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18 березня святкуватиме свій 60-річний ювілей жителька с.
Яворів – Любов Йосипівна Мицяк.

Дорогу і люблячу дружину, турботливу і чуйну маму і бабусю з наго-
ди ювілейного свята сердечно вітають чоловік Семен, дочка Леся,
сини Микола та Іван, зять Петро, невістки Ірина і Марта, онуки Ро-
ман, Вікторія, Марія, Поліна, Анна, Андрій, Ілля.

Від усієї душі бажаємо, Вам, рідненька, щоб такі світлі ювілеї при-
ходили до Вас ще не раз, і всі вони були увінчані міцним здоров’ям,
людською повагою, радістю, теплом, любов’ю і Гос-
поднім благословенням. Многая і благая Вам літ!

Хай 60 у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці.
І принесе у Вашу хату
Радість і усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас засіє,
Зігріє миром і любов’ю
Та подарує Вам здоров’я.

Колектив Управління ДКСУ у Турківському районі щиро вітає з 55-
річчям  від дня народження, яке відсвяткувала 10 березня, на-
чальника відділу – головного бухгалтера – Марію Михайлівну Яворсь-

ку – і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, жит-
тєвої енергії, родинного благополуччя, Божої ласки і

опіки на довгі, мирні і щасливі роки життя.
Хай квітне доля у роках прекрасних,

Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить

І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить

І благодать Господня з Вами буде.

Парафіяни і церковний комітет церкви Св.
Духа с. Верхня Яблунька щиро вітають з днем
народження настоятеля – о. Йосифа – і ба-
жають шановному ювіляру міцного здоров’я,
щастя, радості, добра, довголіття та ще довгої
праці на ниві Христовій.

Вітання наше скупане любов’ю,
Яке всі разом стелимо до ніг.
Дай Боже Вам у силі і здоров’ї
Прожити разом з нами до 100 літ.
Хай образ Божий у душі сія,
Христова віра множиться завжди,
Ім’я хай Ваше буде поміж нами,
Як символ миру, щастя, доброти.

Сьогодні святкує свій 60-річний ювілей дорога нам людина – Іван-
на Павлівна Бонтей із с. Ясениця.

Люблячій і чуйній невістці і матусі, дбайливій і найкращій у світі
бабусі теплі слова привітання шлють свекор Микола, сини Юрій,

Микола і Михайло, невістки Христина, Ірина та
Ірина; онуки Іван, Вікторія, Марко та Михайло і
бажають міцного-міцного здоров’я, світлої ра-
дості в житті, мирного неба над головою, сімей-
ного благополуччя, рясних Божих благословінь.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей.
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Хай Мати Божа Вас охороняє,
А Господь щастя й сили посилає.
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добро і на довгі безхмарні роки.

Â×ÈÒÅË² «ÇÀÕÈÑÒÓ
Â²Ò×ÈÇÍÈ» ÏÐÎÉØËÈ

ÍÀÂ×ÀÍÍß
Минулого місяця в м. Самбір, на базі військової частини, прой-

шло одноденне навчання вчителів предмета «Захист Вітчиз-
ни».

– Тема заняття – тактична підготовка, бойові двійки, трійки, так-
тична медицина, методичне заняття з тактичних стрільб в умовах
закладу освіти, – розповідає методист   районного методичного
кабінету  Михайло Сеньків. –  Також бійці даної військової частини
продемонстрували елементи  рукопашного бою. Від Турківського
району на заняттях були присутні 15 вчителів предмета «Захист
Вітчизни» і представник  районного військового комісаріату.

А 14 березня у приміщенні Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, з метою
профорієнтаційної роботи, відбулася зустріч випускників загально-
освітніх навчальних закладів Турківщини із представником Академії
сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, підполковни-
ком Олександром Лєщинським.  Майбутнім абітурієнтам він роз-
повів про військовий виш та про те, яких фахівців він готує.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Кафе-бар «Колиба», що зна-
ходиться в с. Мохнате Турківсь-
кого району – траса Київ-Чоп –
потрібні бармени, віком від 20
до 35-ти років.

Звертатись за номером теле-
фону: 0973833123, 0991228836.

Надається безкоштовне про-
живання і харчування.

ÎÄßÃÀªÌÎ ØÓÁÊÈ
На кінець теперішнього та на

початок наступного тижня си-
ноптики обіцяють нам суттєве
похолодання. Україну накриє
черговий арктичний циклон,
який принесе, в тому  числі й на
Турківщину, сильні снігопади,
можливо з дощем, а, затим, ма-
ють вдарити і морози: на вихідні
– 10 -13 градусів, а вже до сере-
дини наступного тижня познач-
ка термометра може опустити-
ся навіть і до -20 градусів.

Очевидно, це буде таки-собі
останній зимовий акорд.

Наш кор.

ÂÈËÓ×ÅÍÎ ÐÓØÍÈÖÞ
ÒÀ ÁÎªÏÐÈÏÀÑÈ

24 лютого, в ході проведен-
ня санкціонованого обшуку, у
житловому будинку громадя-
нина С. 1971 року народження,
в с. Боберка оперативники
Турківського відділення
поліції виявили та вилучили
гладкоствольну мисливську
вогнепальну зброю та 86 на-
боїв до неї, а також 24 патро-
ни різного калібру до нарізної
зброї. Все це власник помеш-
кання зберігав без відповідних
дозвільних документів.

Боєприпаси до нарізної зброї
скеровано для проведення ба-
лістичної експертизи. В даний
час вирішується питання про
оголошення підозри у вчиненні
кримінального правопорушен-
ня власнику небезпечного арсе-
налу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÈÉ ÀÆ²ÎÒÀÆ
Що чекає українців після 15 березня 2018 р.

У засобах масової інформації, соціальних мережах уже тривалий час роздмухується історія,
що начебто після 15 березня в Україні не можна буде вільно поховати людину, яка померла в
себе вдома, своєю смертю. Ніби згідно поправок Лозового до Кримінального Кодексу України,
поховання буде неможливим без довідки з суду і проведення відповідної експертизи.

Насправді ж не все так проблематично. Відповідне рішення суду буде потрібне лише у таких випад-
ках: коли є підозра в насильницькій смерті, для людей, віком молодше 60 років, та безхатченків. Як
кажуть правоохоронці, це значно ускладнить роботу слідчим, адже власне вони змушені будуть зверта-
тися до суду й, цілком ймовірно, чекати рішення по декілька днів.

Для всіх інших усе буде, як і раніше. Коли людина помирає, на місце відправляють медика  та опера-
тивну групу поліції. Медик констатує смерть, а слідчий відкриває кримінальне провадження і направ-
ляє тіло в морг з постановою про проведення судово-медичної експертизи. Експертиза встановлює,
якою смертю помер чоловік: природною чи насильницькою. Якщо смерть була природною – слідчий
передає документи прокурору разом з результатами експертизи, після чого прокурор підписує дозвіл
на поховання.

Втім, кажуть, що вже найближчим часом поправки Лозового будуть переглянуті і все залишиться по-
старому.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із 60-річчям дорогу
нам людину – Володимира Івановича Бегея – жителя с. Ісаї.

Прийміть, рідненький, найщиріші і найтепліші вітання з нагоди
Вашого дня народження. Нехай родинне тепло і затишок зігріва-

ють Вас, а Господь дарує ще багато, напов-
нених земними радощами, років життя.

В Божий день цей пречистий, у весняне
це свято

Журавлі принесли Вам весну шістдеся-
ту.

Як летіли, спішили, натомили криля-
та,

Та хорошу людину не гріх привітати.
Прилетіли додому, заглядали в вікон-

це,
А господар, як пісня, а господар, як сон-

це.
Працьовитий і мудрий, і душею бага-

тий,
Він глава у сім’ї  і турботливий тато.
І без нього – ніяк, золоті має руки.
Колосяться літа, і ростуть вже онуки…
Тож хай Матінка Божа Вам всякчас помагає,
А незгоди й невдачі Вашу хату минають.
Хай здоров’я і щастя будуть з Вами у змові.
Сонця, неба, достатку і, звичайно, любові!
З повагою – кохана дружина, сини Володимир з сім’єю, Олег з

сім’єю, Михайло з сім’єю, і син Юрій.

Кума Марія і кум Володимир від щирого серця і з великою любо-
в’ю вітають із 60-річним ювілеєм дорогого кума – Олександра Ігна-
товича Ільницького – жителя с. Ільник, і бажають ювіляру неба

безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без
ліку і довгого-довгого щасливого віку!

Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг.
Бо пройдено життя якусь частину –
Попереду багато ще доріг.

Бажаєм Вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню літ.

Щоб внуків встигли одружити
Й благословити правнуків у світ.

Сердечно вітаємо із 60-річчям дорогого, чуйного і турботливого
чоловіка, батька, дідуся, жителя с. Ільник – Олександра Ігнатовича
Ільницького.

