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Щиросердечно вітаємо з Днем ангела настоятеля храму сіл
Нижній та Верхній Турів – о. Романа.

Бажаємо Вам, о. Романе, міцного здоров’я, щастя, миру у душі і
миру на землі. Нехай Всемилостивий Господь
молитвами Пречистої Своєї Матері і Ангела-
хоронителя береже Вас від усякого зла та суп-
роводжує Вас життєвою дорогою.

Ми не можемо віддячити словами
За Ваш безцінний благодатний труд.
Хай вдячність нашу святі з ангелами
Перед Престолом Божим покладуть.
Нехай спливає Благодать небесна
На Вас завжди, усюди, повсякчас.
Хай Ангелів заступництво небесне
На всіх шляхах оберігає Вас.
З повагою – О.М.Осташ, М.В. Костьов’ят, М.Д.Копитчак, М.М. Кро-

пивницький, В.Щомак, М.Д. Щомак.

ÇÀÑ²ÄÀËÀ ÀÄÌ²ÍÊÎÌ²Ñ²ß
Днями засідала адміністративна комісія Турківської міської

ради, на якій було розглянуто питання порушення правил про-
дажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів непов-
нолітнім особам  (зокрема учням професійного ліцею) магази-
ном «Оксана», який розташований на вул. С.Стрільців у м. Тур-
ка. Передувала цьому скарга директора Турківського профес-
ійного ліцею. Після розгляду  даного питання, комісія  виріши-
ла  накласти на  винного, згідно Кодексу про адмінпорушення,
адміністративне стягнення у вигляді штрафу, в сумі 1700
грн.

Слід сказати, що з початку року  це уже 12 засідання адмінкомісії
міської ради. До того розглядали  одне питання  по каналізації – за
незаконний викид особою нечистот в  навколишнє середовище,  всі
решта десять питань  стосувалися незаконних  викликів поліції гро-
мадянами.

Ольга ТАРАСЕНКО.

З даного питання виступив на-
чальник фінансового управління
РДА  Володимир Юсипович. До-
повідач зазначив, що за 10 місяців
2017 року до  бюджету Турківсь-
кого району надійшло податків і
податкових платежів, не включа-
ючи трансфертів, в сумі 43113,2
тис. грн. при уточнених планових
бюджетних призначеннях в сумі
38947,4 тис. грн. що становить
110,7 відсотка. У порівнянні з
відповідним періодом минулого
року, до бюджету поступило по-
даткових та неподаткових пла-
тежів  більше, ніж на 14513,4 тис.
грн., що складає 150,7 відсотка.

Виконано план поступлення
доходів по всіх бюджетах, крім
Бітлянської (96,7%), Кривківської
(96,1%), Либохірської (98,1%),
Мохнатської (90,5%),  Розлуцької
(98,1%) та Ясеницької (99,3%)
сільських рад. Використання
бюджетних коштів за січень-жов-
тень 2017 року, при уточненому
річному плані 507751,4 тис. грн.,
складає 397187,6 тис. грн. або
78,2 відсотка, в тому числі зароб-
ітна плата з нарахуванням –
183770,9 тис. грн., медикаменти
–  447,2 тис. грн., продукти харчу-
вання – 1370,0 тис. грн., оплата
комунальних послуг –7196,2 тис.
грн. та інші видатки – 204403,3
тис.грн.

На даний час  по установах осв-
іти (за рахунок коштів місцевого
бюджету) не виплачена заробіт-
на плата за другу половину жовт-
ня, в сумі 1773,7 тис.грн.(зарпла-
та за вересень та першу полови-
ну жовтня виплачена за рахунок
перевиконання дохідної частини
бюджету, в сумі 1600,0 тис.грн).

По відділу культури (сільські
клуби) заборгованість по за-
робітній платі за другу половину
жовтня становить 266,5 тис.грн.,
по органах місцевого самовряду-
вання (10 сільських рад) – 457,0
тис.грн.

Незабезпеченість фондом за-
робітної плати  у 2017році стано-
вить 16642,0 тис.грн.:

– Освіта – 6245,6 тис.грн. (зарп-
лата техпрацівникам, які фінан-
суються з місцевого бюджету за
2,5 місяці).

– Охорона здоров’я – 7738,5
тис. грн. (друга половина листо-
пада та грудень).

– Культура – 2242,9 тис.грн. (гру-
день).

– Фізична культура – 415.0
тис.грн.

Прогнозовані показники до-
ходів бюджету Турківського райо-
ну на 2018 рік обраховано в сумі
56210,0 тис.грн., у порівнянні з
очікуваними надходженнями у
2017 році, збільшено на 6200,0
тис.грн., або на 11,2 відсотка.

На 2018 рік в проекті бюджету
Турківського району передбачена
освітня субвенція, в розмірі
130552,2 тис.грн., медична суб-
венція – 34558,2 тис.грн., базова
дотація в сумі 35871,6 тис.грн.

Проведеними розрахунками на
утримання установ  району за ра-
хунок видатків, передбачених суб-
венцією, базовою дотацією та
коштами місцевого бюджету, до-
датково необхідно 31626,4
тис.грн. в тому числі освітньої суб-
венції – 18700,0 тис.грн., місцево-
го бюджету техпрацівники та енер-
гоносії – 9700,0 тис.грн., культура
– 2800,0 тис.грн., фізична культу-

ра – 426,4 тис.грн.
З даного питання члени колегії

вирішили зобов’язати керівників
бюджетних установ району
здійснити всі необхідні заходи
щодо погашення заборгованості
та виплати заробітної плати до
кінця 2017 року.

На колегії також заслухано
інформацію «Про роботу до-
рожніх служб району щодо ремон-
ту доріг і стан підготовки снігоо-
чисної техніки до зимового періо-
ду та готовність до зимового пер-
іоду всіх бюджетних установ рай-
ону». З цього приводу виступили
начальник філії «Турківська ДЕД»
Микола Яворський, начальник
відділу освіти РДА  Наталія Гоші-
вська, в. о. головного лікаря Турк-
івської КЦРЛ Костянтин Коробов,
в.о.начальника відділу культури і
туризму РДА Лілія Яворська. Було
наголошено, що на автодороги
Турківського району завезено
700м3 піскопідсипочної суміші для
ручної підсипки. На власній базі
філій в м.Турка знаходяться 300
м3 такої суміші для механізова-
ної підсипки. До роботи в осінньо-
зимовий період 2017-2018 рр.,
буде залучена така техніка: піско-
розкидач КрАЗ65-10 – 2 одиниці,
навантажувач «Борекс»ЕО-2621
– 2 одиниці, автогрейдер ГС14-02
– 2 одиниці, ротор УРАЛ – 1 оди-
ниця, трактор Т-150К – 6 одиниць
та трактор Д150 – 1 одиниця. Вста-
новлені тимчасові дорожні знаки
«Слизька дорога» та напрямні
віхи.

Також членів комісії проінфор-
мували, що з початку опалюваль-
ного сезону 2017-2018 рр., на об-
’єктах соціальної сфери аварійні
ситуації не виникали.

Однак на опалювальний сезон
в деяких закладах соціальної сфе-
ри не в повному обсязі завезено
дрова та вугілля.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності комунікацій
з громадськістю та молодіжної
політики апарату Турківської
РДА.

Ô²ÍÀÍÑÈ, ÄÎÐÎÃÈ,
ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÈÉ ÑÅÇÎÍ

Основні питання колегії РДА
Минулого тижня, під керівництвом першого заступника го-

лови райдержадміністрації Миколи Яворського, за участі кер-
івників органів виконавчої влади та місцевого самоврядуван-
ня, районних управлінь, установ і організацій, проведено засі-
дання колегії райдержадміністрації. Основне  питання, яке було
розглянуто на засіданні колегії, – виконання місцевих бюджетів
Турківського району та податкових надходжень за 10 місяців
2017 року, про проект бюджету району на 2018 рік.

Шановні депутати місцевих рад, працівники органів місцевого самоврядування Турківщини!
Щиросердечно вітаємо  Вас з професійним святом – Днем місцевого самоврядування!
Ви обрані людьми, які довірили Вам представляти і захищати законні інтереси, гарантувати право

на життя в демократичній, правовій державі. Тому Ви зобов’язані повсякчас дбати про забезпечен-
ня соціально-економічних та культурних потреб територіальних громад, про добробут кож-

ного мешканця нашого району. І сьогодні, в непростий для всього українського народу час,
саме органи місцевого самоврядування повинні виконувати волю громад та спільно відсто-
ювати їхнє прагнення жити у цивілізованій, заможній та безпечній державі.

З нагоди Дня місцевого самоврядування висловлюємо  вдячність усім, хто невтомно
працює задля зміцнення демократичних засад розвитку суспільства.
Особливі слова подяки адресуємо  ветеранам самоврядної ниви, які своєю невтомною

працею утверджували місцеве самоврядування у  нашому  районі.
Бажаємо  усім, хто працює на благо  громад свого району, відстоює їхні запити та інтереси,

міцного здоров’я, великого щастя, нових здобутків у роботі, родинного затишку та здійснення
усіх життєвих мрій і сподівань.

З повагою, голова Турківської районної  ради  Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської райдержадміністрації  Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ.

Шановні працівники органів місцевого самоврядування, депута-
ти місцевих рад!

 Щиро вітаю вас з Днем місцевого самоврядування! Cаме через
органи самоврядування громадяни реалізують своє право
брати участь у вирішенні питань місцевого значення, відстою-
вати інтереси своєї територіальної громади. Сьогодні на орга-
ни місцевого самоврядування покладена велика відпові-
дальність за соціально-економічний стан територіальних гро-
мад, за благополуччя їхніх жителів, за створення комфортних
умов для проживання мешканців.

 Тож нехай цей урочистий день додасть усім вам сил і на-
снаги на добрі справи, впевненості у майбутньому нашої дер-
жави, порозуміння і єдності задля добра і благополуччя нашого
народу. Бажаю усім, хто працює на благо територіальних громад,
доброго здоров’я, щастя, нових професійних здобутків, оптимізму і
мужності, творчої наснаги, здійснення всіх планів та сподівань.

З повагою, народний депутат України Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

Ó Â²ÄÄ²Ë² ÎÑÂ²ÒÈ –
â.î. ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ

На початку тижня розпочалися  кадрові перестановки в ке-
рівництві освітянської галузі Турківщини. Очільниця відділу
освіти Наталія Гошівська написала заяву на звільнення за
власним бажанням. Офіційне формулювання звучить – як за
згодою сторін.

Із сьогоднішнього дня виконувачем обов’язків начальника відділу
освіти призначено головного спеціаліста відділу Михайла Юсипо-
вича, якому наразі й доведеться втілювати в життя освітню рефор-
му на Турківщині.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Сердечно вітаємо з 55-річчям
від дня народження дорогого і
люблячого, щирого і турботливо-
го – Миколу Михайловича Про-
копіва з с.Шум-
’яч.

Бажає -
мо до-
р о г і й
нам лю-
дині неба
безхмар -
ного, на-
строю гарно-
го, здоров’я –
без ліку і щас-
ливого віку. Мно-
гая і благая літ!

Нехай Господь завжди у
поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя,

сили,
Радості земної і тепла.
З любов’ю – мама, дружина,

діти з сім’ями, онуки, сестри, пле-
мінники з родиною.

