-
відом, розширення світогляду.

Організатори фестивалю роблять особливий акцент на мо-
лодь і залучають юнаків та дівчат до співпраці, розуміючи, що
саме в їхніх руках майбутнє, хоча фестиваль – це чудове та
змістовне проведення дозвілля для людей різних вікових ка-
тегорій.

Організатори:
ГО “Агенція  регіонального розвитку  Турківщини”.
МГО “Центр  Європи”.
ГО “Агенція місцевого  розвитку  села Вовче”.
Львівська ОДА.
Львівська обласна рада.
Турківська  РДА.
Турківська районна  рада.
Партнери з  міста Щецін (Польща).
Партнери з  міста Білгород -Дністровська.

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ
«ДЕНЬ ДНІСТРА»

16-17 липня 2016 р  с.Вовче
16 липня 2016 року.
10:00 год. – Старт змагання із збору грибів. Похід по гриби.
18:00 год. – ГРИБНИЙ ФІНІШ.( Три  найбільші білі гриби  на  вагу)

сільська рада.
20: 00 год. – Патріотичний   фільм.
21:00 год. – Виступ  колективу Народного дому с Боберка та с.

Вовче. Бойківські латканки.
23: 00 год. – Дністровська ватра.
23:15 год. – Дискотека просто неба.
17 липня 2016 року.
08:00 год. – Похід до витоку Дністра. Освячення джерела витоку

Дністра.
10:00 год. – Велопробіг «Турка – Розлуч – витік річки Дністер –

Вовче-Турка».
Координатор -Андрій  Дубравський. моб.тел06607888044
10:00 год. – Старт змаганням позашляховиків та квадроциклів

«ДНІСТЕР ТРОФІ».
Координатор -  Воолодимир Варварич. моб тел.0957511980.
10:30 год. – Богослужіння у церквах села Вовче.
14:00 год. – Відкриття виставок промислових товарів, сільсько-

господарської продукції, творів образотворчого, декоративно-ужит-
кового мистецтва Бойківщини. Представлення павільйонів кухарсь-
кого мистецтва “Бойківська кухня” /шкільний стадіон с Вовче/.

14:50 год. – Святковий парад-хода бойківської ноші учасників фе-
стивалю. Покладання квітів воїнам УПА .

11:00-15:00 год. – Футбольний дитячий турнір «Кубок Дністра -
2016».

15:00 – 17 :00 – Товариський футбольний матч між командами
ветеранів ФК «КАРПАТИ» (Львів) -  ФК «ДНІСТЕР» (Вовче).

16:15 год. – Урочисте відкриття фестивалю (шкільний стадіон с
Вовче).

16:30 – 17:00 год. – ”Твої юні таланти, Бойківщино” – концерт за
участю переможців обласних та Всеукраїнських фестивалів.

Діана Костевич
Ольга  Комарницька.
17:15 - 19:00 год. – Святковий концерт за участю артистів Украї-

ни.
17:00 – 18 :00 год. – Микола  Корнутяк, Іван  Касенич.
18:00 - 19:00 год. – Зеновій  Гучок.
19:00 - 22:00 год.  – “Пісні наших предків” – виступи творчих колек-

тивів Турківського району.
22:00 - 04:00 год. – Українські танці просто неба.
22:00 год. – Святковий феєрверк.

Контактна  особа  - Микола  ЛИЛО.

ХТО ПЛАТИТИМЕ ПОДАТКИ
НА НЕРУХОМІСТЬ?

Наприкінці минулого року внесено зміни до Податкового кодексу в частині податку на неру-
хоме майно. Згідно з цими змінами, а саме - пунктом 266.5 Податкового кодексу, - розмір подат-
ку у 2016 році коливатиметься від 0% до 3% мінімальної заробітної плати за 1 кв. м. об’єкта
житлової чи нежитлової нерухомості. Ставку встановлюють відповідні органи місцевої вла-
ди.