Бажаємо Вам, рідненький, міцного здо-
ров’я і щастя, злагоди та чудового настрою,
родинного затишку та сімейного добробу-
ту. Нехай Господь оберігає на усіх життє-
вих шляхах. Многая і благая Вам літ!

Зібрались діти, рідні і знайомі –
І неповторним став звичайний день.
Вітання, квіти і слова любові
Теплом зігріли славний ювілей.
Нехай здоров’я, сили додаються,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добро і водограєм

ллється,
І щастя ділиться на многії і благії

літа!
З любов’ю – дружина Надія, сини Іван, Роман, Віктор, Руслан і

Дмитро; дочка Марія; невістки Оксана, Олена, Галина; внуки Хрис-
тина, Мар’ян, Ксенія, Наталія, Алінка.

ÅÊÑÊÓÐÑ²ß Â «ÁË²ÍÄÀÆ²»
Так уже склалося, що в нашому районі надто мало музейних установ, зокрема тих, щоб

формували в підростаючого покоління почуття патріотизму, любов до своєї держави та її
традицій. І дуже добре, що нещодавно цю нішу частково заповнив музей «Бліндаж», створений
учасниками АТО за активної підтримки влади району. Мало не щодня сюди приходять люди, й
особливо тішить те, що серед відвідувачів чимало дітей.

Добрим прикладом патріотичного виховання є Карпатський НВК ім. Героя АТО Михайла Іваничка.
Педагоги тут дбають, щоб їх вихованці все більше й більше знайомилися з сучасною, на жаль, трагічною
історією. Надзвичайно повчальний патріотичний захід, не так давно, організували вчителі цього на-
вчального закладу – Катерина Місяйло, Мирослава Іваничко та Ярослава Кізюр – для учнів 5-6 класів.
25 дітей побували на екскурсії в музеї АТО, яку вміло провели відомі на Турківщині учасники бойових дій
Іван Круц та Микола Коноваленко. Перед її проведенням учні мали можливість не лише оглянути

експонати, а й помацати їх, як кажуть,
відчути на дотик, приміряти каски,
бронежилети, потримати в руках
зброю.

Особливо приємно, що педагоги та
учні в цей день передали музею 2550
гривень, зібраних в навчальному зак-
ладі для спорудження пам’ятного
знака загиблим Героям у війні з рос-
ійськими загарбниками, серед яких і
їхній земляк Михайло Іваничко. За це
їм велика честь і шана. І хочеться віри-
ти, що цей добрий приклад не буде
поодиноким, його наслідуватимуть
інші навчальні заклади, представни-
ки установ та організацій району. Адже
вшанування наших Героїв – це свя-
щенний обов’язок кожного українця.

Високо оцінив вчинок карпатських
педагогів та учнів відомий на Турків-

щині меценат Володимир Саврук. В листі до нашої редакції він зокрема написав: «Цей пам’ятник
потрібен не загиблим Героям, він потрібен тим, хто має довершити їхню справу, збудувати вільну, міцну,
українську державу, яка буде гідна їхньої самопожертви, і яка пишатиметься своїми Героями та шану-
ватиме пам’ять про них. Цей пам’ятник потрібен сучасній і майбутній українській молоді для гартуван-
ня духу та почуття людської гідності».

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Афганці вдячні за
співпрацю та підтримку

Минулої суботи, на чергове
зібрання представників Туркі-
вської районної організації Украї-
нської спілки ветеранів Афгані-
стану, завітали помічники депу-
тата Верховної Ради України
Андрія Лопушанського Ірина Кіра
та Наталія Гошівська. В ході
спілкування вони розповіли про
діяльність народного обранця,
зокрема що стосується його
допомоги Турківщині. Обговори-
ли цілий ряд проблем, пов’язаних
з діяльністю ветеранської гро-
мадської організації. Згадали й
про нещодавню подяку Андрію
Ярославовичу від афганців.

Відтак Ірина Іванівна та Наталія Михайлівна запропонували членам організації відпочити та оздоро-
витися в спацентрі «Женева». Для цього нам було вручено одну колективну путівку на 30 осіб та 5
індивідуальних, по яких їх власники зможуть відпочити разом із сім’ями.

Є  попередня домовленість, що вже 18 березня наші побратими зможуть скористатися наданою
можливістю відпочинку в Трускавці. А сімейний відпочинок членів нашої організації заплановано на
квітень.

Ми щиро вдячні народному депутату та його помічникам за такий чудовий подарунок.
Зеновій КУЗЬО,

керівник РО Української спілки ветеранів Афганістану.

Зазначається, що практичний
іспит складається з двох етапів:
перший етап проходить на май-
данчику для навчання з почат-
кового керування, другий – на
визначеному маршруті в умовах
дорожнього руху. На першому
етапі іспиту тестуються такі
вміння водія як підготовка до

початку руху, зупинка транспор-
ту на підйомі/спуску, заїзд у двір,
«гараж» з правого/лівого боку
тощо. На другому етапі іспиту –
маневрування у потоці, дотри-
мання швидкості руху та вимог
дорожньої розмітки і дорожніх
знаків тощо.

У МВС підкреслили, що гро-

мадяни можуть безкоштовно -
завантажити чек-лист із сайту
Головного сервісного центру
МВС, що спростить для них про-
цес підготовки до іспиту.

«Під час іспиту чек-лист дру-
кується на зворотній частині ек-
заменаційного листа, його на-
явність гарантує прозорість та
зрозумілість системи оцінюван-
ня навичок кандидата у водії. По
завершенні іспиту особа, яка
його складала, може ознайоми-
тися із зазначеними екзамена-
тором помилками, залишивши
на чек-листі свій підпис», - уточ-
нюється у повідомленні.

Після завершення іспитів ек-
заменаційні листи зберігаються
в сервісному центрі МВС упро-
довж трьох років.

На початку березня сервісні
центри МВС також запровади-
ли можливість складання іспи-
ту з ПДР англійською мовою.

Наш кор.

ÂÎÄ²ÉÑÜÊ² ÏÐÀÂÀ – ÇÀ
ÍÎÂÈÌÈ ÏÐÀÂÈËÀÌÈ
Головний сервісний центр МВС уперше

запровадив чек-лист для практичних іспитів
на отримання посвідчення водія

 «Екзаменатори користуватимуться зручним чек-листом
під час практичної частини іспиту. В ньому зазначені перелік
вправ та типові помилки, котрих припускаються громадяни
під час практичного іспиту, та шкала оцінювання», - йдеться
у повідомленні.

Дорогого, чуйного і люблячого брата, жителя с. Ісаї – Володимира
Івановича Бегея – із 60-річним ювілеєм від щирого серця і з вели-
кою любов’ю вітають брат Михайло і сестра Люба зі своїми сім’ями.

Від усієї душі бажаємо Тобі, рідненький, невичерпної
енергії і оптимізму, міцного здоров’я, душевного теп-
ла і сімейного затишку, справжнього людського ща-
стя, достатку і благополуччя, Господньої ласки і бла-
гословення.

Щиро бажаємо молодості весняної,
Щоб завжди сонячною усмішка була.
Хай пахучим цвітом стелиться Твоя до-

рога,
Хай відходять вдалеч горе і біда.
Дай Боже Тобі у міцному здоров’ї прожити,
Хай береже Твою родину Господня рука.
Рідних діток й онуків своїм теплом зігріти –
На многії, благії, щасливії літа.
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Про євроатлантичну
інтеграцію та стан-
дарти НАТО

«У моїй команді ми зараз об-
говорюємо пропозицію «заяко-
рити» у Конституції європейську
та євроатлантичну інтеграцію. Ці
ідеї користуються широкою
підтримкою в суспільстві… По-
правки до Основного закону мог-
ли би стати страховкою від будь-
яких несподіванок та імперати-
вом для всіх політичних сил на
роки вперед.»

«Навіть під час війни ми має-
мо прийняти призначення цив-
ільного міністра оборони, розді-
лити позиції головнокомандува-
ча і начальника Генштабу, зро-
бити низку великих реформ, щоб
перевести країну на стандарти
НАТО й імплементувати норми,
які я зазначив в стратегічному
оборонному бюлетені.»

Про темпи зростан-
ня

«Все одно не полишає відчут-
тя, що зробили не все, що мог-
ли… Очевидно, що темпи є кате-
горично неприйнятними і недо-
статніми, щоб забезпечувати
символічне, але відчутне зрос-
тання зарплат…»

«Від багатьох реформ
більшість українців, на жаль, не
відчувають позитивного ефекту,
бо життя українців значно не по-
кращилося. Рівень життя, особ-
ливо підкошений війною та еко-
номічною агресією, країна
тільки-но починає відновлювати-
ся, і темпи надто повільні, і мене
як президента не влаштовують.
Але про те, що зміни помітили,
те, що зміни визнали та оцінили
в світі, свідчить багато фактів…»

Про подорож на
Мальдіви

«Хочу твердо наголосити, що
кордон я перетинав за своїм
прізвищем, по своєму паспорту з
відповідною реєстрацією у при-
кордонників… Сплачував я і (за)
літак, і готель зі свого банківсь-
кого рахунку в українському бан-
ку…»

 «На це не було витрачено жод-
ної копійки із держбюджету, кош-
ти всі були задекларовані, з них
були сплачені всі податки.»