5 грудня відсвяткував свій 60-
річний ювілей житель с. Кар-
патське – Михайло
Іванович Тацин. З
цією чудовою да-
тою його віта-
ють дружина
Марія, сини
Микола та
М а р ’ я н ,
н е в і с т к и
Анна і Ва-
силина, дочки
Ірина та Іванна, зяті
Юрій і Сергій та люблячі ону-
ки – Вікторія, Станіслав, Олег,
Єгор, Богдан та Святославчик і
бажають ювілярові міцного здо-
ров’я – з роси і води, життєвого
оптимізму, родинного тепла,
мирного неба над головою, дов-
гих і щасливих років життя.

Хай Мати Пречиста обері-
гає,

Ангел Господній на крилах
тримає.

А Бог хай дарує надію й теп-
ло

На многії літа, на щастя й
добро.

ÄÎÂ²ÐÓ ÒÐÅÁÀ
ÇÀÑËÓÆÈÒÈ,

А ПОТІМ НЕЮ ДОРОЖИТИ

Напередодні Дня місцевого
самоврядування ми провели не-
великий аналіз щодо довіри, зок-
рема сільським головам  Турків-
щини. Безперечно, переважна
більшість – це непересічні осо-
бистості, люди, що користуються
авторитетом, мають неабиякі
лідерські якості. Хоча, по правді
кажучи, є поодинокі випадки
розчарування «лідером». Таким,
завдяки хитрій вправності,
вдається обійняти цю посаду,
однак на ній довго не затриму-
ються. Зазвичай, це – один
термін.

Але це аж ніяк не стосується
героя нашої розповіді, сільсько-
го голови с. Нижнє Висоцьке, ре-
кордсмена в контексті довіри –
Ярослава Ірода. У його трудовій
біографії вісім каденцій голову-
вання, починаючи з 1990 року й
незмінно до сьогодні. Щоправда,
на перший термін його обирали
місцеві депутати, згідно чинного
тоді законодавства. З 15-ти за
Ярослава Васильовича свої го-
лоси віддали 9, а шість інших – за
попередника, також авторитет-
ну в селі людину – Федора Ціка.

Обійняв  відповідальну й вод-
ночас  непросту посаду голови він
в буремні 90-ті роки  уже з чима-
лим життєвим та виробничим
досвідом й великим бажанням
щось корисне зробити для гро-
мади. Згуртувати її на принципах
взаємодопомоги, розуміння та
поваги. Хоча робити це тоді було
надто складно: повсюдний дефі-
цит товарів, земельні конфлікти,
міжконфесійні непорозуміння,
що іноді доходили навіть до
фізичного протистояння. Але
ініціативний голова зумів, маю-
чи підтримку депутатів, сільських
активістів, знайти ті правильні
слова, а головне – мудрі рішен-
ня, що вносили мир і спокій
поміж односельців, формували
оту довіру, що беззмінно супро-
воджує Нижньовисоцького
сільського голову уже 27 років!
Ярослав Васильович пригадує,

Як правило, про довіру чи недовіру ми все частіше згадуємо,
коли відчуваємо подих виборчої кампанії. Тоді в роздумах, час-
то в гострих суперечках, визначаємо чи переконуємо оточу-
ючих, чи достойна та чи інша особа обійняти виборчу посаду,
чи має вона підтримку широкого громадського загалу.

як для того, щоб врегулювати
міжконфесійні конфлікти,
сільська рада виділила земельні
ділянки для будівництва греко-
католицьких храмів в с. Штукі-
вець та Нижнє Висоцьке, а вже
громади їх швидко спорудили й
освятили. Як по декілька разів
доводилося зводити й мирити
сусідів, що за одну скибу готові
були встрявати до  бійки. Хоч і не
без труднощів, у час повсюдного
дефіциту, в село завозили това-
ри першої необхідності, яких тоді
завжди не вистачало. Це також
була робота сільського голови.

А до обрання на цю посаду,
Ярослав Васильович здобув ве-
ликий виробничий досвід. Після
закінчення Нижньовисоцької
восьмирічки, Боринської серед-
ньої школи, Турківського профес-
ійного училища, де здобув фах
електрика, та водійських курсів,
служив у війську. Демобілізував-
шись, навчався у Золочівському
аграрному технікумі, а вже у 23
роки очолив великий колектив –
став завідувачем центральної
ферми колгоспу «Світанок». Тут
працювало тоді 120 людей і було
1200 голів худоби. Коли сьогодні
він розповідає своїм дітям, що на
роботу доводилося йти о 6-ій го-
дині ранку, а повертатися іноді
далеко за північ, вони в це не мо-
жуть повірити. Після двох років
роботи керівництво колгоспу до-
вірило йому посаду бригадира
рільничої бригади. І так аж до 90-
го, до обрання на посаду голови.

Цікавим є й той факт, що май-
же в кожній виборчій кампанії він
боровся за посаду голови з трьо-
ма, а то й чотирма, претенден-
тами. І, як правило, – 50 відсотків
виборців, що прийшли на голосу-
вання, віддавали свої голоси за
нього. Інших 50 – за трьох або
чотирьох конкурентів.

Коли я запитав Ярослава Ва-
сильовича, що вдалося зробити
за час головування, він найпер-
ше посміхнувся: мовляв, зірок з
неба не знімав, а всіляко нама-

гався бути корисним громаді,
жити спільними   проблемами
села і , в міру можливостей, їх
вирішувати. Як досягнення, мож-
на назвати будівництво моста
через р. Стрий в 1992 році. Він
з’єднав центральну садибу села
із Заріччям. До того тут була ву-
зенька кладка для пішоходів.
Автомобілі та підводи змушені

були їхати вбрід через річку. У с.
Ропавське в нове приміщення
перебралася початкова школа,
а в старому власними силами
було проведено ремонт й  відкри-
то клуб та ФАП. Багато роботи із
активним залученням громади
зроблено тут у плані ремонту до-
роги.  Хто бував у цьому селі, знає,
що раніше тут можна було доїха-
ти лише до першого потічка, а
зараз навіть легковий авто-
мобіль їде до останньої хати
села. Розповідаючи це, мій
співрозмовник наголошує, що це
не персональна його заслуга, а
всього депутатського корпусу, з
яким має добрі стосунки, та ак-
тивної громади.

Як спортсмен з дитинства,
Ярослав Ірод приділяє велику
увагу спорту. Впродовж багатьох
років тут  успішна футбольна ко-
манда, яка завжди виступає в
чемпіонатах району і  майже зав-
жди входить в одну четверту фіна-
лу. Одного разу була навіть брон-
зовим призером. Місцеві футбо-
лісти (до речі, в команду практич-

но не запрошують чужих) були
володарями кубка району. Непо-
гано  виступають спортсмени і в
змаганнях з міні-футболу.

Гордістю села є й волейболь-
на команда, яка, для прикладу, у
2016 році здобула всі кубки, що
проводилися в районі. А це своє
село, а також Бориня, Сянки,
Верхнє, Верхня Яблунька. А на
спартакіаді сільських рад
Львівщини, що проходила в с.
Солонка Пустомитівського рай-
ону, спортсмени здобули друге
місце з волейболу й четверте –
загальнокомандне.

Постійну підтримку й допомо-
гу, зокрема в організації  спортив-
них заходів, надають голові
місцеві підприємці Іван Павлик,
Василь Негер, Зеновій Кубан.
Завжди  добрим словом згадують
й вихідця з села, знаного на Тур-
ківщині, зрештою, й далеко поза
її межами, спортсмена й трене-
ра, сьогодні начальника органі-
заційного відділу Турківської РДА
Богдана Москаля.

Взаєморозуміння Ярослав
Васильович має і з керівниками
місцевих  закладів соціально-
культурної сфери – школи, бібліо-
теки, клубу, ФАПу. А якщо й вини-
кають якісь проблеми, то вирішу-
ють їх спільно.  Також  має пост-
ійну підтримку від керівництва
району – голови районної ради
Володимира Лозюка, голови РДА
Олександра Лабецького та його
першого заступника Миколи
Яворського.  Це і за їх підтримки
капітально ремонтую дорогу Бо-
риня-Мохнате, яка надзвичайно
важлива для села. Є надія, що
вже в наступному році розпоч-
неться будівництво дороги
Верхнє-Нижнє Висоцьке-Заріччя
- Яблунів і дальше – до Сколівсь-
кого району.

Сьогодні,  коли в Україні актив-
ними темпами йде децентралі-
зація, сільський голова переко-
нує всіх, що Нижнє  Висоцьке
може бути центром громади. З
Бітлі, Рикова, Комарників, Бо-
рині, Верхнього, Нижнього до
центру с. Нижнє Висоцьке мож-
на пішки дійти за годину. Хоча,
звичайно, громада може назива-
тися й Боринською, але  з розта-
шуванням  усіх установ у Нижнь-
ому Висоцькому. Тут є  адмінбу-
динок, в якому можна розмісти-
ти всі служби, що надаватимуть
населенню соціальні та інші по-
слуги, великий сучасний Народ-
ний дім, чудова школа.

Втім, як складуться обставини,
покаже час. Він і визначить зав-
дання та пріоритети для Нижнь-
овисоцького сільського голови та
усієї громади.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

У порядок денний сесії було включено 75 питань, ле-
вову частку з яких становили питання земельного ха-
рактеру. Але чи не  найбільше  напруження в сесійному
залі викликали питання, пов’язані зі встановленням
ставок та пільг зі сплати  земельного податку, податку
на нерухоме майно,  про встановлення місцевих  по-
датків і зборів  на 2018 рік.   До речі, усі ці ставки по-
датків були опубліковані на сайті  Турківської міської ради
та пройшли громадське слухання.  Зокрема підлили
масла  у вогонь гості зі Львова –  представники  Львівської
залізниці, які прийшли просити депутатів, щоби змен-
шити  ставку  земельного  податку для залізниці, відшко-
дувати кошти за пільгові перевезення.

– Податки в бюджет ми платимо.  І немалі. А на розви-
ток інфраструктури залізниці не вистачає коштів. Сьо-
годні ми просимо повернути  кошти за пільгові переве-
зення. Ви, та ті райони, через які проходить залізниця,
можуть довести нас до того стану, що ми змушені буде-

мо скорочувати приміські поїзди,  які у нас є збиткові.
Іншого виходу –  немає,  – заявили залізничники.

–  Річний бюджет нашого  міста – 8 млн.  грн.,  це при
тому, що ваші високі начальники беруть заробітну плату
в місяць –  більше мільйона гривень,  – втрутилася в
розмову  завідувач відділу бухгалтерського обліку міської
ради Галина Мельник. –  До того ж, 50 відсотків з цієї
суми забирають  садочки. Ми не можемо йти вам на
значні поступки.

– Я не кажу, що ми не маємо слухати залізницю. Ми
маємо дружити з ними, жити спільно, тому що наші діти
їздять  нею на навчання, я також користуюся послугами
залізниці, але  це не означає, що мусимо обрізати собі
доходи.  Якщо хочемо, щоб місто розвивалося, щоби не
закривали садочки, щоб було вуличне освітлення,
співфінансувалися мікропроекти, потрібно нам усім ду-
мати  про джерела надходжень і наповнення міської

казни, –  заявив секретар  міської ради Олександр Гвоз-
дінський.