Законом передбачається введення податку не тільки на житлові квартири і будинки, але і всі госпо-
дарські будівлі (сараї, гаражі, літні кухні...). Наприклад, якщо у фізичної особи у власності є будинок та
гараж із сараєм, податок сплачується з усіх об’єктів: з будинку – за ставкою, встановленою місцевою
радою для житлової нерухомості; з гаражу та сараю – за ставкою для нежитлової нерухомості.
Платити за  нерухомість будуть не всі, а тільки ті власники квартир та будинків, площа яких перевищує
60 та 120 кв.м. відповідно (або будинки і квартири, загальною площею в 180 кв.м.). Та й сам податок
буде нараховано тільки на площу, яка перевищує вищезгаданий метраж. Наприклад, якщо власник
має квартиру у 75 кв.м., то він буде сплачувати податок тільки з 15 кв.м. Або якщо ви є власником
заміського будинку у 150 кв.м., то сплатите податок з 30 кв.м.

Виходячи з розміру мінімальної зарплати, яка на 1 травня становить 1450 гривень, максимум, який
доведеться заплатити за один «зайвий» кв.м., у 2016 році складе 43,50 гривні.

  Встановлено додаткову ставку податку в розмірі 25 тис. грн на рік для квартир, площею понад 300
кв. м. і будинків, площею понад 500 кв. м.

До того ж, згідно із законом, не оподатковується майно сиріт та одиноких матерів, які виховують
дитину-інваліда. Не потрібно платити податок з дитячих садків, комунальних будівель, храмів.

Якщо квитанція для сплати податку не надійшла поштою, її потрібно забрати безпосередньо у
відділенні податкової служби.

Сплатити рахунок потрібно за 60 днів. За несплату податку державою передбачено штраф — за
відтермінування оплати на 30 днів буде нараховано штраф у розмірі 10% від суми податку. Якщо сплату
ви відтермінували більше, ніж на 30 днів, то очікуйте до основного податку ще плюс 20% від його суми.

За більш детальною інформацією чи правовою допомогою звертайтеся до Самбірського місце-
вого центру з надання безоплатної правової допомоги, який знаходиться за адресою: м. Самбір,
вул. Завокзальна, 1А, ТЦ “Гранд”, 2 поверх, каб.5. Телефон (03236) 60766. Нагадаємо, усі громадя-
ни мають право на безоплатну правову допомогу, а певні категорії осіб - адвоката за рахунок дер-
жавних коштів.

«ÄÎÐÎÃÀÌÈ
²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ»
З 24 червня по 10 липня цього року в читаль-

ному залі Турківської центральної районної
бібліотеки  увазі відвідувачів  представлена
тематична мандруюча виставка  «Дорогами
Івана Франка»,  присвячена 160-річчю  від дня
народження українського письменника  та по-
ета  Івана Яковича Франка.  Відвідало її вже
багато жителів та гостей міста, особливо
молоді, студентів. Цей захід  ініційований об-
ласним департаментом  з питань культури,
національностей та релігій.

Протягом 17 днів  відвідувачі зможуть ознайо-
митися із  інформаціями, стендами, фотознімка-
ми, які  висвітлюють різні періоди  життя і твор-
чості Каменяра. На 15 фотостендах – багато
рідкісних фотографій, на яких  зафіксовано  ди-
тинство і юнацькі роки  Франка –  с.Нагуєвичі,  с.
Ясениця Сільна;   навчання – звичайна школа,
гімназія,  університет;  перший і другий арешти;

перша збірка «Зів’яле листя»; політична  та  нау-
кова діяльність, хвороба. Серед  знімків –  «У при-
творі вічності» (проекти пам’ятників І. Франку,
представлені на конкурс у 1932р.), «Рідні Івана
Франка на відкритті пам’ятника», «Василь Сте-
фаник на відкритті пам’ятника на могилі», «Іван
Франко під час лікування», «Криворівня. Хворий
Іван Франко диктує вчителю Й. Завадовичу», «Тем-
пературний листок І.Франка»,  «Іван Франко з по-
раненим січовим стрільцем у притулку», «І. Фран-
ко читає «Кобзар» селянам»,  «І. Франко і О. Хо-
ружинська» (шлюбна світлина), «Іван Франко в
тюрмі» та багато –багато інших.

Слід сказати, що виставка уже до цього  побува-
ла у 4 районних центрах  – Стрию, Жидачеві, Ми-
колаєві та  Пустомитах.  Привезли її в  Турку прац-
івники бібліотеки  с. Болехівці Дрогобицького рай-
ону.  11 липня, як естафету,  турківчани   переда-
дуть її Старому  Самбору. Далі  маршрут  унікаль-
ної  виставки проляже на Самбір та Сколівщину.