Про своє балотування на
виборах та життя після ви-
борів

«Я точно 100% братиму участь
у президентських виборах як ви-
борець… Я наголошую, що після
виборів я точно житиму в Україні
в будь-якій якості.»

«Я не програв у своєму житті
ще жодної виборчої програми.»

«Я точно не збираюсь брати
участь у парламентських вибо-
рах.»

Про дострокові вибо-
ри

 «Парламент все приймає. Які
ще можуть бути розмови з цього
приводу. Я наголошую, що жод-
них цих розмов я не веду. Якщо
парламент замість того, щоб
займатися (законами), буде зай-
матися виборами, - вони до цьо-
го призведуть.»

«Безумовно, я буду робити все
можливе, щоб забезпечити ефек-
тивну координацію діяльності
президента, уряду, парламентсь-
кої коаліції і парламенту. Коли
будуть інші умови – будемо тоді
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це обговорювати.»
Про передачу ко-

раблів з Криму
«Ми точно готові прийняти ко-

раблі з Криму… Ми готові прий-
няти кораблі із Криму тільки ра-
зом із Кримом. Впевнений, що це
є одностайна позиція й українсь-
кої влади, й українського суспіль-
ства.»

Про Збройні Сили Ук-
раїни

«Наші ЗС слід укріпити на-
стільки, щоб вони були не лише
обороноздатними, але й спро-
можними звільнити окуповані
території. Це наше безумовне
право, і воно має бути забезпе-
ченим достатнім військовим по-
тенціалом.»

Про миротворців та
ситуацію на Донбасі

«Миротворці – важлива скла-
дова відновлення суверенітету,
територіальної цілісності і неза-
лежності нашої держави.»

«Питання миротворців дуже
складне… Ми не маємо абсолют-
но безпекового компоненту для
реалізації будь-яких процесів на
Сході.»

«Я буду робити все, щоб якнай-
швидше запровадити мирот-
ворців, бо на сьогодні це єдиний
варіант, яким можна зупинити
вбивство українців і відновити ук-
раїнський суверенітет на окупо-
ваному Донбасі.»

Про середній клас
«Ми повинні зробити цей та

інші кроки, щоб на ноги знову
підвівся середній клас, по якому
найсильніше вдарили всі випро-
бування останніх років. І на
відміну від найзаможнішого про-
шарку, цей середній клас не мав
жирових запасів, які б дозволи-
ли пережити важкі часи. І на
відміну від найбідніших, його об-
ійшли субсидіями. От і виходить,
що середина просіла найбіль-
ше.»

«Саме середній клас є гаран-
том демократичного характеру
політичної системи, саме він є
тією скелею, об яку розбивають-
ся каламутні хвилі популізму.»

Про поставки озб-
роєння

«На жаль, я не можу повідо-
мити про деталі переговорів, але
перша поставка цього озброєн-
ня має відбутися вже через
кілька тижнів.»

«Ми говоримо про цілу низку
поставок, починаючи з антиснай-
перських комплексів… Ми також
говоримо про засоби електрон-
ної боротьби, протиповітряної
оборони та багато інших видів
озброєння.»

Про кримськота-
тарську автономію

«Я не бачив пропозицій робо-
чої групи, вони мають бути зат-

верджені Конституційною комі-
сією. Я негайно після нашої
зустрічі звернуся до Конституцій-
ної комісії для того, щоб вона про-
вела публічне обговорення про-
позицій робочої групи. І як тільки
буде знайдений остаточний вар-
іант, як я і обіцяв, питання щодо
національної, національно-куль-
турної автономії, внесення змін
до Конституції мною буде ініційо-
вано перед ВРУ.»

Про своє життя
«Я не хочу зараз обговорюва-

ти своє життя, але повірте мені,
воно не цукор… Можу наголоси-
ти, що коли я обирався прези-
дентом, мої статки були набага-
то більшими, ніж це є зараз. Я
єдиний президент, який має цю
динаміку.»

Про війну «всіх проти
всіх»

«Депресія і зневіра – це те, що
хочуть посіяти в українському
суспільстві, в тому числі не тільки
всередині країни. Програми соц-
іальних мереж, програми фейко-
вих новин – це є складова части-
на.»

Про відносини з
Польщею

«Наші відносини розвивають-
ся дуже динамічно.»

«Повірте мені, ми не потребує-
мо, щоб нам хтось казав, яких
українських героїв ми повинні
шанувати, а яких ні. Ми самі роз-
беремося. Так само, як ми ніко-
му не радимо, кого Польща має
шанувати, а кого ні. Це недобре.»

Про Саакашвілі та
його реадмісію

«Не думаю, що він зараз щас-
лива людина. Але це його про-
блеми і його справа.»

«Питання реадмісії було про-
ведено юридично бездоганно з
точки зору українського законо-
давства, з точки зору міжнарод-
них зобов’язань України і з точки
зору верховенства права.»

Про зміну виборчого
законодавства

«Я буду точно займатися
змінами до виборчого законо-
давства, наголошую на цьому.»

« Я впевнений у тому, що ми
маємо різко підвищити відпові-
дальність за скупку голосів, і буду
просити парламент це зробити
– підвищити прозорість виборчо-
го процесу, підвищити відпові-
дальність за фальсифікацію ви-
борів на дільницях.»

Про деолігархізацію
 «Деолігархізація – це відлу-

чення олігархів від політичної
влади в країні.»

«Окремі олігархічні ЗМІ «мо-
чать» президента, я цього не
боюсь.»

Про вибори
Порошенко заявив, що прий-

ме рішення про участь у прези-
дентських виборах тоді, коли
розпочнеться виборча кампанія.
Водночас він повідомив, що не
має наміру брати участь у парла-
ментських виборах. Президент
зазначив, що політичні партії на-
разі не є його порядком денним.

«Найімовірніше, я не буду ви-
суванцем політичних партій. Хоча
я не виключаю, що якщо буде ух-
валено відповідне рішення, то
звертатися по підтримку – це вже
буде інша річ», – сказав він.

ÕÎ×ÓÒÜ ÑÒÀÒÈ ÂËÀÑÍÈÊÀÌÈ
ÑÂÎÃÎ  ÆÈÒËÀ

 Жителі гуртожитку  Турківської  автошколи (а проживає
там більше 50 сімей) виявили бажання приватизувати своє
житло. З відповідною заявою допомогти їм це зробити зверну-
лися в міську раду. Своє бажання  вони підтверджують тим,
що  за період проживання в гуртожитку вклали у  створення
тут  належних побутових умов чималі кошти,  до того ж
справно платять орендну плату, та й,   у  разі виселення (якби,
не дай Бог,  склалася така ситуація), багато з них  разом з
сім’ями просто  будуть викинуті на вулицю.

З приводу заяви мешканців гуртожитку,  на початку лютого  у
Турківській міській раді відбулося засідання комісії із  забезпечен-
ня   реалізації житлових прав мешканців гуртожитку.  Представник
автошколи, який був присутній на засіданні, заявив,  що вони не
згідні добровільно передати гуртожиток.  Комісія дала рекоменда-
цію  розглянути  дане питання на  46-ій  сесії 7 скликання Турківсь-
кої міської ради.

Тож, розглянувши протокол засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків від 2 лютого 2018
року, керуючись ст.ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», сесія міської ради вирішила – міському голові
звернутись з листом до керівництва  громадської організації «ТСО
України», Львівської обласної організації ТСО України та Турківсь-
кої автошколи щодо добровільної передачі гуртожитку по вул. Д.
Галицького, 2 у комунальну власність територіальної громади м.
Турка. У разі відмови власника гуртожитка добровільно здійснити
його передачу  у комунальну власність, рекомендовано міському
голові звернутись з позовом до суду про примусову передачу гурто-
житку у належному стані у комунальну власність територіальної гро-
мади міста Турка.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Ноутбуки Завадівському НВК
«Праця не тільки там, де людина сіє хліб або садить дерево.

Найбільш тонка, найбільш складна праця, коли людина прихо-
дить до людини, бачить у її очах, читає «поміж рядків» її по-
клик про допомогу. Ця праця є вищою мірою людського духу».

Саме такі рядки Василя Сухомлинського хотілось би процитува-
ти з нагоди події, яка відбулася нещодавно в Завадівському НВК. За
сприяння голови Львівської ОДА Олега Синютки та голови Турківсь-
кої РДА Олександра Лабецького, наш навчальний заклад отримав
7 ноутбуків, які вручили заступник директора департаменту освіти
Львівської ОДА Ігор Гайдук та начальник відділу освіти Турківської
РДА Оксана Манюх. Така увага і підтримка – свідчення небайдужого
ставлення до проблем освіти в Україні і розуміння важливості на-
вчання і виховання, зокрема в сільській школі.