Отож найперше було поставлено на голосування про-
ект, який пройшов громадське слухання –  зі ставкою
податку 3 відсотки  від нормативно-грошової оцінки для
залізниці (у 2017 році залізниця платила 52 тис. грн. в
місяць).  Він не  був прийнятий.  Все-таки депутати пішли
на поступки  представникам залізниці, і   ставку земель-
ного податку було зменшено на 0,5  відсотка.

Також   сесія розглянула  питання, які  були включені
у порядок денний з голосу. З-поміж них –  про надання
дозволу на розробку проекту детального плану земель-
ної ділянки, площею 0, 26 га, під спортивний майданчик
на вул. Травнева (Завалина).  Що стосується співфінан-
сування проектів, то  сесія міської ради виділила 26 тис.
грн. на облаштування дитячого майданчика по вул. Січо-
вих Стрільців. Також було виділено кошти, в сумі близь-
ко 25 тис. гривень, для придбання критої металевої зу-
пинки  по вул. Горішня (біля ковбасного цеху).   17600
грн. виділено на пропозицію «Безпека руху» та 74500
грн. – на пропозицію «Комфортний міський парк»,  які
фінансуються з громадського бюджету (бюджету участі)
у 2018 році. Допомогли міські депутати й  турківським
пожежникам – на затвердження Програми захисту на-
селення і територій від надзвичайних ситуацій техно-
генного та природного характеру на 2018 рік рішенням
сесії виділено 30 тисяч гривень.  Ці кошти підуть  на
забезпечення автоматизованого робочого місця дис-
петчера  та придбання кількох радіопереносних станцій
для пожежних.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ ÑÒÀÂÊÈ ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß
Сорок друга сесія 7-го скликання Турківської міської ради, як і попередня,  у зв’язку з ухвалою Галицького

районного суду м. Львів про відсторонення до кінця грудня від виконання обов’язків міського голови Генна-
дія Когута,   в черговий раз проходила під головуванням  секретаря міськради Олександра Гвоздінського.
Завітав на сесію  й голова Турківської міської виборчої комісії Ярослав Налисник  (до речі, останнім часом
він став частим гостем на сесійних засіданнях), щоби зачитати постанову і рішення виборчої комісії  про
визнання повноважень депутата Турківської міської ради Миколи Федаша – замість  вибулого із складу
депутатського корпусу міської ради  депутата  Дмитра Лугового.   Також сесія дала  згоду  на достро-
кове припинення повноважень депутата міської ради Тараса Гав’яка, згідно поданої ним  заяви.
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 Але спочатку була інша мрія
– стати медиком. Тому після за-
кінчення Розлуцької восьми-
річної школи Василь   став сту-
дентом Самбірського медично-
го училища.  А  з армійськими
буднями  пов’язав долю тоді,
коли після закінчення медично-
го закладу, навесні 1981-го,  був
призваний  до війська. Службу
проходив в групі радянських
військ у Німеччині до  серпня
1982-го року, бо тоді ж  вступив
на навчання до військового учи-
лища в м. Донецьк.  Чотири роки
навчання –  і направлення на
службу в Централь-
ний чорноземний
район Росії – Пен-
зенську область.
Тоді й написав ра-
порт в Міністерство
оборони на перевід
в Україну.

– Дуже важко й
довго доводилося
це робити, адже на
той час багато офі-
церів, як і  я,  вияви-
ли бажання пере-
вестися на службу
ближче  до дому, –
пригадує Василь
Іванович.  – Та
якось з горем попо-
лам перевівся. Спочатку мене
направили  в Яворів, а в кінці
1992-го – в Турківський райв-
ійськкомат. Не сподівався на
позитивне вирішення питання,
але так сталося.  Спочатку був
помічником начальника першо-
го відділення, потім начальни-
ком другого відділення,  в 1995
році став заступником військо-
вого комісара, з 1998-го по 2002-
й – військовим комісаром Туркі-
вського районного військового
комісаріату.

Звільнившись  зі служби за
станом здоров’я, та з тієї причи-
ни, що  забракло вислуги років,
Василь Мазник, пройшовши кон-
курсний відбір, йде на посаду
службовця в Турківську райдер-
жадміністрацію  – провідним
спеціалістом  сектору взаємодії
з правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної ро-
боти, а згодом  переведений на
посаду завідувача сектору.

Коли  державність,  суверені-
тет та  незалежність неньки-Ук-
раїни опинилися під загрозою,
офіцер Василь Мазник у квітні

2015-го  був знову  призваний
наказом Міністра оборони Ук-
раїни на військову службу.

–   Сьогодні  стати офіцером
знову стає  престижно, чого не
було з перших років нашої неза-
лежності. Нинішній статус офіце-
ра в суспільстві та його матері-
альний стан досить перспек-
тивні. Саме тому більшість ук-
раїнців підписують контракт зі
Збройними Силами.  По Україні
минулого року майже 70 тисяч
осіб уклали контракти на проход-
ження військової служби,  на

Турківщині за останні два роки –
37 контрактів.  При цьому не тре-
ба забувати, що контракт підпи-
сують прикордонні війська, На-
ціональна гвардія, та й ті
військовослужбовці, які прохо-
дили строкову військову службу
й залишились на контракті. В
лави офіцерів вливаються не
тільки чоловіки, а й  жінки, –
каже Василь Іванович. – Це зу-
мовлено тим, що, крім потреби
захищати Україну, не менш важ-
ливим для військовослужбовця
є й соціальний пакет, який за
роки  АТО значно розширився:
нормальна заробітна плата за
службу,  добротне  обмундиру-
вання, покращення асортимен-
ту солдатської кухні,  різного роду
пільги від держави.  Головне, не
забувати, якою ціною повер-
тається шана і повага  до цієї
професії.

Слід сказати, що в родині Ва-
силя Івановича військових не
було. Правда, служить у війську
чоловік сестри.  У свій час Васи-
лю Мазнику пропонували вступа-
ти у   військову медичну акаде-

мію, але відмовився, бо  зро-
зумів, що це не його. Крім
військової  професії, має  ще
одну  освіту –   закінчив юридич-
ний факультет Львівського  На-
ціонального університету ім. І.
Франка.

Та чи не найбільше  турбує
сьогодні досвідченого офіцера
питання призову юнаків на  стро-
кову  військову службу.

–  У нашого  покоління питан-
ня проходження  строкової
військової служби не виникало.
Вручили повістку – з’явився у
військовий комісаріат, пройшов
медогляд, пішов на службу, –
ділиться думкою Василь Івано-
вич. –   Сьогодні це не так. Ду-
маю, що одна з причин  –  недо-
статнє  військово-патріотичне
виховання серед молоді. На
превеликий жаль,   ми перейш-
ли на матеріальний стимул жит-
тя (напевно цьому послужило й
безробіття, молодь виїжджає за
кордон у пошуках роботи), аніж
на духовний.  Але треба розумі-
ти, як сказав  один  відомий
військовий теоретик, одне: хто не
хоче кормити свою армію, буде
кормити чужу. Над цим потрібно
серйозно задуматися.  Ну, й з
боку держави мають приймати-
ся всілякі  нормативно-правові

акти, які би зобов’язу-
вали юнаків проходити
строкову військову
службу.  Ніби й маємо
правову державу, є вер-
ховенство права, але
ще  є   питання обов’яз-
ку, яке  чомусь зали-
шається на другому
плані. Ніби й  відстоює-
мо  свої права,  честь і
гідність, але при цьому
забуваємо  про свій
обов’язок. І не тільки у
військовій сфері, а  й у
будь-якій іншій. Це пи-
тання   чомусь  в дер-
жаві  упущено.  За кор-
доном кожна людина

знає, що вона повинна зробити
та виконати, що їй дозволено, а
що не дозволено.  Ми  начебто
прагнемо до демократії, а  ви-
никає навпаки –  анархія. Все-
дозволеності  бути не може,
навіть якщо закон і не такий дос-
коналий, але коли він прийня-
тий, то потрібно його виконува-
ти. Ми, працівники військкома-
ту,  не зобов’язані їздити по на-
селених пунктах за призовника-
ми.  Кожен призовник має зна-
ти, що після приказу на призов,
протягом 10 днів  зобов’язаний
з’явитися у військовий комісарі-
ат. Подивіться,  які військові ре-
зерви мають такі країни  як
Їзраїль. Швейцарія, Австрія…
Там кожен обізнаний з військо-
вою справою, незалежно від
того, де працює і якої він статі.  Я
вважаю, якщо людина з дитин-
ства буде  налаштована на те,
що я  – українець, я буду відсто-
ювати позицію своєї держави,
буду дотримуватися своїх обо-
в’язків, тоді все  стане  по-іншо-
му.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÏÐÈÑÂßÒÈÂ
ÆÈÒÒß ÀÐÌ²¯

Бути  офіцером   не тільки почесно, а й великий обов’язок –
перед родиною, перед народом і перед своєю Батьківщиною.
Це чоловіча професія  –  професія захищати  рідну землю, при
якій ти не належиш сім’ї,  родині, друзям,  коли власні інтереси
чи плани в будь-яку мить можна відкинути на потім, бо  є  на-
каз. А накази не обговорюють – їх виконують.

Саме таку професію й обрав  наш земляк,  житель с.Розлуч,
нині заступник військового комісара, начальник мобілізацій-
ного відділення,   майор  Василь Мазник – людина, для якої по-
няття особистої зразковості, відповідальності і порядності
були і є пріоритетними.

Дорогі захисники Української держави!
Шановні військовослужбовці, ветерани військової служби!
Прийміть  від мене особисто слова глибокої вдячності і поваги у День Збройних сил України!  Це -

свято тих, хто причетний до високого і почесного звання
військовослужбовця, хто обрав для себе нелегку, але дос-
тойну професію – захищати нашу державу, її суверенітет і
незалежність, хто ціною свого життя зупиняє агресора на
Сході країни, тих, хто, щодня вірою і правдою служить украї-
нському народові.

Бажаю Вам мирного неба та спокою, міцного здоров’я,
незламної волі в подоланні труднощів військового буття,
родинного тепла, а патріотизм і народна  шана надихають
на нові звершення в ім’я захисту незалежної України.

Слава Україні! Героям Слава!
З повагою, народний депутат України Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають із ювілейним днем народжен-
ня молодшу медсестру терапевтичного відділу
– Зеновію Іванівну Миньо – і бажають шановній
ювілярці міцного здоров’я – з роси і води, світлої
радості в житті, благополуччя і довголіття.

Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Дорогого, люблячого чоловіка, сина, батька, вуйка та стрийка,
жителя с. Н.Висоцьке – Миколу Івановича Буштина – з 60-річчям
від дня народження, яке він святкуватиме 11 груд-
ня, вітають дружина Людмила, батько Іван, доч-
ка Наталія з сім’єю, син Михайло, брат Василь
з родиною, сестра Оксана з родиною і бажа-
ють йому міцного-міцного здоров’я, невси-
пущої життєвої енергії, щасливих і світлих днів
у житті, миру, достатку, Божого благословен-
ня на довгі роки життя.

Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає,
На щедрі щастям многії літа.