До цієї виставки  працівники читального закла-
ду долучили й свою –  книжкову, на тему «Поет
національної честі», й приурочили її  160- річчю
від дня народження і 100-річчю з  дня смерті Івана
Франка.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÑÏÀÐÒÀÊ²ÀÄÀ «ÊÐÀÙÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÅ ÑÅËÎ ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ»
2 липня у селі Солонка під Львовом відбулася обласна спартакіада «Краще спортивне село

Львівщини 2016 року».  Змагання організовано обласною організацією фізкультурно-спортив-
ного товариства «Колос» за сприяння управління фізичної культури та спорту Львівської
облдержадміністрації.

У програмі були змагання з волейболу або міні-футболу на вибір, настільного тенісу, гирьового спорту,
шахів або шашок на вибір. Успішно на цих змаганнях виступила команда Нижньовисоцької сільської
ради  (голова Ярослав Ірод). Коман-
да з шашок у складі Богдана Моска-
ля (І особисте місце серед чоловіків)
і Ганни Вишнянчин (Ціко) (ІІІ особис-
те місце серед жінок) виборола пер-
ше командне місце. Волейбольна
команда у складі Василя і Михайла
Іродів, Миколи, Віталія і Романа Не-
герів, Миколи Марчишака та Андрія
Блистіва посіла друге місце, посту-
пившись у фіналі тільки господарям
- команді Солонківської сільської
ради Пустомитівського району. Од-
нак дещо гірші результати показали
наші тенісисти Василь Блистів і Га-
лина Ірод, і в загальному заліку Ниж-
ньовисоцька сільська рада не по-
трапила у трійку кращих спортивних
сіл Львівщини, зупинившись на чет-
вертому місці.

А переможцем в загальному залі-
ку спартакіади стали господарі і це
не дивно, адже солонківські спорт-
смени у 2014 році були визнані найкращим спортивним селом України. Солонківський сільський голо-
ва Віталій Ткачук постійно дбає про розвиток спорту: у сільському Народному домі обладнано волей-
больний майданчик, нещодавно побудовано великий спортмайданчик із штучним покриттям для гри в
міні-футбол, тенісний корт, легкоатлетичні бігові доріжки, зал для гри в настільний теніс, сучасні душові
кабінки.

Костянтин МАЛЕТИЧ.
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Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à
ПОНЕДIЛОК, 11
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.20
Новини
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.20 Д/с «Китай на кiнчику
язика»
10.15 Т/с «Таксi»
10.55 Д/с «Джон Фiтцжеральд
Кеннедi»
13.35 Казки Лiрника Сашка
13.50 М/ф «Друзi янголiв»
14.15 Суспiльний унiверситет
14.50 Д/ф «Хронiка Української
Повстанської армiї. 1942-
1954»
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Орегонський путiвник
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Д/ф «Масажист»
21.50 Подорожнi
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
01.45 Книга ua

КАНАЛ 1+1
06.00 «ТСН-Тиждень»
07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
09.00 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
09.30 «Чотири весiлля 4»
10.55 «Мiняю жiнку - 2»
12.15, 12.50 «Слiпа»
13.15, 14.15, 15.10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
16.10 «Розсмiши комiка 5»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 4»
19.30, 01.20 ТСН
20.15 Т/с «Свати - 3»
21.15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23.10, 02.05 Х/ф «Книга Iлая»
03.50 Х/ф «Чотири кiмнати»

ІНТЕР
06.25 М/ф «Мауглi»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20 Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю» (16+)
11.10, 12.25 Д/п «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
13.15 «Судовi справи»
14.20 «Сiмейний суд»
15.20 «Жди меня»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 00.50, 04.50
«Подробицi»
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.45 Т/с «Розумниця, красу-
ня»
01.35 Т/с «Садиба»

ВIВТОРОК, 12
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.20
Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45, 04.55 Уряд на зв’язку з
громадянами
10.15 Т/с «Таксi»
10.55 Д/с «Джон Фiтцжеральд
Кеннедi»
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 М/ф «Друзi янголiв»
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет

15.10 Фольк-music
16.35 Подорожнi
17.30 Мистецький пульс
Америки
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Нашi грошi
21.50 Вiйна i мир
22.40 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Пiдсумки
01.45 Д/ф «Київська старовина.
Свiт мистецтва. Принцеса
Грьоза»