Вчителі, батьки, учні навчального закладу, в особі директора Івана
Нанівського, щиро вдячні представникам влади за такий подару-
нок і за непохитну віру у майбутнє нашого краю.

Оксана ГАВ’ЯК,
заступник директора Завадівського НВК.

ÇÀÁÓÂ ÏÐÎ “ÐÓ×ÍÈÊ”?
Схоже саме це стало причиною курйозного випадку, який

трапився у вівторок, 13 березня, в Турці. Посеред білого дня
один із водіїв припаркував свій автомобіль Volkswagen на сто-
янці, по вул. Січових Стрільців, навпроти приміщення районної
ради. Та зробив він це дуже невдало. Очевидно, керманич поки-
нув своє авто, не привівши у дію стоянкове гальмо. Як на-
слідок, через деякий час, машина без водія та пасажирів само-
вільно розпочала рух та скотилась у річку Літмир.

Внаслідок пригоди ніхто не постраждав, а автомобіль витягнули
очевидці події за допомогою лебідки та вантажівки ГАЗ-66.

До речі, аналогічний випадок на цьому місці уже траплявся. Кілька
років тому, у ролі човна на колесах була вазівська дев’ятка.

Наш кор.
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— Країна практично за рік
до президентських виборів.
Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина» готується
до них. На що передусім роби-
те наголос у своїй роботі? Що
запропонуєте своєму вибор-
цю, якими повідомленнями до-
стукуватиметесь до нього?

— ВО «Батьківщина» як єдина
структурована партія, що має
свої осередки у кожному насе-
леному пункті, від села, міста,
містечка, району, області, завж-
ди готова в будь-який момент
брати участь у виборах — чи це
місцеві, чи всеукраїнські, чи пре-
зидентські.

Згідно з чинною Конституцією,
31 березня 2019 року повинен
відбутися перший тур виборів
Президента України, а вже в
грудні цьогоріч Верховна Рада
ухвалюватиме з цього приводу
постанову. Лідер нашої партії
Юлія Тимошенко ніколи не при-
ховувала своїх президентських
амбіцій, вона вважає, як і наша
політична сила, що цілком підго-
товлена до цього, має конкрет-
ну програму дій та команду, яка
може її реалізувати. Вже найб-
лижчим часом Юлія Тимошенко
оголосить програму, яка стосу-
ватиметься всіх галузей та на-
прямків роботи розвитку держа-
ви – від зовнішньої діяльності до
розвитку конкретної території.

Ми зараз наполегливо пра-
цюємо над підготовкою такої
програми в області і запрошує-
мо до її розроблення всіх, неза-
лежно від політичних спряму-
вань, уподобань, залучаємо на-
уковців, керівників підприємств,
керівників ОТГ, сільських рад, які
ще не об’єдналися, аби можна
було упродовж двох-трьох  років
вийти з кризи, щоб врятувати
державу.

У межах України Юлія Тимо-
шенко має декілька серйозних
планів, зокрема це стосується
сільського господарства. Тут ми
маємо гарний приклад Польщі.
Державу може підняти і розви-
вати фермер. Це і пільгове опо-
даткування, і кредити для фер-
мерів, і виділення їм землі. Де-
сятки тисяч гектарів землі  в од-
них руках , як є в окремих дер-
жавах, - це неправильно. 30-50
гектарів – стільки повинно бути
у фермера. Якщо фермер або
власник паю хоче продати зем-
лю, то купувати її  від імені дер-
жави має земельний банк і да-
вати в оренду іншим людям. Така
модель існує — кілька мільйонів

фермерських господарств у
Польщі, а в нас –  лише 30 тисяч.

Сьогодні триває дискусія щодо
певних зон економічного спри-
яння, що існували раніше. Зок-
рема пільгове оподаткування,
щоб тим, хто сьогодні постачає
продукцію, створити умови, аби
вони будували підприємства і
мали пільгове оподаткування,
нульову ставку для того, аби за-
лучати реального інвестора.

— Останні пропозиції Вашої
фракції у Верховній Раді Украї-
ни – підвищити пенсії мешкан-
цям сільських територій та
індексувати зарплати
військовим пенсіонерам. Як
оцінюєте загалом соціальний
статус пересічного україн-
ця?

— Є велика різниця в за-
робітній платі, в пенсійному за-
безпеченні. Наша фракція у
Верховній Раді, зокрема Сергій
Соболєв, вніс пропозиції стосов-
но індексації підняття пенсій
сільському населенню. Стався
серйозний нонсенс, коли чинна
влада, коаліція, проголосувавши
за такий закон, «викинули» лю-
дей, колишніх колгоспників, які
до 1972 року практично не мали
ні трудової книжки, а більшість
— навіть  паспортів, і тому сьо-
годні не можуть підтвердити свій
страховий стаж. Їм пенсії підня-
ли – кому на 12, кому на 50 гри-
вень. Це несправедливо. А ті
люди, які жили у містах,  мали

трудові книжки, працювали на
підприємствах, і декому пенсію
підвищили навіть на 1000 гри-
вень. Це вже нерівність. Влада
не дотримується  чинних законів
щодо індексації, адже є закон
про осучаснення пенсії, що кож-
ного року 1 квітня повинні підви-
щувати пенсії до рівня інфляції.
Цього влада не робить вже 4
роки.

Окрім того, Юлія Тимошенко з

кожного напрямку має своє ба-
чення як фахівець. Щодо мало-
го та середнього бізнесу – на 5
років зняти будь-яке оподатку-
вання  (так, до речі, зробили
наші сусіди). Це означає – наго-
дуй себе і свою родину. 5 років
працюєш, а через цей період
фіскальні служби можуть зап-
ропонувати підприємцям, за-
лежно від їхнього обороту, пла-
тити певний відсоток. У нас по-
вністю знищена банківська сис-
тема, і люди не беруть кредити.
У Польщі кредит на відкриття
підприємства – одновідсоткова
ставка. За таких умов підприємці
можуть щось планувати.

Висловлюю глибоке обурення
діяльністю прем’єра і міністра
соціальної політики. Мова йде
про 520 тисяч пенсіонерів.
Більшість цих людей – військові,
що віддали своє здоров’я служі-
нню народу України. Їм обіцяли,
що ухвалять закон, а  насправді
потрібно лише привести у
відповідність нормативні доку-

менти, що діють. Влада цього не
хоче робити. Військові пенсіоне-
ри протестували, перекривали
дороги, продовжують оббивати
чиновницькі пороги, а до них
немає нікому діла. Влада дуже
ризикує, бо ці люди знають дер-
жавну таємницю, знайомі зі спо-
собами ведення війни, серед
них є й правоохоронці різних
структур. Влада  заграє з вогнем.
Вона не хоче зізнатися, що
немає грошей, що економіка не
розвивається, що піднімає
мінімальну зарплату за рахунок
підприємців, а не підвищує
мінімальний прожитковий
мінімум. Це найбільша пробле-
ма. Коли тарифна сітка вирахо-
вується з мінімальної зарплати

(прожитковий мінімум 1600
грн.), то сьогодні медсестра і
лікар майже порівнялися. Чому
так? Бо мінімальний прожитко-
вий мінімум є показником еко-
номічної стабільності держави.
Зараз економічного зростання
немає. Все на війну списувати не
можна. Наша політична сила
вимагає, щоб цих людей вирів-
няли в пенсійному забезпеченні,
адже вони й надалі готові труди-
тися на благо держави.

– Нині в нашій країні велика
проблема –  це виїзд українців
за кордон. Як Ви оцінюєте те,
що Європа запровадила безвіз
з Україною, однак українці
їздять туди в основному пра-
цювати, а не відпочивати?

— Європа дала безвіз не зав-
дяки українській владі, а всупе-
реч, аби змусити її не забувати
вимоги людей з Майдану і щоб
громадяни, які їдуть у Європу, не
тільки працювали, а й отриму-
вали досвід демократії, який зго-
дом змусить теперішню владу

Михайло ЦИМБАЛЮК:

ËÞÄÈ ÏÎÂÈÍÍ² ÏÐÀÖÞÂÀÒÈ
² Ã²ÄÍÎ ÇÀÐÎÁËßÒÈ ÒÀÌ, ÄÅ

ÍÀÐÎÄÈËÈÑß
Наприкінці минулого тижня у Турці відбулася звітно-виборна конференція Турківської район-

ної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», у якій взяв участь
керівник Львівської обласної парторганізації Михайло Цимбалюк. Очільником місцевого парто-
середку партії делегати конференції обрали Мирославу Павлик.

Напередодні конференції Михайло Цимбалюк поспілкувався з журналістами Турківщини з
приводу кроків політичної сили у напрямку до перемоги на виборах наступного року та  бачен-
ня сьогоднішніх проблем.

працювати так, як працюють у
Європі. Однак це процес не од-
ного дня і не одного року. Люди
виїжджають із відчаю, щоби ут-
римати родину, також від вели-
кого розчарування  і недовіри,
або ж з метою втечі від тих чи
інших обставин.