Педколектив Головської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає учителя початко-
вих класів – Світлану Іванівну Костик – із 50-річчям від дня народ-
ження і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, творчого натх-
нення, успіхів у праці, любові від рідних, поваги від людей, рясних
Божих благословінь.

Хай стежка життєва радістю квітне,
Настрою гарного, днів привітних.
Здоров’я, щастя, світлої долі,
Щирого затишку в серці і в домі.
Ми зичимо здоров’я, щастя й долі
Щирими словами,
А Бог хай обдаровує Вас
Довгими літами.

Ó ÄÈÒß×ÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² –
ÇÀÒÈØÍÎ É ÎÕÀÉÍÎ

Тепер у дитяче відділення Турківської КЦРЛ приємно зайти –
чисто, побілено, тепло, затишно й охайно.  На другому по-
версі ще пахне свіжістю від недавніх   ремонтних робіт, які
виконала   будівельна бригада з Турки під керівництвом  Івана
Яворського.  Минулого місяця   навіть відбулося освячення
цього крила  дитячої лікарні, яке провів священик УГКЦ св. ап.
Петра і Павла м. Турка о. Мар’ян, за участі медпрацівників
відділу та керівництва Турківської КЦРЛ. Завідувач дитячого
відділу, лікар-педіатр  Ілля Цюцик залюбки проводить екскур-
сію коридорами та  палатами    і радий з того, що про   ство-
рення  нормальних умов для лікування  його  маленьких хворих
пацієнтів не забувають ні  влада, ні адміністрація лікарні.

–  На другому поверсі у нас знаходиться  відділення для  грудних
дітей,  тобто тут  лікують дітей, яким ще не виповнився рік, – розпо-
відає Ілля Михайлович. – Поточний ремонт  зроблено не лише в
коридорі, а й  в палатах: побілено стіни, настелена підлога. Бачите,
уже  маємо 10 нових  маленьких дитячих ліжечок, які   закупила
лікарня ще минулого року.  Відремонтовано санвузол,  підведена
вода,  поруч обладнано  побутову кімнату для матерів, які догляда-
ють за дітьми, – тут  вони мають можливість  приготувати малятам
чай, кашу, підігріти їжу. Щоправда, в одній із  відремонтованих кімнат,
коли забиває дощ чи сніг,  уже починає  замокати   стіна. Усе через
неякісно   зроблений ремонт даху  на лікарні.  Потрібно обов’язково
усунути цей дефект. Обладнано й  побутову кімнату для медичного
персоналу.

У коридорі  відділення є  телевізор. Його спонсорував  РЦ СССДМ.
А ще на кожному поверсі  гарно, зі  смаком оформлені  духовні
куточки, де можна помолитися і попросити у  Всевишнього і Матінки
Божої заступництва і здоров’ячка для хворого дитяти.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ² ÍÀØÈÕ
З нагоди професійного свята Дня працівників прокуратури, пер-

ший заступник Львівської обласної ради Андрій Білоус нагородив
двох працівників прокуратури Львівщини грамотами, одного – по-
дякою та ще двох, в тому числі прокурора Турківського відділення
Самбірської місцевої прокуратури, юриста І класу Наталію Рибчич
– цінними подарунками – наручними годинниками.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Для того, щоб  широкий
людський загал міг глибше
пізнати тернистий шлях, життє-
ву Голгофу великого Духівника і
Патріота, з ініціативи настояте-
ля храму Верховних апостолів
Петра і Павла м. Турка о. Тараса
Більо, днями в актовому залі
Турківської дитячої музичної
школи відбулася урочиста ака-
демія з нагоди 125-річчя від дня
народження кардинала Йосипа
Сліпого. У своєму вступному
слові, після величного виконан-
ня церковним хором «Дзвін»
«Отче наш», о. Тарас наголосив,
що цей захід аж ніяк не потрібен
для прослави постаті Патріарха.
Він і так за своє подвижництво
піднесений до величі Господніх
палат. Він потрібен нам, на землі
сущим, для глибшого розуміння
сенсу людського життя, для ка-
яття, для навернення, для пра-
ведних життєвих орієнтирів. А ще

громада  греко-като-
лицької церкви, завдяки
цьому заходу, має добру
нагоду показати свої
сценічні таланти. В дос-
тупній, лаконічній формі
о. Тарас зробив короткий
аналіз заповіту Йосипа
Сліпого, який наскрізь
пройнятий повчальним
духом любові, добра і
Господнього милосердя,
закликом до єдності в
ім’я Української держа-
ви, Греко-Католицької
Церкви, прослави Гос-
подньої. Злагода і
єдність – найвища ідея
для розбудови Церкви і
держави. Це добре ро-
зумів Патріарх, тому й
навчав нас. «Народе мій,
стань уже раз собою.
Позбудься своєї вікової

недуги, сварів і чварів  і вислуго-
вування чужим. Отрясися од
своїх вікових недостач, стань на
свої ноги в Україні і на поселен-

нях, піднеси свою голову, випро-
стуй свої рамена. Покажи свою
силу і вдячність, бо, шануючи
своє минуле, ти ростеш у своїй
могутності і славі!»

Розповідаючи про подвиж-
ницький життєвий шлях Патрі-
арха, від народження й аж до
упокоєння у Бозі, ведуча Надія
Донець, яка надзвичайно до-
речно й змістовно склала сце-
нарій, наголосила: «В одній із
своїх проповідей блаженніший
Йосип вказував на головне лихо
українців –брак єдності, яке й
нині є небезпекою для України.
Він зокрема говорив «Внутрішні
непорозуміння й дух незгоди –
це одна з найголовніших причин
нашого упадку». Тому його про-
відною думкою є за всяку ціну
втримати єдність».

Безперечно, цікавим і конче
потрібним усім нам є повчання,
як любити свою Батьківщину,
свій народ, будувати сімейні сто-
сунки. «Навчіться, що все своє,
рідне, треба любити. Любіть свій
нарід, за нього постійно моліть-
ся. Для нього працюйте, вчіться
і жийте». Також кардинал Йосип
Сліпий навчав, що держава,
Батьківщина починаються з
сім’ї, родини.. «Батьки, христи-
янська родина, – писав він в од-

ному з послань, – це основа здо-
рового суспільства, народу, нації.
Це запорука їх росту і сили. І тому
заповідаю вам: збережіть, а де

ÃÎËÎÑ ÑÎÂ²ÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯
ÖÅÐÊÂÈ Ó Â²ËÜÍÎÌÓ ÑÂ²Ò²

З іменем Патріарха Йосипа Сліпого тісно пов’язана велика
сторінка непростої, часто трагічної історії Української Гре-
ко-Католицької Церкви, а його особистість стала світлим,
водночас нескореним символом, всім нам зразком для насліду-
вання. «Я був, є і залишаюся рабом Ісуса Христа», – так писав
у своєму заповіті, коли йому було уже понад 90 років,  Патрі-
арх нескореної Церкви, великий син українського народу. Ха-
рактерно, що він не випрошує для себе в Господа Бога Цар-
ства небесного, якого, безперечно, заслужив, а складає мо-
литву перед Всевишнім за свій народ, за свою Церкву, за дер-
жаву.

її розхитано, оновіть в українсь-
кому народі справжню христи-
янську родину як невгасаюче
вогнище життя і здоров’я Церк-
ви і народу».

Заслуговує на увагу й те, що
фахово і влучно  у сценарій було
вплетено виступи як зовсім
юних, так і досвідчених само-
діяльних артистів. Тут і спогади
Патріарха про свої дитячі роки,
навчання в гімназії та духовній
семінарії, а як ілюстрація – гар-
ний виступ учнів катехитичної
школи, під керівництвом Світла-

ни Войтович, пісня у виконанні
Максима Тодеріко «Прийди,
Ісусе, до мене прийди». Як логі-
чне продовження – чудове ви-
конання під акомпанемент бан-
дури Наталею Шепідою пісні
«Гімн любові». Юна артистка –
вихованка викладача музичної

школи Оксани
Мельник. Ніко-
го не залишив
байдужим, та
додав пози-
тивного на-
строю, виступ
ведучої Надії
Донець та її
колеги по
сцені Анастасії
Доманської. У
в и к о н а н н і
цього дуету за-
душевно й лег-
ко прозвучали
пісні «Сік
землі», «Гілка
калини», а за-
тим – велич-
ний спів цер-
ковного хору

«Дзвін», під орудою Віктора
Лемця, – «Святий Боже», «Дос-
тойно є», «Хваліте».

Вдячних оплесків залу заслу-

жив виступ і старших учнів кате-
хитичної школи, зокрема осучас-
нений монтаж відомої біблійної
притчі «Запрошення на весіль-
ний бенкет», та емоційний вис-
туп юного талановитого соліста
Івана Яворського з піснею «Мо-
лодь України».

Бачачи щасливі усміхнені об-
личчя глядачів,  можна зробити
висновок, що християнсько-пат-
ріотичний захід пройшов
змістовно й  цікаво, багатьох
присутніх змусив ще раз замис-
литися над сенсом буття тут, на

землі, правдами Віри, що ведуть
до щасливого вічного життя. Хоч
зал й не  був переповнений;
«Багато ж бо було покликаних,
та мало вибраних».

«Залишаючи цей світ, «сидя-
чи на санях», як говорили наші
предки, після дев’яти-, десяти-
кількалітнього життя, молюся за
вас, моє духовне стадо, і за весь
український народ, якого я є си-
ном, якому я намагався весь свій
вік служити», – пише в заповіті
Йосип Сліпий. А ще він   мав твер-
де переконання, що життя по-
трібно прожити, а не пройти. І
залишити після себе слід в
історії. Його сучасники, що за-
життєво були поруч з Патріархом
нескорених (так ще називали
Йосипа Сліпого), пригадують,
що він завжди кудись поспішав,
так, наче хотів надолужити час,
страчений в таборах. Його чис-
ленні, повчально пророчі праці,
є і ще довго будуть доброю мож-
ливістю заговорити з кожним із
нас. Сьогодні нам, як ніколи,
потрібні настанови Великого
Титана Духу і Віри, адже в них –
чіткі орієнтири, за якими маємо
йти по житті. Йти правдиво і пра-
ведно, не збиваючись на
манівці.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Невдовзі до нас прийдуть найкращі свята нашого ди-
тинства – Новий рік, Святвечір, Різдво Христове. А які ж
свята без ялинки? Велику втіху і радість нам приносить
новорічна гостя. По хаті розноситься свіжий, смолистий
запах. Він приносить нам різні спогади і дає можливість
хоч на хвилинку забути про повсякденні турботи.

Але ми не надто задумуємося над тим, скільки по-
трібно часу, аби така красуня виросла і милувала наше
око. По закінченню свят знімаємо з ялинки прикраси і
безжально викидаємо її на смітник. От і все. Свята зак-
інчилися, а разом із ними – життя сотень тисяч дерев.

Як не дивно, але байдужа людина знищує найздо-
ровіші, найкращі дерева. Не можна забувати, що вони
виконують важливі природні функції: захищають землю
від ерозії, забезпечують повноводність річок, захища-
ють повітря від шкідливих домішок.

Крім того, в наших Карпатах ялиця може жити до 300
років, досягти висоти до 50 метрів, одне дерево може
дати людям 15-20 кубометрів деревини. Однак чи
дійдуть ці слова до свідомості, до сердець людей?