КАНАЛ 1+1
06.00 «Шiсть кадрiв»
06.30 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
09.00, 19.30, 01.25 ТСН
09.45 «Чотири весiлля 4»
11.00 «Мiняю жiнку - 2»
12.15, 12.50 «Слiпа»
13.15, 14.10, 04.00, 04.45
«Сiмейнi мелодрами - 6»
15.10, 16.10 «Розсмiши комiка
5»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 4»
20.15 Т/с «Свати - 3»
21.15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23.10, 02.10 Х/ф «Збройовий
барон»
05.55 «Служба Розшуку Дiтей»

ІНТЕР
05.40, 12.25 Д/п «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
06.30 М/ф «Мауглi»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Культ» (16+)
13.30 «Судовi справи»
14.20, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 00.45, 04.50
«Подробицi»
23.45 Т/с «Розумниця, красу-
ня»

СЕРЕДА, 13
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.15
Новини
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Нашi грошi
10.15 Т/с «Таксi»
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 М/ф «Друзi янголiв»
13.55 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
15.20 Вiктор Павлик. Концерт-
на програма
17.10 Д/с «Вiзит до Кореї»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.20 Т/с «Травма»
21.25, 05.40 Тенiс. Кубок
Девiса. Щоденник
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00 «Шiсть кадрiв»
06.30 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
09.00, 19.30, 01.20 ТСН
09.45 «Чотири весiлля 4»
11.00 «Мiняю жiнку - 2»
12.15, 12.50 «Слiпа»
13.15, 14.10, 03.50, 04.35

«Сiмейнi мелодрами - 6»
15.10, 16.10 «Розсмiши комiка
5»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 4»
20.15 Т/с «Свати - 4»
21.15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23.10, 02.05 Х/ф «5 днiв у
серпнi»

ІНТЕР
05.35, 12.25 Д/п «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
06.25 М/ф «Мауглi»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Культ» (16+)
13.30 «Судовi справи»
14.20, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 00.45, 04.50
«Подробицi»
23.45 Т/с «Розумниця, красу-
ня»
01.35 Т/с «Садиба»

ЧЕТВЕР, 14
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.15
Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.30 Дорога до Рiо-2016
10.15 Т/с «Таксi»
10.55 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.10 Слiдство. Iнфо
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 М/ф «Друзi янголiв»
13.55 Як це?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Спогади
15.35 Надвечiр’я. Долi
16.35, 01.45 Свiтло
17.10 Д/с «Вiзит до Кореї»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.20 Т/с «Травма»
21.25, 05.40 Тенiс. Кубок
Девiса. Щоденник
21.50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22.25 З перших вуст
22.40 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00 «Шiсть кадрiв»
06.30 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
09.00, 19.30, 02.20 ТСН
09.45 «Чотири весiлля 5»
11.00 «Мiняю жiнку - 2»
12.15, 12.50 «Слiпа»
13.15, 14.10, 04.45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15.10, 16.10 «Розсмiши комiка
5»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 4»
20.15 Т/с «Свати - 4»
21.15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23.15 «Право на владу 2016»
00.30, 03.05 Х/ф «Шик»

ІНТЕР
05.35, 12.25 Д/п «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
06.25 М/ф «Мауглi»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Культ» (16+)
13.30 «Судовi справи»

14.20, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 00.45, 04.50
«Подробицi»
23.45 Т/с «Розумниця, красу-
ня»

П’ЯТНИЦЯ, 15
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.15
Новини
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.35 РЕ:ФОРМА
10.15 Т/с «Таксi»
11.00, 04.20 Д/с «Мости мiж
свiтами»
11.55 Д/ф «Повернення»
12.20 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Театральнi сезони
15.30 Вiра. Надiя. Любов
16.30 Гра долi
17.10 Д/с «Вiзит до Кореї»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Х/ф «Скажи кукурудза»
21.25, 05.40 Тенiс. Кубок
Девiса. Щоденник
21.50 Перша студiя
22.40 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00 «Шiсть кадрiв»
06.30 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
09.00, 19.30, 02.40 ТСН
09.45 «Чотири весiлля 5»
11.00 «Мiняю жiнку - 2»
12.15, 12.50 «Слiпа»
13.15, 14.10 «Сiмейнi мелод-
рами - 6»
15.10, 16.10 «Розсмiши комiка
5»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 4»
20.20 «СватиКИ»
22.00 «Свiтське життя»
23.00 «Вечiрнiй Київ»
00.55, 03.30 Х/ф «Суперстар»