Теперішня українська влада
своїми «нововеденнями» у освіті
робить те, що молоді вже не ви-
гідно вчитися на батьківщині,
адже за цю ж платню можна
здобути вищу освіту, наприклад
в Польщі, чий диплом визнає
світ. Такий молодий спеціаліст
стає асоційованим в європейсь-
ке співтовариство. 80% із них
ніколи не повернуться на бать-
ківщину.  Заробітчани-українці у
2017 році, за офіційними дани-
ми, привезли в Україну понад 8
млрд. доларів. Наше ж завдан-
ня конкретне – повернути людей
для роботи у рідній країні, хоча
це буде непросто. Але є конк-
ретні програми, за якими збудує-
мо підприємства, підвищимо
прожитковий мінімум до рівня
мінімальної зарплати (так, до
речі, Юлія Тимошенко 2008-2009
років вперше це прирівняла),
підтримаємо педагогів, медиків.

– Актуальне питання не
лише для Турківщини, а й усіх
Карпат – це незаконна вируб-
ка лісів та експорт деревини
в Європу? Яка позиція «Бать-
ківщини» щодо цієї проблеми?

– Однозначно навколо цього
питання потрібно наводити по-
рядок, і без кардинальних
рішень припинити незаконні
вирубки лісу буде неможливо. Ми
прекрасно розуміємо, що ліс –
це суцільний організм і якщо не
проводити вирубку зарослих те-
риторій, то він починає хворіти.
Але проблема в тому, що такого
лісу в Україні залишилося при-
близно 3-4%, а це підтверджує
те, що рубають все, що можна
продати. Найприкріше, що кра-
дуть в основному ліс ті, які в ньо-
му працюють, які отримують
гроші за те, щоб господарювати
в лісі. Це не є таємниця, тому що
той, хто зрубав дерево для об-
ігріву, не є основним шкідником.

Наше завдання – підготувати
комплексну програму розвитку
лісів. У парламенті є напрацьо-
ваний Законопроект щодо сти-
мулювання розвитку гірських те-
риторій, який підготували пред-
ставники «Батьківщини» попе-
реднього скликання, але не
встигли за нього проголосувати.
Для нас не важливо, хто є авто-
рами, для нас важливо, щоб за-
конопроект став Законом і до-
помагав людям жити, господа-
рювати і не виїжджати з країни.
Основними пунктами такого За-
кону мають стати: державне
фінансування лісової галузі для
відтворення лісів, виплата до-
тації тим людям, які прожива-
ють в гірській місцевості і мо-
жуть займатися сільським туриз-
мом, а також введення без-
відсоткових пільгових кредитів
для ведення малого  та серед-
нього бізнесу. Мрію про те, щоб
люди мали можливість працю-
вати і гідно заробляти там, де
народилися, і впевнений, що
наша команда зможе такого до-
сягнути.

— Дякуємо  за розмову.
Інтерв’ю записав
Роман КРАВЕЦЬ.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

№ 13 від  12  березня  2018  року
Про скликання XІX сесії Турківської  районної ради

VІI скликання
Відповідно до статей 46 і 55 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні»:
І.Скликати XІX сесію Турківської районної ради VІІ скли-

кання в четвер 22 березня 2018 року, о 10.00 год., в залі
засідань районної ради з таким порядком денним:

1. Про причини відсутності депутатів районної ради
на ХVІІІ сесії Турківської районної ради VІІ скликання.

2. Звіт голови районної ради про роботу ради у 2017
році.

3. Про виконання Програми соціально-економічного
та культурного розвитку Турківського району за 2017 рік.

4. Про затвердження Програми соціально-економіч-
ного та культурного розвитку Турківського району на 2018
рік.

5. Про створення лікарської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини на базі поліклінічного
відділення Турківської КЦРЛ.

6. Про затвердження Програми сприяння матеріаль-
но-технічного забезпечення відділів прикордонної служ-
би на території Турківського району на 2018 рік.

7. Про затвердження комплексної Програми інфор-
маційно–аналітичної роботи в інтересах органів держав-
ної влади та управління, протидії проявам терористич-
ного характеру на території Турківського району на 2018
рік.

8. Про затвердження Програми сприяння Турківсь-
кому ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області в
питаннях забезпечення охорони громадського поряд-
ку, профілактики праворушень, законності, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян, безпеки до-
рожнього руху в Турківському районі на 2018 рік.

9. Про затвердження Програми зайнятості населен-
ня Турківського району на 2018 – 2020 роки.

10. Про внесення змін до Програми виплати однора-
зової адресної допомоги малозабезпеченим громадя-
нам, учасникам АТО та їх сім’ям у 2018 році.

11. Про встановлення батьківської плати за харчуван-
ня дітей в дошкільних підрозділах навчально-виховних
комплексів району на 2018 рік

12. Інформація прокурора Турківського відділення
Самбірської місцевої прокуратури про стан законності,

боротьби зі злочинністю, охорони громадського поряд-
ку та результати діяльності на території району.

13. Про стан утримання доріг у Турківському районі.
14. Звіт про роботу виконувача обов’язків головного

лікаря Турківської  КЦРЛ за 2017 рік.
15. Про проведення конкурсу на зайняття посади го-

ловного лікаря Турківської комунальної центральної
районної лікарні.

16. Про надання відділу освіти Турківської РДА окре-
мих повноважень Турківської районної ради як заснов-
ника закладів освіти.

17. Про припинення комунального закладу «Турківсь-
ка загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Турківсь-
кої районної ради Львівської області».

18. Про затвердження Положення Турківського рай-
онного Народного дому «Просвіта».

19. Про передачу в оренду майна районної комуналь-
ної власності.

20. Про передачу в оренду майна районної комуналь-
ної власності.

21. Про приватизацію способом викупу нежитлової
будівлі за адресою: м.Турка, вул.Травнева, буд.98 б-1.

22. Про надання згоди на списання об’єкта нерухо-
мого майна районної комунальної власності – будівлі
колишньої дезкамери Верхньовисоцької сільської
лікарської амбулаторії.

23. Про затвердження звіту про виконання районно-
го бюджету Турківського району за 2017 рік.

24. Про внесення змін до районного бюджету Туркі-
вського району на 2018 рік.

25. Про розподіл вільних залишків коштів освітньої
субвенції з державного бюджету Турківського району, які
склалися станом на 01.01.2018 року.

26. Про розподіл коштів медичної субвенції з облас-
ного бюджету Турківського району, які склалися станом
на 01.01.2018 року.

27. Про розподіл вільних залишків коштів медичної
субвенції з державного бюджету Турківського району, які
склалися станом на 01.01.2018 року.

28. Про розподіл вільних залишків коштів додаткової
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків
з урахуванням закладів освіти та охорони здоров’я Тур-
ківського району, які склалися станом на 01.01.2018 року.

29. Про уточнення залишків коштів субвенції з дер-
жавного бюджету на здійснення заходів щодо соціаль-
но-економічного розвитку територій та залишків район-
ного бюджету на співфінансування, які склалися ста-

ном на 01.01.2018 року.
30. Про розподіл вільних залишків коштів районного

бюджету Турківського району, які склалися станом на
01.01.2018 року.

31. Про встановлення надбавки за вислугу років го-
лові Турківської районної ради Лозюку В.О.

32. Про надання згоди на відкриття додаткових ста-
вок Турківській ДЮСШ «Юність».

33. Про внесення змін до рішення Турківської район-
ної ради № 333 від 16.11.2017 року «Про затвердження
проекту землеустрою щодо зміни меж села Явора Яві-
рської сільської ради Турківського району Львівської об-
ласті».

34. Про внесення змін до рішення Турківської район-
ної ради № 335 від 16.11.2017 року «Про затвердження
проекту землеустрою щодо зміни меж села Мала Воло-
сянка Явірської сільської ради Турківського району
Львівської області».

35. Про затвердження технічної документації про нор-
мативну грошову оцінку земельної ділянки на території
Бітлянської сільської ради Турківського району
Львівської області, площею 12,3764 гектари.

36. Про звернення до Прем’єр-міністра України, го-
лови Національної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сфері енергетики та комунальних послуг,
щодо скасування плати за підключення до електроме-
реж і зниження тарифу на електроенергію.

37.Про звернення до Верховної Ради України та Каб-
інету Міністрів України щодо перерахування пенсій ве-
теранам і пенсіонерам військової служби та органів
внутрішніх справ.

38.Про використання революційного прапора ОУН на
території Турківського району.

39.Про депутатський запит депутата Турківської рай-
онної ради А.Перога.

40.Різне.
ІІ. Розпорядження голови районної ради № 12 від 5

березня 2018 року «Про скликання XІX, позачергової,
сесії Турківської районної ради VІІ скликання» вважати
таким, що втратило чинність, через те що сесія не відбу-
лася у зв’язку з відсутністю кворуму.