Члени Ясеницького шкільного лісництва сподівають-
ся, що у ці дні, перед Новим роком та Різдвом Христо-
вим, жителі Турківщини не братимуть  гріх на душу. Не
засунуть сокиру за пояс і не підуть за ялицею в ліс. Ті,
хто по-справжньому любить природу, хоче добра собі,
дітям та онукам, придбає штучну ялинку, або новорічні
букети на ялинкових базарах.

Звертаємось до наших однодумців: згуртуймося для
того, щоб спрямувати свої знання, уміння та енергію на
збереження та відтворення чудової природи – безцінно-
го багатства нашої держави. Не залишаймося байдужи-
ми спостерігачами до будь-яких дій, що призводять до
забруднення навколишнього природного середовища.

А на свята зайдімо в чарівний ліс, як в гостинну домі-
вку товариша, полюбуймося стрункими яличками, вслу-
хаймося в неповторний шепіт смарагдових гілок, що
вкрилися свіженьким сліпучо-білим іскристим інеєм.

Напевно, після побаченої зимової лісової казки
більше ніколи не захочеться нищити ялинки.

Чим людина щаслива? Напевно тим, що доля, Божа
воля, дає можливість оглянутися назад. Оцінити зроб-

лене, намріяти майбутнє. А воно, погодьтеся, все-таки
світле, гарне. Збагачує наше життя вірою і надією. Пере-
конує нас в тому, що людина – Божий витвір. Вона несе
відповідальність за наш світ природи, особливо за ліс,
який по праву
є оберегом
нашого наро-
ду, його жит-
тя.

Доля при-
роди і доля
людини – не-
р о з д і л ь н і .
З н и щ у ю ч и
природу –
в ід би раємо
комусь право
на життя. Природа закликає людину до збереження
життя. Це є заклик життя до життя, заклик життя не-
свідомого до життя свідомого.

Ступає січень тихим кроком,
Кружля у вальсі білий сніг.
З Різдвом Христовим, з Новим роком! –
Вітаємо ми радо всіх.
Нехай малий Ісус на сіні,
Що в темну ніч на світ прийшов,
Дарує Вам і Україні
Надію, Віру, Щастя і Любов!

Надія ПЕЦКОВИЧ,
керівник Ясеницького шкільного лісництва.

Ялинка красива в лісі, а не в хаті
Віддавна оспівана в легендах, переказах, піснях краса Карпат, вкритих зеленими шатами міцних буків,

таємничих сосен, струнких чарівних смерічок. Навіть у найхолоднішу пору року наші синьогори не втра-
чають своєї краси і чарівності. Тому ми не помилимося, якщо скажемо, що немає на землі людини, яка би
була байдужою і по-справжньому не закоханою в ліс. Бо ліс не можна не любити. Ліс – це краса, яку треба
вміти бачити і відчувати.
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1 грудня 2017 року в Українському
фонді культури (м. Київ) відбулося наго-
родження лауреатів та дипломантів Все-
українського поетичного конкурсу. Його
організатори – Український фонд культу-
ри, Фонд Максима Рильського «Троянди
й виноград», Київський літературно-ме-
моріальний музей Максима Рильського,
корпорація «Еталон».

Головну нагороду, кришталеву троянду,
Галині Яценко (Синичич) вручив відомий
український поет Іван Драч. Цей поетич-
ний вернісаж стартував ще 11
квітня 2017 року і тривав до 25 ве-
ресня. Презентували його онук
Максима Тадейовича Рильського
– Максим Георгійович Рильський
та Борис Олійник. До складу журі
входили відомі поети, письменни-
ки, журналісти, серед яких Іван
Драч, Микола Луків, Петро Засен-
ко, Леонід Горлач, Станіслав Шев-
ченко та інші. На конкурс надійшли
поезії від понад 400 осіб з різних
куточків України і з-за кордону.
Перемогу учасники виборювали в
чотирьох номінаціях. Наш лауре-
ат подала на розгляд журі вірші
інтимної, філософської і пейзаж-
ної лірики.

Галина Яценко (Синичич) про-
читала власний вірш «Ми» і на
згадку про цю поетичну подію по-
дарувала Літературно-меморіаль-
ному музею Максима Рильського
картину «Лілії», яку вишила бісе-
ром.

Нагадаємо читачам «Бойківщи-
ни» про те, що Галина Яценко є
дипломантом і лауреатом різноманітних
поетичних і прозових конкурсів. А прина-
гідно подаємо кілька нових поезій нашої
переможниці.

Ми
Спускаються дощі по сріблу павутині,
А ми удвох позуєм Санті Рафаелю:
Моделі-янголи з капели у Сікстині,
А літо просить, щоб зігрітись, трохи елю!
А літо хоче заховатись в скло з Мурано!
Принишкнути в одній з кантат Вівальді!
Пливуть гондоли по каналах piano,

piano…
І тужить за Бетховеном Гвіччарді!
А ми усміхнені собі в ногах Мадонни,
У нас на двох свої сонця й свої дощі…
Петрарка нам присвячує канцони,
З мімоз в долоні падають хрущі!

Мій камертон
Забринів напівтон
Сі-бемоль камертон…
Тихий сміх і вуаль…
Покотилась печаль,
І розбились жалі
На дрібні кришталі…
Пропустило удар,
Наче мушка в янтар,

Моє серце… в тобі.
Піднесли скрипалі
Нам до уст свій смичок,
Щезла тінь балачок!
За вікном он Шопен…
Золотий лабутен
Загубила в саду
Осінь! Знову я йду…
Продираюсь крізь сон,
Тишу, звук, напівтон!
До твоїх я основ
Повертаюся знов!

Запроси мене у Прагу
Запроси мене у Прагу! Карлів міст уд-

вох збудуєм
Із заліза мого серця і мережива ду-

мок…
Запроси мене у Прагу!Десь там бравий

Швейк сумує,
Що на бездоганний кітель не напада-

ло зірок!
Нас собор святого Віта в давніх фрес-

ках заколише!
Я зайду, немов школярка, – сонцещас-

тя на вівтар!
Із обіймів наших его Альфонс Муха нам

напише
«Ніжність серця г іацинтів» і

«Мрійливість» в нуово-арт…
Лиш для нас часобіг світу на одну мить

захвилинить
Ще до співу півня ранку на Орлай свя-

тий Петро!
Чорнокава в чорноночі кровограй в тілі

не спинить,
Штрудель насолод готує лиш для нас

старий Брно!

Гондольєр
Стара гондола: запах солі і морів,

Боки обплутали мохи й шматочки снів!
А гондольєр з усмішкою Харона
Пливе по міста втоплених неонах!
Від берега самотності до берега надії...
Щодня води срібло снує знов до чиєїсь

мрії!
Веслом своїм він розбива мозаїки па-

лаццо.
Дзвенить, сміється карнавал в історіях

Боккаччо...
«О, маско, знаю я тебе!» – то тут, то там

лунає.
Столітній Бог води пливе, останній дож

каналів!

У передчутті осені
А соняхи свічки палять невидимому

Богу,
І гніт розсипався на тисячі зер-

нин…
Паслін кучериками усміхається з-

за рогу,
Гірчить любов’ю літньою полин!
І жовтопузий велетень змагаєть-

ся із сонцем…
Дарма, що гарбузиннячко прип’я-

ло до землі.
Борсається квасоля у хромовій

оболонці,
Приносить жертву виноград на

винні вівтарі.

Перелом
Пришвартовані кораблі в моїх ве-

нах,
Щогли з кедрів, що небо в Атенах
Підпирали, мов давні Атланти.
В боки в’їлися мулу імпланти.
Серцем зшию з книжок паруси-

ну.
Зловлю в снасті пізнання рибину!
Двадцять перший проплачу день

горя.
І змагатимусь знову я з морем!

Хай бушують шторми і сирени,
Хай ростуть знову кедри в Атенах!
Манять бухти й нові береги…
Я впізнаю твої маяки!

Великодній наратив
Б’ються оси ненависті в шибку душі,
Миші заздрості серця теружать книші.
Милосердя простоює на блокпостах...
І іржавіють цвяхи в людинохрестах!
Умиває нам совість черговий Пилат!
Мелос слів обірве верескливий набат!
Закладатимуть камінь в Голгофу прий-

дешню,
А із писанок зроблять буденну яєчню!

Лиш би Лету перепливти….
Лиш би Лету перепливти,
Лиш би Сфінкса не розбудити.
Геростратом палити мости,
Не собою, а кимось прожити.
Лиш би маску сплести з страждань,
Заховатись в життя карнавали,
Щоб зернини власних бажань
Ще у зародку завмирали!
Щоб комфортно було усім,
Щоб могли за щось полюбити…
А завмерла душа, як мім,
Серце заново вчить ходити!

ÏÅÐÅÌÎÃÀ Ó
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Наша землячка, уродженка Турки, доцент факультету журналістики
Львівського національного університету імені Івана Франка Галина Яценко (Си-
ничич), стала лауреатом Всеукраїнського поетичного вернісажу імені Макси-
ма Рильського «Троянди й виноград».

Зміна працівників терапевтичного
відділу Турківської КЦРЛ сердечно вітає з
ювілеєм колегу – Зеновію Іванівну
Леньо – і бажає дорогій
ювілярці міцного здо-
ров’я, світлих і радіс-
них днів у житті, родин-
ного тепла, достатку,
миру, Божої ласки на
довгі і щасливі роки
життя.

Хай квітне доля у ро-
ках прекрасних,

Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем яс-

ним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш ле-

тить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Дорогу і люблячу, щиру і турботливу
маму, бабусю і прабабусю, жительку с.
Явора (Стоділка) – Ганну Іванівну Сай-
кун – із прекрасним ювілейним святом
– 70-річчям від дня народження, яке
відзначала 5 грудня, від щирого серця і з

великою любов’ю віта-
ють дочки Оксана і

Надія, сини Роман і
Валерій, зяті Ігор і
Микола, невістки
Леся і Христина;

внуки – Світлана,
Леся, Марія, Марина,

Наталя, Іван, Микола
Петро; правнуки Алі-

ночка, Іванко і Святослав.
Дорогій їм людині вони бажають доб-

рого здоров’я, достатку, родинного теп-
ла, довгих і щасливих років життя в Божій
опіці.

Мамо, Вас, рідненька, раді ми віта-
ти.

Ваш день народження прийшов
Бо Ви для нас одна – єдина мати
І зігріває нас Ваша любов.
Тож хай міцним здоров’я Ваше буде,
І в радості минають Ваші дні.
Хай довго стукає ще серце в грудях
На щиру втіху всій нашій сім’ї.
О Боже! Ти живеш над нами,
Тебе благаємо в цей час:
Пошли здоров’я нашій мамі
І збережи її для нас.
Ми посилаєм ці вдячні слова
А Бог хай дарує многії і благії літа.
Також родина сердечно вітає з юві-

леєм Ольгу Іванівну Бігун і бажає їй здо-
ров’я і довголіття.

Дорогого і люблячого, чуйного і дбай-
ливого чоловіка, батька, дідуся, свата і
зятя – Миколу Степановича Бору-
ту, жителя с. Шандровець,
сердечно вітаємо із золо-
тим ювілеєм – 50-
річчям від дня народ-
ження.