ІНТЕР
05.40, 12.25 Д/п «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
06.30 М/ф «Мауглi»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20 Т/с «Культ» (16+)
13.30 «Судовi справи»
14.20, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 01.00 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Полiт фантазiї»
(16+)

СУБОТА, 16
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Пiдсумки
06.20 На слуху
06.45, 00.20 Телемагазин
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.15 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35, 23.40 Золотий гусак
09.10 Мистецький пульс
Америки
09.40 Як це?
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 Хочу бути

10.50 Школа Мерi Поппiнс
11.05 Казки Лiрника Сашка
11.35 М/ф «Друзi янголiв»
12.20 Х/ф «Дитячий секрет»
14.25 Чоловiчий клуб. Спорт
15.30 Чоловiчий клуб
16.10 Д/ф «Джиммi Картер»
17.35 Т/с «Мафiоза»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.30 Новини
21.30, 05.50 Тенiс. Кубок
Девiса. Щоденник
21.35 Дорога до Рiо-2016
22.00 М/ф «Дорога»
22.20 Альтернативна музика
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 Вперед на Олiмп!

КАНАЛ 1+1
06.00, 03.40 А/ф «Риф 3Д»
07.35 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
08.05 «СватиКИ «
09.40, 19.30 ТСН
10.40 «Свiтське життя»
11.40 Т/с «Центральна
лiкарня»
16.30, 21.15 «Вечiрнiй квар-
тал»
18.30 «Розсмiши комiка 6»
20.15 «Українськi сенсацiї»
23.10 Х/ф «Джекi Браун»

ІНТЕР
06.45, 20.00, 01.35
«Подробицi»
07.45 М/ф «Мауглi»
09.00, 03.35 Х/ф «Формула
кохання»
11.00, 05.00 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»
13.00 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя»
15.20 Т/с «Ластiвчине гнiздо»
20.30 «Слов’янський базар у
Вiтебську»
02.05 Х/ф «Сiмейний калам-
бур, або Хто кому хто»

НЕДIЛЯ, 17
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.45 Крок до зiрок
07.35 Свiт on line
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
09.10 Д/с «Китай на кiнчику
язика»
10.10 Мистецькi iсторiї
10.40 Гра долi
11.25 Спогади
11.55 Х/ф «Бiлий птах з чорною
ознакою»
13.45 Театральнi сезони
14.35 Фольк-music
16.05 Д/ф «Джиммi Картер»
18.00 Т/с «Мафiоза»
21.00, 05.30 Новини
21.30, 05.50 Тенiс. Кубок
Девiса. Щоденник
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 Паспортний сервiс
23.20 День Янгола

КАНАЛ 1+1
06.00 «Шiсть кадрiв»
08.05 «Українськi сенсацiї»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал.
Мультфiльм «Маша i ведмiдь»
10.05 ТСН
11.00 «Свiт навиворiт 5»
12.25 Т/с «Центральна
лiкарня»
15.15 Т/с «Свати - 3»
17.20 Т/с «Свати - 4»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00, 01.40 Х/ф «Його любов»

ІНТЕР
06.50 «Подробицi»
07.20 «Мультфiльм»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
13.00, 23.00 «Слов’янський
базар у Вiтебську»
15.30, 21.30 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
20.00 «Подробицi тижня»
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В м. Турка, по вул. Молодіжна (біля річки, чеський проект), про-
дається 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.

Продається приватизована земельна ділянка під забудову, пло-
щею 0,0960 га в м. Турка, вул. Зелена, 17. Є будівельний паспорт.

Недорого.
Моб. тел. 0995386739.

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.

Продається цегляний буди-
нок в селі Бабино Самбірського
району. Будинок заходиться в
центрі села. 9 км від міста, тра-
са Львів-Самбір. Приватизова-
на присадибна ділянка 11,19
арів. Документи  на будинок є
всі. У цокольному приміщенні є
гараж і 3 кімнати, 2 входи в цо-
кольне приміщення. Другий по-
верх – 4 кімнати, 2 коридори. Між
всіма поверхами  – залізобе-
тонні 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.