ІІІ. Запросити на сесію депутатів Турківської районної
ради, депутатів Львівської обласної ради, обраних від
виборчих округів Турківського району, голів місцевих рад,
керівників установ, організацій, управлінь та відділів рай-
держадміністрації.

Василь КОСТИШАК,
заступник голови районної ради

До речі, цього тижня можна
було побачити  й приліт диких
гусей до нашого краю. 22 берез-
ня,  коли вшановуємо  Сорок

ÏÅÐÅÃËßÍÓËÈ
Ô²ËÜÌ «Ê²ÁÎÐÃÈ»
Нещодавно школярі Турків-

щини, при  благодійній допо-
мозі  депутата Верховної Ради
України Андрія Лопушансько-
го,  побували у Львівському
кіноцентрі на перегляді   відо-
мої гостросюжетної кіност-
річки «Кіборги». Фільм про
відважних захисників нашої
землі,  учасників запеклих боїв
в Донецькому аеропорту, до
глибини душі схвилював кож-
ного глядача.

 На перегляді  фільму у Львові
побували близько  50 дітей. Це
школярі  Лімнянського, Вов-
ченськогго, Турківського НВК та
Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.  Крім
того,  користуючись нагодою, учні
з екскурсією побували ще у музеї
ім. Маркіяна Шашкевича.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогого і люблячого, щирого і турботливого хресного батька і
кума, жителя с. Комарники – Володимира Миколайовича Марчи-
шака – із півстолітнім ювілеєм від щирого серця і з великою любо-
в’ю вітають похресник Мар’ян Ігорович Зубрицький та його батьки і
бажають шановному ювіляру міцного здоров’я – з роси і води, не-
всипущої життєвої енергії, благополуччя, Божої опіки у
всіх справах.

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

Техпрацівники та педагогічний колектив Комарницького НВК сер-
дечно вітають із золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народжен-
ня, яке буде відзначати 18 березня, старшого опалювача – Володи-
мира Миколайовича Марчишака – і бажають шановному ювіляру

міцного-міцного здоров’я, світлої радості в житті, вели-
кого людського щастя, родинного тепла, довголіття.

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 і миром.
Шануєм Вас за людяність та щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах тримає.

Прекрасну душею, добру, чуйну людину – Любов Стані-
славівну Сипливу  із смт. Бориня – сердечно вітаємо із
45-річчям. Бажаємо Вам, дорогенька, міцного здоро-
в’я, оптимізму, достатку, добра, миру, любові, Божо-
го благословення і опіки на довгі-довгі роки життя.

Від Бога ласки Вам бажаєм,
Здоров’я Вам – на всі літа.
Хай сонце Вам яскраво сяє
І в серці квітне доброта.

З повагою – сусіди Матківські та Дорош.

Çà óõèëåííÿ â³ä ïðèçîâó – êðèì³íàë
Турківський відділ Самбірської місцевої прокуратури здійсню-

вав процесуальне керівництво та підтримував державне обви-
нувачення в суді  – кримінальне провадження стосовно 24-річно-
го жителя Турківського району, який обвинувачувався у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого  ст.335 КК Ук-
раїни (ухилення від призову на строкову військову службу).

Так зазначена особа, перебуваючи на обліку військовому комісарі-
аті, пройшовши обстеження військово-лікарською комісією, за резуль-
татами якої був визнаний придатним до проходження строкової
військової служби, будучи належним чином повідомлений про наслідки
неявки на відправку, отримавши повістку з роз’ясненням та вимогою
прибуття до  райвійськкомату для подальшого скерування в обласний
збірний пункт, а звідти, для проходження військової служби у Зброй-
них Силах України, всупереч вимогам ст.1 Закону України «Про військо-
вий обов’язок та військову службу», з метою ухилення  від призову,
умисно, без поважних причин,  не прибув у райвійськкомат для відправ-
ки. Таким чином ухилився від призову на строкову військову службу.

Під час досудового слідства між прокурором та обвинуваченим ук-
ладено угоду про визнання винуватості та узгоджено міру покарання у
виді одного року обмеження волі, із застосування ст.75 КК України.

Вироком Турківського районного суду вказану угоду затверджено та
призначено узгоджену міру покарання.

 Наталія РИБЧИЧ,
прокурор Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури,

юрист І класу.

Святих мучеників, вважається
днем прильоту жайворонків.  А
1 квітня є Міжнародним днем
птахів.

Два роки тому,  з ініціативи ак-
тивістів громадської організації
«Центр Європи», деяких міських
депутатів та небайдужих грома-
дян, учнів місцевих  шкіл,  у Турці
було  проведено «Свято зустрічі
птахів». Шпаківні, які виготови-
ли тоді, були розвішані по дере-
вах у  парку  біля міської ради.
Хочеться, аби таке свято знай-
шло своє продовження й зараз,
щоби пройшли  подібні заходи  у
дитячих садках, навчальних зак-
ладах, ліцеях. Адже пташки –
наші найкращі друзі і невід’ємна
частиночка природи. Тішать нас
своїм чарівним співом, звеселя-
ють наше серце, додають ра-
дості.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÏÐÈËÅÒ²ËÈ ØÏÀÊÈ
На початку цього  тижня багато турківчан,  у  яких на об-

ійстях  і в садках  є шпаківні, прокинувшись зранку, почули рад-
існий спів шпаків.  Ці пташки, які першими прилітають у наші
краї, сповіщають своїм  щебетом про прихід весни і настання
тепла.  Шпаки  повернулися до старих насиджених місць, які їм
довелося залишити  восени, перед настанням  холодів.  «Ста-
рожили», вмостившись   в уже знайомих  для них шпаківнях,
зразу  ж починають облаштовувати  собі гнізда. Але є багато
пташок,  особливо,  молодих, які  в пошуках домівки тиняються
з  одного місця до іншого, від дерева  до дерева.  На жаль, багато
з них гинуть від  нападів  бродячих котів, або й просто від хо-
лодів та й морозів, які  ранньою весною ще  дають про себе
знати. Тож не баріться: зробіть шпаківні і повісьте їх у своєму
садку, чи десь поблизу, у парку, адже на вихідні синоптики обіця-
ють морози та снігопади.
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– Розпочався весняний при-
зов юнаків до лав Збройних
Сил України. Які завдання
стоять у плані відбору пре-
тендентів?

ВАСИЛЬ МАЗНИК:
– Так з 1 березня 2018 року

набрав чинності п. 1 ст. 3 Указу
Президента України «Про
звільнення в запас військовос-
лужбовців строкової служби,
строки проведення чергових
призовів та чергові призови гро-
мадян України на строкову
військову службу у 2018 році»
від 15 лютого 2018 року щодо
призову громадян України на
строкову службу у квітні-травні.

Хочу нагадати, що призову на
строкову службу підлягають гро-
мадяни чоловічої статі, яким до
дня відправлення у військові
частини виповнилося 20 років,
та старші особи, які не досягли
27-річного віку. Основне завдан-
ня чергового призову – не допу-
стити зниження якісних характе-
ристик призовників. А тому у ході
призовної кампанії основний
акцент робитимемо на ретель-
ному вивченні особистих якостей
призовників. А це: ділові, мо-
рально-психологічні якості, стан
здоров’я, фізичний розвиток,
освітня і спеціальна підготовка
та сімейний стан.

До війська не направлятиме-
мо призовників, які не мають
базової загальної середньої ос-
віти, перебувають на обліку в
органах внутрішніх справ за ан-
тигромадську поведінку, зло-
вживають алкоголем чи вжива-
ли наркотичні речовини, а також
тих, в кого під час медичного ог-
ляду виявлено захворювання,
які не дозволяють служити у
війську.

Хочу наголосити й на тому, що
підпунктом 8 пункту 7 рішення
Ради національної безпеки і
оборони України від 28 серпня
2014 року «Про невідкладні за-
ходи щодо захисту України та
зміцнення її обороноздатності»,
введеного в дію Указом Прези-
дента України  24 вересня 2014
року,  унеможливлено залучен-
ня військовослужбовців строко-
вої служби до виконання бойо-
вих завдань в антитерорис-
тичній  операції в Донецькій та

Луганській областях.
– Очевидно, не зайвим буде

нагадати, хто здійснює при-
зов на строкову військову
службу.

ЮРІЙ ЛИЛО:
– Призов громадян України на

строкову військову службу – це
державна функція, яку організо-
вує районна державна адмініст-
рація у взаємодії з органами
місцевого самоврядування,
військовим комісаріатом. Для
проведення призову в районі
створено призовну комісію, яку
очолює заступник голови РДА,
тобто я. Членами комісії є:
військовий комісар; спеціаліст
відділу освіти; заступник началь-
ника відділення поліції; лікар, що
організовує роботу медичного
персоналу з медичного огляду
призовників; психолог. Сюди
можуть бути включені представ-
ники громадських організацій,
підприємств, установ та органі-
зацій – за попереднім узгоджен-
ням з головою комісії.

– Як має діяти призовник,
коли він отримав повістку?
Яку несе відповідальність за
невчасне звернення до
військкомату чи порушення
правил військового обліку?