Міцного Вам здоров’я
та багато років життя, ро-
динного щастя і добробуту,
здійснення усіх задумів і
щедрих Господніх ласк.

Спасибі, рідненький, за вічну турбо-
ту,

За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригорта-

ють.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не

тужили.
Ви найбільшого щастя в житті зас-

лужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
З любов’ю і повагою – дружина Ната-

лія, дочки Ірина і Марія, зяті Тарас та Іван,
сини Віталій, Іван, Роман, невістка Марія,
онуки Максим і Мар’ян. До привітань при-
єднуються свати та теща Марія.
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На сесії Львівської обласної ради, що відбулася 5 грудня,
внесено зміни до програми енергозбереження для населен-
ня Львівщини на 2017-2020 роки.

Зокрема, починаючи з 2018 року, за рахунок коштів обласно-
го бюджету здійснюватиметься відшкодування 10 % тіла кре-
диту для мешканців Львівщини на встановлення приватних со-
нячних електростанцій. Тобто, якщо сонячна електростанція
коштуватиме, для прикладу, 10 тисяч доларів, то обласна рада
відшкодує тисячу. Звичайно, всі розрахунки в національній ва-
люті – гривні. Таке рішення може бути добрим стимулом для
того, щоб альтернативна енергетика прижилася в нашому рай-
оні.

Водночас відшкодування відсоткової ставки за кредитами, от-
риманими на впровад-
ження енергоощадних
заходів, обласна рада
здійснюватиме в обсязі
від 5 відсотків до 15
відсотків, із врахуванням
індексу платоспромож-
ності території. Мешканці
«бідних» районів отри-
мають більшу частину
відшкодування, а «ба-
гатші» – дещо меншу.
Ймовірно, що Турківщина
може мати максималь-
ний процент відшкодування. Адже в порівнянні з іншими райо-
нами області,  фінансово ми явно не розкошуємо.

Василь ВАСИЛЬКІВ.



6 стор.   «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»            8 ãðóäíÿ 2017 ðîêó

 
ТУРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
42 сесія 7 скликання 

Від 30.11.2017 №1206 
м.Турка 

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на 2018 рік 
Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Постановою Кабінету Міеістрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про 
затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати 
земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», 
сесія міської ради 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Установити на території Турківської міської ради: 
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

згідно з додатком 1; 
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з 
додатком 2. 

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший 
можливий спосіб. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутанську 
комісію з питнь економіки, бюджету та регуляторної політики (Шило М.Й.). 

4. Рішення 10-ї сесії Турківської міської ради 7-го скликання №469 від 
16.06.2016 року «Про встановлення ставки податку для об’єктів житлової та /або 
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб 
на 2017 рік» визнати такими, що втратило чинність. 

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року. 
 
Секретар міської ради О.Гвоздінський 
 

 
Додаток №1 до рішення 

42 сесії міської ради 7 скликання 
від 30.11.2017 №1206 

 

СТАВКИ  

податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки1 

Ставки встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію з 01 січня 2018 
року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 
об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 

Код 
області 

Код 
району 

Код згідно з 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці або  

населеного пункту, або території 
об’єднаної територіальної громади 

13 32 4625510100 Турківська міська рада 
Львівської області (м.Турка) 

 
 

Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати) 

код2 найменування2 для юридичних 
осіб 

для фізичних 
осіб 

11 Будівлі житлові   
111 Будинки одноквартирні   
1110 Будинки одноквартирні5   
1110.1  Будинки одноквартирні масової 

забудови  0,200 0,200 

1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні 
підвищеної комфортності  0,200 0,200 

1110.3  Будинки садибного типу  0,200 0,200 
1110.4  Будинки дачні та садові  0,100 0,100 
112  Будинки з двома та більше 

квартирами   

1121  Будинки з двома квартирами5   
1121.1  Будинки двоквартирні масової 

забудови  0,200 0,200 

1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні 
підвищеної комфортності  0,200 0,200 

1122  Будинки з трьома та більше 
квартирами5   

1122.1  Будинки багатоквартирні масової 
забудови  0,200 0,200 

1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної 
комфортності, індивідуальні  0,200 0,200 

1122.3  Будинки житлові готельного типу  0,200 0,200 
113  Гуртожитки5   
1130.1  Гуртожитки для робітників та 

службовців 0,100 0,100 

1130.2  Гуртожитки для студентів вищих 
навчальних закладів5 0,100 0,100 

1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних 
закладів5 0,100 0,100 

1130.4  Будинки-інтернати для людей 
похилого віку та інвалідів5 0,100 0,100 

1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки5 0,100 0,100 
1130.6  Будинки для біженців, притулки для 

бездомних5 0,100 0,100 

1130.9  Будинки для колективного 
проживання інші  0,100 0,100 

12  Будівлі нежитлові   
121  Готелі, ресторани та подібні будівлі   
1211  Будівлі готельні   
1211.1  Готелі  1,000 1,000 
1211.2  Мотелі  1,000 1,000 
1211.3  Кемпінги  1,000 1,000 
1211.4  Пансіонати  1,000 1,000 
1211.5  Ресторани та бари  1,500 1,500 
1212  Інші будівлі для тимчасового 

проживання   

1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  0,100 0,100 
1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,100 0,100 
1212.3  Центри та будинки відпочинку  0,100 0,100 
1212.9  Інші будівлі для тимчасового 

проживання, не класифіковані раніше  0,100 0,100 

122 Будівлі офісні   
1220  Будівлі офісні5   
1220.1  Будівлі органів державного та 

місцевого управління5 0,100 0,100 

1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  1,000 1,000 
1220.3  Будівлі органів правосуддя5 0,100 0,100 
1220.4  Будівлі закордонних представництв5 0,100 0,100 
1220.5  Адміністративно-побутові будівлі 

промислових підприємств  0,100 0,100 

1220.9  Будівлі для конторських та 
адміністративних цілей інші  1,000 1,000 

123  Будівлі торговельні   
1230  Будівлі торговельні   
1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини  1,000 1,000 
1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для 

ярмарків5 1,000 1,000 

1230.3  Станції технічного обслуговування 
автомобілів  1,000 1,000 

1230.4  Їдальні, кафе, закусочні тощо  1,000 1,000 
1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування  0,500 1,000 

1230.6  Будівлі підприємств побутового 
обслуговування  0,500 1,000 

1230.9  Будівлі торговельні інші  1,000 1,000 
124 Будівлі транспорту та засобів 

зв’язку   

1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі 
засобів зв’язку та пов’язані з ними 

будівлі 
  

1241.1  Автовокзали та інші будівлі 
автомобільного транспорту  1,000 1,000 

1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного 
транспорту  0,100 0,100 

1241.3  Будівлі міського електротранспорту  0,100 0,100 
1241.4  Аеровокзали та інші будівлі 

повітряного транспорту  0,100 0,100 

1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та 
пов’язані з ними будівлі  0,100 0,100 

1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних 
доріг  0,100 0,100 

1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного 
мовлення, телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів тощо  

0,500 0,500 

1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, 
вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 0,100 0,100 

1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку 
інші  0,500 0,500 

1242 Гаражі   
1242.1  Гаражі наземні  0,500 0,500 
1242.2  Гаражі підземні  0,500 0,500 
1242.3  Стоянки автомобільні криті  0,500 0,500 
1242.4  Навіси для велосипедів  0,100 0,100 
125  Будівлі промислові та склади   
1251  Будівлі промислові5   
1251.1  Будівлі підприємств машинобудування 

та металообробної промисловості5 0,100 0,100 

1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії5 0,100 0,100 
1251.3  Будівлі підприємств хімічної та 

нафтохімічної промисловості5 0,100 0,100 

1251.4  Будівлі підприємств легкої 
промисловості5 0,100 0,100 

1251.5  Будівлі підприємств харчової 
промисловості5 0,100 0,100 

1251.6  Будівлі підприємств медичної та 
мікробіологічної промисловості5 0,100 0,100 

1251.7  Будівлі підприємств лісової, 
деревообробної та целюлозно-
паперової промисловості5 

0,100 0,100 

1251.8  Будівлі підприємств будівельної 
індустрії, будівельних матеріалів та 
виробів, скляної та фарфоро-фаянсової 
промисловості5 

0,100 0,100 

1251.9  Будівлі інших промислових 
виробництв, включаючи поліграфічне5 0,100 0,100 

1252  Резервуари, силоси та склади   
1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів 

та газу  0,800 0,800 

1252.2  Резервуари та ємності інші  0,800 0,800 
1252.3  Силоси для зерна  0,100 0,100 
1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих 

матеріалів  0,100 0,100 

1252.5  Склади спеціальні товарні  0,500 0,500 
1252.6  Холодильники  0,500 0,500 
1252.7  Складські майданчики  0,500 0,500 
1252.8  Склади універсальні  0,500 0,500 
1252.9  Склади та сховища інші5 0,500 0,500 
126  Будівлі для публічних виступів, 

закладів освітнього, медичного та 
оздоровчого призначення 

  

1261  Будівлі для публічних виступів   
1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  0,100 0,100 
1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для 

публічних виступів  0,100 0,100 

1261.3  Цирки  0,100 0,100 
1261.4  Казино, ігорні будинки  1,500 1,500 
1261.5  Музичні та танцювальні зали, 

дискотеки  0,100 0,100 

1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  0,100 0,100 
1262  Музеї та бібліотеки   
1262.1  Музеї та художні галереї5 0,100 0,100 
1262.2  Бібліотеки, книгосховища5 0,100 0,100 
1262.3  Технічні центри  0,100 0,100 
1262.4  Планетарії5 0,100 0,100 
1262.5  Будівлі архівів5 0,100 0,100 
1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних 

садів5 0,100 0,100 

1263 Будівлі навчальних та дослідних 
закладів   

1263.1  Будівлі науково-дослідних та 
проектно-вишукувальних установ  0,100 0,100 

1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  0,100 0,100 
1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх 

навчальних закладів5 0,100 0,100 

1263.4  Будівлі професійно-технічних 
навчальних закладів5 0,100 0,100 

1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів5 0,100 0,100 

1263.6  Будівлі спеціальних навчальних 
закладів для дітей з особливими 
потребами5 

0,100 0,100 

1263.7  Будівлі закладів з фахової 
перепідготовки  0,100 0,100 

1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, 
обсерваторій5 0,100 0,100 

1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних 
закладів інші5 0,100 0,100 

1264  Будівлі лікарень та оздоровчих 
закладів   

1264.1  Лікарні багатопрофільні 
територіального обслуговування, 
навчальних закладів5 

0,100 0,100 

1264.2  Лікарні профільні, диспансери5 0,100 0,100 
1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні 

центри, пологові будинки5 0,100 0,100 

1264.4  Поліклініки, пункти медичного 
обслуговування та консультації5 0,100 0,100 

1264.5  Шпиталі виправних закладів, в’язниць 
та Збройних Сил5 0,100 0,100 

1264.6  Санаторії, профілакторії та центри 
функціональної реабілітації5 0,100 0,100 

1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та 
оздоровчі інші5 0,100 0,100 