До роковин  з дня смерті Стефана Зубаля
Рік минає з часу, коли наша громада, друзі, однодумці зазнали

великої втрати.
Раптово, передчасно пішов з життя у вічність наш дорогий друг, всіма

шанований односельчанин, парафіянин, один із забудовників храму
Св. Пророка Іллі с. Штуківець, колишній голова церковного братства п.
Стефан Зубаль.

Від нас пішла людина, яка належала до когорти людей, в котрих
шляхетна зовнішність гармоніювала з внутрішньою культурою і при-
родним розумом.

Більша частина життєвого шляху п. Стефана – це невтомна праця –
праця на благо своєї сім’ї. Його працездатність та енергія були вража-
ючими.

Добру і незабутню пам’ять залишив після себе п. Стефан в нашому
невеличкому, мальовничому селі. Значну частину життя він присвятив
будівництву та становленню нашого храму, ставши взірцем відданості
та вимогливості до самого себе та інших.

Ще довго-довго на «Клиновані» в шумі туй, які було посаджено біля
храму під керівництвом п. Стефана, вчуватимуться дзвони нашої цер-
кви, до якої він доклав багато зусиль і з великою радістю та задоволен-
ням відвідував всі Богослужіння, які відбувалися в ній.

Ми сумуємо і висловлюємо щире співчуття всій родині і близьким
покійного.

Спіть спокійно, дорогий друже!
Вічна Вам пам’ять.
Вже рік минає з цього дня,
Як у таку ж погожу, літню днину.
Тіло нашого друга – пана Стефана
Уклали у сумну і темну домовину.
Передчасно його ясний розум згас
І палке серце в грудях перестало битись,
Сумно без нього проминув цей час
І ми не можем й досі з тим змиритись.
Земля хай буде йому пухом
І вічне царство в небесах.
Його ніколи не забудем
Назавжди в наших він серцях.

Друзі, соратники, однодумці.

Світлої пам’яті дорогої дружини, мами, бабусі, педагога – Іванни
Миколаївни КУШНІР.

Минуло 40 днів, як перестало битися чуйне серце господині дому,
педагога школи, підходом, якої до сім’ї та навчання і виховання дітей в
школі були слова: «Я би мала гріх за цю дитину». Осиротіла оселя з
сім’єю місця не може знайти від такої важкої втрати.
Здається, ось-ось почуємо голос нашої Порадниці,
побачимо усмішку на її обличчі. Але Господь розпо-
рядився інакше. Тому тих 40 днів, таких важливих
для душі покійної, ми щиросердечно в молитвах бла-
гаємо Нашого Господа: «Візьми душу покійної Іван-
ни до свого Царства». Передчасна смерть в 52 роки
обірвала багато добрих починань, мрій покійної. Уже
немічні губи її шепотіли: «Не встигла».

Але нехай твоя душа буде спокійна: ти встигла ба-
гато за коротке життя – виростила трьох дітей (дочку
і синів-двійнят), дочекалась зятя, багато чого навчи-
ла онучку, яку любила понад усе.

Вічна Тобі пам’ять.
Засмучені рідні та близькі, друзі.

Колектив Явірської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття методисту
відділу освіти, вчителю зарубіжної літератури Наталії Євстахіївні Усик з
приводу великого горя – смерті батька.

Працівники Турківського районного відділу ДВС та ДРА ЦС вислов-
люють щире співчуття Наталії Геннадіївні Ільницькій з приводу перед-
часної смерті батька.

Колектив магазину «Наш Край» висловлює глибоке співчуття родині
Віталія та Марії Ільницьких з приводу тяжкої втрати – смерті батька –
Геннадія Олександровича Ільницького.

Педагогічний колектив, технічний персонал, дошкільний навчаль-
ний заклад Ільницького НВК висловлюють щире співчуття директору
НВК Іванні Євстахівні Ярошович і вчителю трудового навчання Івану
Михайловичу Ярошовичу з приводу великого горя – смерті батька і
тестя.

Відділ освіти РДА, Турківська районна профспілкова організація
працівників освіти і науки висловлюють щире співчуття методисту РМК
Наталії Євстахіївні Усик з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Відділ освіти РДА, Турківська районна профспілкова організація
працівників освіти і науки висловлюють щире співчуття директору Ко-
марницького НВК Василю Володимировичу Комарницькому з приво-
ду тяжкої втрати – смерті батька.