АНДРІЙ ГЕРМАНОВИЧ:
– Призовник, якому надійшла

повістка з районного військово-
го комісаріату, зобов’язаний
прибути  у визначений строк, заз-
начений у ній. У разі, якщо з
будь-яких причин повістка не
надійшла, громадяни призовно-
го віку зобов’язані з’явитися до
призовної дільниці в 10-денний
строк, з дня початку чергового
призову, визначеного Указом
Президента України, тобто з 1
березня  2018 року. Призовник,
який змінив місце проживання,
зобов’язаний в семиденний
строк прибути до районного
військового комісаріату за но-
вим місцем проживання для
взяття на військовий облік. Важ-
ливо наголосити, що керівники
підприємств, установ, органі-
зацій, навчальних закладів, не-
залежно від підпорядкування  та
форм власності, на вимогу
військового комісаріату, забез-
печують своєчасне прибуття гро-
мадян призовного віку до при-

зовних дільниць. Це я кажу для
того, що дехто з керівників вва-
жає, що призов – не є його функ-
ція.

Важливим  є й те, що в ході
проведення чергового призову
зміна місця військового обліку
громадян призовного віку не
допускається, за винятком,
коли призовника переводять на
роботу в іншу місцевість; переїзд
на нове місце проживання; за-
рахування до навчального зак-
ладу й вибуття в іншу місцевість
для продовження навчання; на-
правлення за розподілом на
роботу в іншу місцевість після за-
кінчення навчального закладу.

Також поважними причинами
неприбуття призовників до при-
зовних дільниць вважаються:
перешкода стихійного характе-
ру, хвороба, смерть його близь-
кого родича, або близького ро-
дича дружини призовника.

За порушення правил військо-
вого обліку, неявку за викликом
до військового комісаріату без
поважних причин, умисне зіпсу-
вання або недбале зберігання
посвідчення про приписку, яке
спричинило його втрату, несвоє-
часне подання відомостей про
зміну місця проживання, на-
вчання, освіти, місце роботи і
посаду, призовник може бути
притягнутий як до адміністратив-
ної, так і до кримінальної відпо-
відальності.

Перше адміністративне пока-
рання за вищеназвані порушен-
ня – накладається штраф, від 5
до 7 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (85-
119 грн.); повторне протягом
року вчинене порушення, за яке
уже особу було притягнуто до
відповідальності, карається
штрафом від 10 до 15 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів гро-
мадян (170-255 грн.).

Щодо кримінальної відпові-
дальності, у разі неявки призов-
ника  без поважних причин у
строки, визначені військовим
комісаріатом та вказані у
повістці для відправлення у
військову частину, карається
позбавленням волі на строк до
3-х років.

За 2017 рік відкрито 7 кримі-
нальних проваджень щодо осіб,
які ухилялися від призову на
строкову військову службу.

– Які категорії громадян не
підлягають призову та які
підтверджувальні документи
для цього потрібні?

ЮРІЙ ЛИЛО:
– Призову на строкову

військову службу не підлягають
громадяни України, які за рішен-
ням районної призовної комісії
відповідно до цього Закону от-
римають відстрочки:

– за сімейними обставинами
(непрацездатні батьки, непов-
нолітні брати або сестри, дити-
на до 3-х років, двоє і більше
дітей, вагітна дружина);

– за станом здоров’я (до од-
ного року, які визнані тимчасово

непридатними до військової
служби);

– для здобуття освіти (в усіх
навчальних закладах з денною
формою навчання, крім загаль-
ноосвітніх та ПТУ – до 21 року, в
інтернатурі, аспірантурі, докто-
рантурі – з відривом або без
відриву);

– для продовження профес-
ійної діяльності (педагогічні з
вищою освітою та медичні прац-
івники у сільській місцевості – за
умови повного навантаження,
зареєстровані священнослужи-
телі, сільські, селищні, міські го-
лови, кандидати (доктори) наук,
які працюють за цим напрям-
ком, резервісти, працівники
органів внутрішніх справ).

Є також категорія громадян,
які взагалі звільняються від при-
зову:

– за станом здоров’я визнані
непридатними до військової
служби;

– виконали обов’язки служби
у резерві (протягом 1 та 2 кон-
трактів);

– батько або мати, рідний брат
або сестра яких загинули, по-
мерли або стали інвалідами під
час проходження військової
служби або зборів;

– до набуття громадянства
України пройшли військову служ-
бу в інших державах;

– були засуджені до позбав-
лення (обмеження) волі;

– після закінчення ВНЗ при-
своєно військове (спеціальне)
офіцерське звання.

Право на одержання призов-
никами відстрочки від призову
повинно бути підтверджено
відповідними документами, які
подають призовники до військо-
вого комісаріату:

– письмова заява призовни-
ка;

– довідка про склад сім’ї (фор-
ма-3);

– копія паспорта, свідоцтво
про одруження, свідоцтва про
народження дітей;

– документи, якими достовір-
но установлено, що на утриманні
призовника перебувають особи;

– медичні документи за підпи-
сом головного лікаря лікуваль-
но-профілактичного закладу,
скріплені печаткою (про
вагітність дружини).

Призовники, яким надана
відстрочка, зобов’язані щороку
до 1 жовтня подавати військо-
вим комісаріатам документи,
що підтверджують їх право на
відстрочку.

– Скільки призовників підля-
гають виклику до військкома-
ту та які планові завдання на
відправку в Збройні Сили Ук-
раїни?

ОРЕСТ СИДОРОВИЧ:
– Виклику до військового ком-

ісаріату підлягають 1266 юнаків,
віком від 18 до 27 років; 855
юнаків,  віком від 20 до 27 років.
Станом на 7 березня у райвійсь-
ккомат прибуло 178 осіб першої
вікової категорії та 41 особа –
другої вікової категорії. Відібра-
но для проходження служби в
Збройних Силах – 6 осіб. Щодо
орієнтованого наряду на
відправку в Збройні Сили Украї-
ни та Державну прикордонну
службу України, то він складає
32 призовники.

Підготував
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂÈÑÎÊÎÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÀ
ÀÐÌ²ß ßÊ ÃÀÐÀÍÒ ÁÅÇÏÅÊÈ

ÒÀ ÃÎÐÄ²ÑÒÜ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ні для кого не секрет, що Збройні Сили нашої держави в ос-

танні роки показали високу бойову здатність у війні з російсь-
кими окупантами на Сході України. Ведучи бойові дії, водночас
армія реформовується. Міжнародні експерти наголошують,
що крок за кроком вона досягає натовських стандартів. Хоча,
звичайно, працювати є ще над чим. Важливо, щоб у лавах Зброй-
них Сил проходили службу люди професійні і вмотивовані. А
тому велика відповідальність покладена на районні військові
комісаріати та призовні комісії в питаннях відбору претен-
дентів як на строкову військову службу, так і на службу за
контрактом.

Нещодавно виконувач обов’язків військового комісара Турк-
івського військкомату, майор Василь Мазник, голова районної
призовної комісії, заступник голови Турківської РДА Юрій Лило,
головний спеціаліст відділу комплектування Турківського
райвійськкомату Орест Сидорович та провідний спеціаліст
командування Андрій Германович провели прес-конференцію.
Обговорено деякі аспекти весняного призову до війська 2018
року.

Кількість та середньомісячна
заробітна плата працівників

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств,
установ та організацій Турківського району (з кількістю найманих
працівників 10 і більше осіб) у IV кварталі 2017р. становила 4020
осіб (0,9% зайнятих в економіці області).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
району у IV кварталі 2017р. становила 5266 грн. За рівнем оплати
праці район посів 23 місце серед районів і міст області. Рівень за-
робітної плати працівників району у IV кварталі 2017р. був нижчим
за середній показник в області на 1790 грн.

 Головне управління статистики у Львівській області.

Колектив мисливців с. Красне
вітає з 55-річчям від дня народ-
ження  –
Я р о с л а в а
Олексійови-
ча Зубко-
вича – і
б а ж а є
й о м у
м і ц н о г о
здоров’я, не-
всипущої життє-
вої енергії, ро-
динного тепла, достатку, миру,
довголіття.

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.

Дорогу, рідненьку маму, чуйну
і турботливу ба-
бусю і сестру –
Марію Іванівну
Бурич із
с.Присліп – від
щирого серця
вітаємо із пре-
красним юві-
леєм –  70-
річчям від дня
народження.

Бажаємо Вам, дорогенька,
міцного-міцного здоров’я, ра-
дості , миру, добра і прожити ще
довгі-довгі роки життя у любові,
злагоді, достатку і Божій опіці.