1265  Зали спортивні5   
1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, 

волейбольні, тенісні тощо  0,100 0,100 

1265.2  Басейни криті для плавання  0,100 0,100 
1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  0,100 0,100 
1265.4  Манежі легкоатлетичні  0,100 0,100 
1265.5  Тири  0,100 0,100 
1265.9  Зали спортивні інші  0,100 0,100 
127  Будівлі нежитлові інші   
1271  Будівлі сільськогосподарського 

призначення, лісівництва та 
рибного господарства5 

  

1271.1  Будівлі для тваринництва5 0,100 0,100 
1271.2  Будівлі для птахівництва5 0,100 0,100 
1271.3  Будівлі для зберігання зерна5 0,100 0,100 
1271.4  Будівлі силосні та сінажні5 0,100 0,100 
1271.5  Будівлі для садівництва, 

виноградарства та виноробства5 0,100 0,100 

1271.6  Будівлі тепличного господарства5 0,100 0,100 
1271.7  Будівлі рибного господарства5 0,100 0,100 
1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та 

звірівництва5 0,100 0,100 

1271.9  Будівлі сільськогосподарського 
призначення інші5 0,100 0,100 

1272  Будівлі для культової та релігійної 
діяльності5   

1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, 
синагоги тощо5 0,100 0,100 

1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  0,300 0,300 
1272.3  Цвинтарі та крематорії5 0,100 0,100 
1273  Пам’ятки історичні та такі, що 

охороняються державою5   

1273.1  Пам’ятки історії та архітектури5 0,100 0,100 
1273.2  Археологічні розкопки, руїни та 

історичні місця, що охороняються 
державою5 

0,100 0,100 

1273.3  Меморіали, художньо-декоративні 
будівлі, статуї5 0,100 0,100 

1274  Будівлі інші, не класифіковані 
раніше5   

1274.1  Казарми Збройних Сил5 0,100 0,100 
1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних 

служб5 0,100 0,100 

1274.3  Будівлі виправних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів5 0,100 0,100 

1274.4  Будівлі лазень та пралень  0,100 0,100 
1274.5  Будівлі з облаштування населених 

пунктів  0,100 0,100 

 
 
Секретар міської ради О.Гвоздінський 
 
__________ 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на 
територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної 
одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються 
окремими додатками. 

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування 
зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та 
споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 
серпня 2000 р. № 507. 

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм 
підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 
266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються 
десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими 
знаками після коми.  

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон 
адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається 
рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування 
зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим 
підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково 
від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 
266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.   

 

 
 

Додаток №2 до рішення 
42 сесії міської ради 7 скликання 

від 30.11.2017 №1206 
 
 

ПЕРЕЛІК 
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 

відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 
статті 266 Податкового кодексу України, із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки1 

 
Пільги встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію  з 01 січня  2018 

року. 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код 
району 

Код згідно з 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці 

або населеного пункту, або 
території об’єднаної територіальної 

громади 

13 32 4625510100 Турківська міська рада 
Львівської області (м.Турка) 

 

Група платників, категорія/класифікація 
будівель та споруд 

Розмір пільги 
(відсотків суми 

податкового 
зобов’язання за рік) 

 
1.На квартири, незалежно від їх кількості до 60 кв. метрів                         100 
 
2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно                       100 

      від їх кількості до 120 кв. метрів           
      

3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток        100 
    (в разі одночасного перебування у власності платника податку 
 квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі 
 їх часток), до 180 кв. метрів 

 
4. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які                            100 

перебувають у власності органів державної влад 
органів місцевого самоврядування, а також організацій,  
створених ними в установленому порядку, що повністю  
утримуються за рахунок відповідного державного бюджету  
чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 

 
5. Будівлі дитячих будинків сімейного типу;                                100 

 
6.  Гуртожитки;                                        100 

 
7.  Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому              100 

             числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно   
             з рішенням сільської ради; 
 

8. Об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки,                     100 
що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим  
батьківського піклування, та особам з їх числа,  
визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, 
 які виховуються одинокими матерями (батьками),  
але не більше одного такого об'єкта на дитину; 

 
9.  Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи,              100 

складські приміщення промислових підприємств; 
 

10. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників,           100 
призначені для використання безпосередньо 
 у сільськогосподарській діяльності; 
 

11. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості,                            100  
які перебувають у власності громадських  
організацій інвалідів та їх підприємств. 
 

12.     Об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості,                        100 
 що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб,  
громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних  
організацій України, статути (положення) яких  
зареєстровані у встановленому законом порядку,  
та використовуються для забезпечення діяльності,  
передбаченої такими статутами (положеннями). 
 

 
Секретар міської радиО.Гвоздінський 
__________ 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 
пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 
Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних 
на територіях різних населених пунктів адміністративно-
територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги 
затверджуються окремо. 

Рішення Турківської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік».
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ПОНЕДIЛОК, 11
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 ПРОФIЛАКТИКА!!!
14.00 Перша шпальта
14.30 Радiо. День
15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Новини
15.15, 23.30 Розсекречена
iсторiя
16.45 Хто в домi хазяїн?
17.20, 05.40 Вiкно в Америку
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 Розважальна програма з
Майклом Щуром
20.15 Вiйна i мир
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с «Дика планета»
00.30 Д/с «Орегонський
путiвник»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.00, 05.20 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.40, 12.20 «Мiняю жiнку»
13.50 Т/с «Слуга народу»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Дiагноз»
22.50 «Грошi»
00.10 «Голос. Дiти 4»

ІНТЕР
05.50 «Мультфiльм»
06.20, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 Х/ф «Зимова вишня»
11.50 Х/ф «Торкнутися неба»
14.10 Х/ф «Бебi-бум»
16.10 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.45, 05.15
«Подробицi»
20.40 Т/с «Той, хто не спить»
00.50 Х/ф «Гувернантка»

ВIВТОРОК, 12
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 04.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
11.10 Т/с «Дiвчата вiйни»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Дiти Z
17.15 М/с «Чорний Джек»
17.50, 03.15 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 03.30, 04.45 Тема
дня
18.35, 03.45 Новини. Культура
19.00 Перший на селi
19.25 Д/с «Столика Японiя»
20.25 Нашi грошi
21.50, 04.25 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30 Футбол. Клубний
Чемпiонат Свiту-2017.
Пiвфiнал
01.20 Футбол. Клубний
Чемпiонат Свiту-2017. Матч за
5-те

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.00, 05.20 ТСН
09.30, 10.55, 12.20 «Чотири
весiлля»
12.45 «Мiняю жiнку «
14.20 Т/с «Слуга народу»
15.25 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Дiагноз»
22.00 «Модель XL»
23.45, 00.10 Х/ф «Фейковi
копи»
02.05 Т/с «Сила кохання
Ферiхи»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, хто
не спить»
12.50 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
13.50 «Життя на межi»
14.50, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.35, 05.15
«Подробицi»
00.50 Х/ф «Ти - менi, я - тобi»

СЕРЕДА, 13
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 02.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
11.10 Т/с «Дiвчата вiйни»
13.10 Радiо. День
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.15 До справи
15.50 Твiй дiм
16.45 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.15 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.30, 02.30 Тема
дня
18.35, 01.45 Новини. Культура
19.00, 23.30 Футбол. Клубний
Чемпiонат Свiту-2017.
Пiвфiнал
21.50, 02.45 Новини. Спорт
22.15, 03.05 Свiтло
23.25 Мегалот

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.00, 05.20 ТСН
09.30, 11.00, 12.20 «Чотири
весiлля»
12.50 «Мiняю жiнку «
14.20 Т/с «Слуга народу»
15.20 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Дiагноз»
22.00, 23.35, 00.10 «Мiняю
жiнку - 12»
01.45 Т/с «Сила кохання
Ферiхи»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, хто
не спить»
12.50 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»

13.50 «Життя на межi»
14.50, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.35, 05.15
«Подробицi»
00.50 Х/ф «Грачi»

ЧЕТВЕР, 14
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 17.15 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
11.10 Т/с «Дiвчата вiйни»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 Слiдство. Iнфо
15.10, 02.50 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт 7,5 км.
Жiнки
16.35 Бiатлон. Кубок свiту.
Яскравi моменти
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 #ВУКРАЇНI
19.25, 00.25 Д/с «Столика
Японiя»
20.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Культурна афiша здоро-
вої людини
23.30, 04.10 Розсекречена
iсторiя

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.30, 05.20 ТСН
09.30 «Чотири весiлля «
10.45 «Чотири весiлля»
12.20, 13.50 «Мiняю жiнку»
15.20 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Дiагноз»
22.00 «Свiт навиворiт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 Х/ф «В ритмi беззакон-
ня»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, хто
не спить»
12.50 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
13.50 «Життя на межi»
14.50, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.35, 05.15
«Подробицi»
00.50 Х/ф «Чаша терпiння»

П’ЯТНИЦЯ, 15
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 17.15 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
11.10 Т/с «Дiвчата вiйни»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 «Схеми» з Наталiєю

Седлецькою
15.10, 02.50 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт 10 км.
Чоловiки
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Твiй дiм
19.25 Д/с «Дикi тварини»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night
show)
22.50 Як дивитися кiно
23.20 Д/ф «Присмерк»
00.30 Д/с «Орегонський
путiвник»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля «
10.45 «Чотири весiлля»
12.20, 13.50 «Мiняю жiнку - 10»
15.20 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.15 «Лiга смiху 2017»
22.20 «Вечiрнiй Київ 2017»
00.15 Х/ф «Ми купили зоопарк»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 12.25 Т/с «Той, хто не
спить»
12.50 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
13.50 «Життя на межi»
14.50 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 04.10 «Подробицi
тижня»
22.00 Т/с «Бюро легенд»

СУБОТА, 16
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00
Новини
09.30, 15.25 Погода
09.40 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
10.25 Дiти Z
11.00 Фольк-music. Дiти
11.45 Лайфхак українською
11.55 Хто в домi хазяїн?
12.40, 03.05 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Гонка
переслiдування 10 км. Жiнки
14.00 Д/с «Дика планета»
15.40, 03.45 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Гонка
переслiдування 12.5 км.
Чоловiки
16.40, 23.30 Футбол. Клубний
Чемпiонат Свiту-2017. Матч за
3-тє мiсце
18.20 Роздягалка
18.55, 01.10 Футбол. Клубний
Чемпiонат Свiту-2017. Фiнал
20.50, 03.00 Яскравi моменти
чемiпiонату
21.35, 04.35 Розсекречена
iсторiя
22.35 Вiйна i мир
23.25 Мегалот

КАНАЛ 1+1
06.00, 23.25 «Свiтське життя»
06.45 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.45 «Голос. Дiти 4»

12.00 Т/с «Дiагноз»
16.30, 21.15 «Вечiрнiй квартал
2017»
18.30 «Розсмiши комiка 2017»
19.30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.25 «Модель XL»

ІНТЕР
05.50 Мультфiльм
06.20 «Чекай на мене»
07.55 Х/ф «Сiм няньок»
09.20, 03.30 Х/ф «Покровськi
ворота»
12.10 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
14.00 Х/ф «Альпiнiст»
16.00 Х/ф «Грошi для дочки»
17.45 Концерт «Таїсiя Повалiй.
Україна. Голос. Душа»
20.00, 02.10 «Подробицi»
20.30 «Час будувати»
22.30 «Великий бокс. Денис
Беринчик - Аллан Валлеспин,
Олег Малиновський - Девiд
Берна»
02.40 Х/ф «Наречений з того
свiту»