Колектив Боринського НВК щиро співчуває вчителю Іванні Юріївні
Бугіль з приводу тяжкої втрати – смерті невістки Наталії.

Продається 2-кімнатна квар-
тира (є кухня, коридор, ванна,
сарай) по вул. Шептицького,3/13
в м. Турка. Ціна – договірна.

Тел.: 0672596598.

Втрачений державний акт на
право власності за земельну
ділянку (серія ЯД № 445054), яка
знаходиться на території  Комар-
ницької сільської ради Турківсь-
кої району, виданий на ім’я Ма-
чоган Ігоря Михайловича, вважа-
ти недійсним.

Продається дерев’яний приватизований будинок (42 кв.м) в с.
Вишня (3 км від м. Рудки) Городоцького району.

Є цегляний сарай, криниця, півниця, газ, світло, город – 30 сот.
Ціна – 6000 $. Тел.: 0982957463.

В міні-маркет «Знижка», що
знаходиться за адресою: вул.
Міцкевича, 10, м. Турка, по-
трібний на роботу продавець.

Довідки за тел.: 0973930523.Якісно, швидко, недорого роб-
лю ремонт, євроремонт квартир,
будинків. Виконую зовнішні,
внутрішні, електромонтажні,
сантехнічні роботи, кладу плит-
ку, європідлогу, бруківку.

Тел.: +38096762582,
+380505445045.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÌÅØÊÀÍÖ²Â
ÁÀÃÀÒÎÊÂÀÐÒÈÐÍÈÕ ÁÓÄÈÍÊ²Â
Мешканці багатоквартирного будинку, створивши

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку,у по-
винні знати, що ОСББ - це юридична особа, створена власни-
ками для сприяння використанню власного майна та управл-
іння, утримання і використання неподільного та загального
майна (ст.1 Закону України від 29.11.2001 N2866-III «Про об-
’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).

Згідно з чинними нормами Податкового кодексу України до не-
прибуткових організацій, що не є платниками податку на прибуток,
можуть бути віднесені, зокрема, і ОСББ при дотриманні вимог, виз-
начених пп.133.4.1,  пп.133.4.2 ст. 133 Податкового кодексу Украї-
ни.

Зокрема, для статусу неприбуткових ОСББ обов’язковою умовою
є використання своїх доходів виключно для фінансування видатків
на своє утримання, реалізації мети та напрямів діяльності, визна-
чених установчими документами. Крім того, ОСББ заборонено
здійснювати розподіл доходу серед засновників, працівників, членів
органів управління та іншими, пов’язаних з ними, особами. 

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

ПОВЕРНІТЬ
ФІГУРУ БОЖОЇ

МАТЕРІ
Кожному храму, людям, які

моляться в ньому, дорогі  хрис-
тиянські  реліквії – свято збере-
жені і  шановані християнами
образи, мощі, дзвони, інші пред-
мети, пов’язані  з подіями мину-
лого. У свій час  і в костелі  м.
Турка знаходилися дві освячені,
майстерно виготовлені чиїмись
талановитими руками,  фігури –
Ісуса і  Матінки Божої. Коли кос-
тел був по-варварськи знище-
ний безбожниками, з нього зро-
били складське приміщення, а
ксьондзи змушені були залиши-
ти місце служби, ці фігури взяли
люди додому. Фігуру Ісуса Хрис-
та забрали у Мельничне, а фігу-
ру  Богородиці, кажуть,  – у
Нижній Турів. Першу з них уже
повернули костелу. І тепер
римо-католицька громада м.
Турка щиро надіється на те,  що,
з доброї волі, ті, хто свято обері-
гає у своєму домі фігуру  Матінки
Божої,  повернуть туди, де й на-
лежить їй бути.

Наш кор.

Øàíîâí³ ï³äïðèºìö³ ì³ñòà Òóðêà!
З метою налагодження конструктивної

співпраці між міською владою та підприємцями
міста Турка, запрошую Вас на зустріч, що відбу-
деться 12.07.2016 року о 17.00 год. в сесійній залі
Турківської міської ради.

Міський голова Геннадій Когут.