НЕДIЛЯ, 17
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини
09.30, 11.35, 23.20 Погода
09.40 Х/ф «Маленька Фадетта»
12.10 Перший на селi
12.40, 01.35 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Мас-старт 12,5 км.
Жiнки
13.35 Фольк-music. Дiти
14.20 Фольк-music
15.25, 02.20 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Мас-стар 15 км.
Чоловiки
16.50 Т/с «Серце океану»
19.05 Х/ф «Насмiшка»
21.35 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night
show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирськi iгри
00.10 Роздягалка

КАНАЛ 1+1
06.05 ТСН
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.50 «Розсмiши комiка»
10.50 «Свiт навиворiт - 9»
11.55 «Свiт навиворiт - 6»
13.00 Т/с «Слуга народу»
17.10 «Лiга смiху»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Дiти 4»
23.30 «Вечiрнiй Київ 2017»

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.30 Х/ф «Кухарка»
08.00 «Удалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Зiрки»
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження»
12.00 «Орел i Решка.
Ювiлейний «
13.00 Х/ф «Туз»
14.50 «Мiсце зустрiчi»
16.20 «Час будувати»
18.20, 20.30 Т/с «Схiднi
солодощi»
23.10 Х/ф «Навiщо ти пiшов»
01.05 Х/ф «Двоє пiд дощем»



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
НАШІ ТЕЛЕФОНИ:
редактора – 3-12-45,

бухгалтерії – 3-21-27,
видавничого відділу – 3-25-22.

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі  ре-
дакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видавни-
чий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.: 067-541-62-58, 095-230-

41-81, 067-541-62-24.

Куплю прути ліщини в необме-
женій кількості. 1 гривня – за
прут. Заберу з подвір’я.

Детальна інформація за тел.:
0992446859, 0501525991.

Здається в оренду приміщення (56 м2), з ремонтом, під магазин-офіс, по вул. Міцкевича (колишній
готель, І поверх), навпроти церкви Петра і Павла. Підведена каналізація і вода.

Тел.: 0503717870.

Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:

– польська робоча віза, за
ціною 2000 грн.;  воєводська віза
(річна) – 370 дол.; чеська сезон-
на віза (90 днів) – 350 дол.; стра-
хування (Польща – 30000, Чехія
– 60000);  заповнення анкет;
безкоштовні вакансії в Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан Шев-
ченка, 32 (навпроти кінотеатру).
Тел.: 0965501604, 0991317345.

Куплю шкіру ВРХ.
Тел.: 0973410398,

0668015338.

Продається двокімнатна квартира, площею 53,8 кв.м., по
вул. Миколайчука в смт. Бориня. Є  балкон, дві кладовки. Ціна
– договірна. Тел.: 0993217509.

Продається дерев’яний бу-
динок, у хорошому стані, в с. Воля
Баранецька (Самбірський рай-
он) – 30 км від Польщі.

Є криниця, мурована стайня,
літня кухня, газ, світло, телефон.

Тел.: 0974410145. Микола.

Робота в Польщі! Набираю чоловіків, жінок, сімейні пари. Ва-
кансії на будову, заводи, готелі. Роблю візи! Тел.: 098-835-61-34.
Віталій.

Потрібен працівник аптеки, за
освітою – фармацевт.

Тел.: 0957720236,
0678984606.

22 листопада 2017 року у приміщенні Нижньовисоцької сільської
ради відбулися громадські слухання про виділення земельної ділян-
ки (площа – 0,098 га) індивідуальної житлової забудови в межах
населеного пункту під будівництво житлового будинку, господарсь-
ких будівель і споруд по вул. Іжиківська с. Н.Висоцьке, гр. Гомзяку
Роману Івановичу.

Міжнародна громадська організація «Світовий Конгрес Бойків»
повідомляє, що нещодавно, на 82-му році жит-
тя, відійшов у вічність Микола Славич – голова
осередку-філії Міжнародної громадської орган-
ізації « Світовий Конгрес Бойків» у м. Херсон.
Покійний Микола Григорович народився в с. Бо-
берка та був активним учасником товариства
«Бойківщина», очолював ансамбль троїстих му-
зик з Херсонщини, брав активну участь у всіх
Всесвітніх бойківських фестинах та Світових кон-
гресах бойків. Микола Славич був прекрасним
скрипалем, переможцем фольклорних музич-
них конкурсів, справжнім патріотом України.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес

Бойків», заслужений працівник культури України.

Турківське відділення Самбірської ОДПІ доводить до відома
платників, що 28.11.2017 у бюлетені «Офіційний вісник Украї-
ни» №93 опубліковано наказ Міністерства фінансів України
від 06.10.2017 №839 «Про затвердження Змін до Порядку об-
ліку платників податків і зборів».

ÇÌ²ÍÈ ÄÎ ÏÎÐßÄÊÓ ÎÁË²ÊÓ ÏÎÄÀÒÊ²Â

Наказом №93 урегульовано
порядок дій та обліку платників
податків у разі неподання у стро-
ки та у випадках, передбачених
Податковим кодексом України
(далі – ПКУ), заяв або доку-
ментів для взяття на облік в кон-
тролюючих органах.

Наказом №93 уточнюються
повноваження, державних по-
даткових інспекцій у районах,
містах об’єднаних державних
податкових інспекцій  у частині
реалізації процедур обліку плат-
ників податків відповідно до
функцій, визначених статтями
191 та 193 ПКУ.

Передбачено, що ДПІ
здійснюють процедури обліку
платників податків, які не пе-
редбачають одночасного вико-
нання, або завершення яких
можливе без виконання інших

процедур або функцій, що нале-
жать до повноважень ГУ.

Наказом №93 уточнюється
порядок подання та заповнен-
ня повідомлення про об’єкти
оподаткування або об’єкти, по-
в’язані з оподаткуванням, або
через які провадиться
діяльність, за формою №20-
ОПП у разі створення відокрем-
леного підрозділу юридичної
особи з місцезнаходженням за
межами України.

Наказом №93 також вносять-
ся зміни до довідок, повідом-
лень, відомостей, що формують-
ся та видаються контролюючи-
ми органами, та встановлюєть-
ся, що такі документи можуть
бути підписані не тільки керів-
ником або заступником керівни-
ка, але і уповноваженою осо-
бою контролюючого органу.

Çãîð³â
72-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê

Минулої неділі, 3 грудня, о 17.35 год.,
на хуторі Зворець, що належить до
Комарницької сільської ради, в дере-
в’яному житловому будинку виник-
ла пожежа. Під час гасіння будинку
було виявлено обгоріле тіло влас-
ника, 1945 року народження.

Десять років тому, після виходу на пен-
сію, повернувся у рідне село до батькі-
вської хати з м. Ужгород. Влітку до ньо-
го частенько навідувалася дружина, а
буквально перед пожежею приїздив і
син. В селі його характеризують як до-
сить порядну людину, хоча, як кажуть,
монахом не був. Це до того, щоб спрос-
тувати чутки, ніби при житті добряче
зловживав алкоголем. Обставини трагі-
чного випадку з’ясовують правоохо-
ронці.

Наш кор.

Îá³êðàâ ìàãàçèí
У Турківське відділення поліції 4

грудня звернувся 57-річний житель
одного із сіл району й повідомив, що
вночі з приміщення магазину було
викрадено продукти харчування, ал-
когольні напої та тютюнові вироби.

Поліцейські встановили, що до скоє-
ння злочину причетний 42-річний місце-
вий мешканець, який пошкодив вхідні
двері і проник у магазин. Викрадені речі
правоохоронці у крадія вилучили.

Наразі поліцейські перевіряють при-
четність зловмисника до скоєння інших
злочинів. За цим фактом відкрито кри-
мінальне провадження за ч. 3 ст. 185
(крадіжка) Кримінального Кодексу Ук-
раїни. Санкція статті передбачає пока-
рання – від трьох до шести років поз-
бавлення волі. Проводиться досудове
розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської
області.

АТОвці Львівщини –
кращі в Києві

Минулих вихідних у м. Київ завершилися фінальні змагання
«Кубок Героїв» з шахів та шашок серед учасників бойових дій.
Переконливу перемогу в обох видах спорту отримали коман-
ди Львівської області. Від Турківщини в змаганнях шахістів
брав участь начальник сектору спорту РДА Василь Поточний,
який проходив службу у зоні проведення АТО в складі 24-ої
бригади ім. Короля Данила.

Спортсмени вдячні управлінню фізичної культури та спорту
Львівської ОДА за фінансову допомогу у відрядженні коман-
ди на змагання.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

На роботу в охорону потрібні чолов-
іки та жінки  (вахтовий метод) заробі-
тна плата – 300-400 грн.

Тел: 050 858 91 90, 097 606 40 72,
068 257 28 53.

Щоб угамувати голов-
ний біль, викликаний пе-
ревтомою, потрібно на-
повнити одну миску холод-
ною водою, другу – гаря-
чою й опустити долоню
однієї руки в гарячу воду, а
другої – в холодну. Через
5-7 секунд руки поміняти. Зробити так, весь час міняючи
руки, 10-15 разів.

Гикавка припиниться, якщо при її виникненні крапнути в
0,5 ч.л. цукру 5 крапель оцту і цукор з оцтом повільно розс-
моктати.

Колектив управління Державної казначейської служби України у
Турківському районі висловлює щире співчуття начальнику управлін-
ня Михайлу Дмитровичу Хорту з приводу великого горя – смерті ма-
тері.

Турківська районна рада висловлює щире співчуття депутату рай-
онної ради, голові бюджетної комісії Михайлу Дмитровичу Хорту,
Нижньояблуньському сільському голові Василю Дмитровичу Хорту,
начальнику організаційного відділу районної ради Ользі Василівні
Хорт з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Сусіди висловлюють щире співчуття сім’ї Хортів з приводу великого
горя – смерті матері. Вічна їй пам’ять.

Колектив Завадівської сільської ради висловлює щире співчуття
начальнику УДКСУ у Турківському районі Михайлу Дмитровичу Хорту
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Турківського відділення Самбірської ОДПІ висловлює
щире співчуття головному державному інспектору Надії Дмитрівні
Бабич з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Пелагеї Василівни
Хорт.

Педагогічний колектив і профспілковий комітет Нижньояблуньсь-
кого НВК висловлюють щире співчуття сільському голові Василю
Дмитровичу Хорту та депутату районної ради Михайлу Дмитровичу
Хорту з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Адміністрація Турківської КЦРЛ висловлює щире співчуття началь-
нику управління Державної казначейської служби у Турківському рай-
оні  Михайлу Дмитровичу Хорту з приводу тяжкої втрати – смерті ма-
тері.

Колектив Боринської селищної ради висловлює щире співчуття
начальнику управління ДКСУ у Турківському районі Михайлу Дмитро-
вичу Хорту, Нижньояблуньському сільському голові Василю Дмитро-
вичу Хорту, начальнику оргвідділу районної ради Ользі Василівні Хорт
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.