Хай Бог милосердний з ви-
сокого неба

Дарує усе, чого лише тре-
ба,

А Матінка Божа – Цариця
Свята –

Дарує щасливі і довгі літа.
З повагою – діти, онуки, брати

і сестри

З нагоди чудового свята щиро-
сердечно вітають дорогого хрес-
ного батька, кума, жителя с. За-

кичера – Мирона
Мар’яновича Ко-

марницького – з
55-річчям від
дня народ-
ження, яке
святкував 13
березня –  по-
х р е с н и ц і
Маша, Марія,
Галина з

сім’ями та куми і бажають люб-
лячому ювіляру міцного здоро-
в’я, родинного тепла, достатку,
радості, невичерпної енергії,
Божої ласки і благословення на
довгій життєвій дорозі.

Нехай у світі щасливо жи-
веться,

Нехай лиш добро і доста-
ток ведеться.

Хай щастя і радість прихо-
дять до хати,

Хай доля дарує ще років ба-
гато.

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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Дорогого, люблячого і турбо-
тливого сина, брата, дівера, вуй-
ка, стрика – Федора Івановича
Созанського – жи-
теля с. Матків, із
40-річчям від
дня народ-
ження щиро-
с е р д е ч н о
вітають мама,
тато, брат Ми-
хайло, сестра
Іванна, братова Ок-
сана та племінники Соломія,
Іван, Марія, Надія, Христинка,
Назар і Дмитро та бажають йому
міцного здоров’я, сімейного бла-
гополуччя, любові, достатку, доб-
ра, Господньої опіки у всіх спра-
вах.

У 40 літ розквітає життя
І душа, ніби пташка, співає.
Хай у юність й нема ворот-

тя,
Та у серці вона оживає.
Ти ж ще зовсім у нас моло-

дий,
Ти привітний, спокійний і ми-

лий.
Залишайся таким назавж-

ди
І щоб завжди Тебе всі люби-

ли.

26 лютого надійшло повідом-
лення про пожежу в с. Комар-
ники, у дерев’яному житловому
будинку, який належить  О. В.
Височанській, 1939 р.н. Вогнем
знищено дах  – на площі 70 м кв.
та перекриття  – на площі 10 м
кв., пошкоджено стіни –  на площі
30 м кв. Не встигли комарнича-
ни  оговтатися від біди, як  на-
ступного ж дня у цьому ж селі
зайнялася  дерев’яна госпо-
дарська будівля власника М. І.
Будза. Вогонь знищив  госпо-
дарську будівлю.

 У перший день календарної
весни  до пожежників надійшло
повідомлення про те, що о 14.05
год. у  с. Верхня Яблунька виник-
ла пожежа  в шлакоблочному
гаражі (власник В.В. Козар, 1965
р.н.). Вогнем знищено дах гара-
жа та автомобіль «Renauit
Trafic». Пожежно-рятувальні

ÇÀ 2 ÒÈÆÍ² – 7 ÏÎÆÅÆ
За два тижні холодної, вітряної і досить  морозної погоди,

яку приніс в Україну минулий арктичний циклон,  в  нашому
районі сталося 7 пожеж. Про одну з них –  у Шум’ячі, де на місці
пожежі було виявлено труп власниці Анастасії Синичич, 1931
р.н,,   наша газета  вже писала. Наступні дві пожежі виникли
майже одночасно, що  буває, за словами пожежних,   вкрай  рідко.
25 лютого, о 12.01 год., надійшло повідомлення про пожежу в с.
Бітля – у  дерев’яному житловому будинку, критому шифе-
ром (власник  Я. М. Тяжкун, 1966 р.н.), на яку виїхав пожежно-
рятувальний підрозділ з Борині. І  майже зразу ж  надійшло по-
відомлення про пожежу в с. Вовче, у дерев’яному двоповерхово-
му житловому будинку, критому шифером (власник Р.Й. Кав-
чак, 1955 р.н.), куди поїхали на ліквідацію  пожежники з Турки. В
обох випадках вогнем знищено дах і перекриття на будинках,
речі домашнього вжитку. Врятовано 5 будівель від загорання.

підрозділи на місце пожежі не
викликали. У неділю, 4 березня,

в обідню пору,  пожежа виникла
у Яворі, у дерев’яному житлово-
му будинку власника Я.М. Бри-
ня, 1978 р.н. Вогнем знищено

житловий будинок та госпо-
дарську будівлю повністю, та  ще
полум’я захопило дах сусідньої
господарської будівлі –  на
площі 4 м кв.

 –  У Львівській області, ста-
ном на 5 березня поточного
року,  уже було зареєстровано
453 пожежі, внаслідок  яких ви-
явлено 18 загиблих осіб та 10
травмовано, – коментує  началь-
ник  районного сектору  ГУ
МНСУ у Львівській області,
підполковник Світлана Мірошк-
іна. –  На території Турківського
району виникло 12 пожеж, одна

особа загинула. За аналогічний
період минулого року  на Турків-
щині  було зареєстровано  трохи

менше пожеж –  10. Основними
причинами  виникнення пожеж,
в результаті яких гинуть люди та
нищиться майно,  є необереж-
не поводження з вогнем та по-
рушення правил пожежної без-
пеки при експлуатації  опалю-
вальних приладів та електрич-
ного обладнання.  Ріст пожеж,
який  спостерігався  в останні
зимові дні та на початку берез-
ня ,  справді був пов’язаний з
морозами. Люди почали більше
грітися,  натоплювали печі так,
що вони перегрівалися і пічне
опалення не витримувало  цих
навантажень.  До речі, досить
холодну погоду синоптики ще
прогнозують, тому раджу бути
обережними при обігріванні

власних приміщень. Не зав-
жди люди поштукатурять ди-
марі Це нерідко стає причи-
ною пожежі.

Власники осель мають
дбати про належний стан ди-
моходів,  регулярно прочища-
ти їх. До того ж, у  холодну пору
люди утеплюють житло додат-
ковими обігрівальними при-
ладами,  а стара  електроп-
роводка не витримує такого
навантаження. Тому, відпові-
дно, й  маємо таку невтішну
ситуацію.

Хочу сказати й про недав-
ню пожежу  в Яворі.  Якби тут
були дотримані  безпечні
відстані при будівництві, не

постраждав би сусідній будинок.
На це потрібно звертати увагу.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Продам бізнес з виготовлен-
ня меблів. Недорого. Можливо
під виплату. Допоможу із запус-
ком і супроводом діяльності.

Бажаючі мати власну справу
– телефонуйте.

Тел.: 0660482118.

ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²ÉÍÅ Ë²ÊÓÂÀÍÍß – ÇÀ ÊÎØÒÈ
ÔÎÍÄÓ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Старосамбірське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України  у  Львівській  області  інформує страхувальників та застрахованих осіб, що постано-
вою правління Фонду соціального страхування  України  від 13.07.2017 № 39 затверджено Поря-
док відшкодування  витрат за надані соціальні постуги з лікування застрахованих осіб та
членів їх сімей після  перенесених  захворювань  і  травм  у реабілітаційних відділеннях санатор-
но-курортних закладів за рахунок коштів Фонду.

Цим Порядком визначено механізм, граничні
розміри  та  умови відшкодування Фондом сана-
торно-курортним закладам, з якими укладено три-
сторонні договори (між застрахованою особою, ор-
ганом  Фонду та санаторно-курортним закладом),
витрат за надані соціальні послуги з лікування за-
страхованих осіб і членів їх сімей у реабілітаційних
відділеннях санаторно-курортних  закладів  після
перенесених  захворювань  і  травм,  за  вибором
застрахованої  особи,  відповідно  до  медичних
показань  за  профілем  медичної  реабілітації, а
саме:

-нейрореабілітація:
-м’язово-скелетна  реабілітація;
-кардіо-пульмонарна  реабілітація;
-медико-психологічна  реабілітація;
-реабілітація післяоперативних  втручань  на

органах  зору;
-реабілітація  при  порушенні  перебігу  вагіт-

ності;
-інша (соматична) реабілітація (підгострий пер-

іод післяоперативного втручання на: органах
травлення, органах сечостатевої  системи, жіно-
чих статевих органах).

Застрахована особа має право на лікування в
реабілітаційному  відділенні санаторно-курортно-
го закладу відповідно до медичних показань, за
рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності
висновку лікарсько-консультативної комісії закла-
ду охорони  здоров’я.

Застраховану особу, з порушенням перебігу ваг-
ітності, можна  направляти до реабілітаційного
відділення санаторно-курортного  закладу безпо-
середньо із жіночої консультації.

Застрахована особа, яка безпосередньо брала
участь в  антитерористичній операції, має право
на лікування (у супроводі члена сім’ї) в реабілітац-
ійному відділенні санаторно-курортного закладу
за профілем медико-психологічна реабілітація за
кошти Фонду один раз після демобілізації, за на-
явності відповідних медичних  показань.

Термін лікування в реабілітаційному  відділенні
санаторно-курортного закладу, необхідний для
відновлення здоров’я та  працездатності застра-
хованої особи відповідно до профілю  лікування та
особливостей перебігу хвороби, визначається ліку-
ючим  лікарем та лікарсько-консультативною ко-
місією, але не повинен перевищувати 24 дні. На
час перебування застрахованої особи в  реабілі-
таційному відділенні санаторно-курортного закла-
ду відкривають оформлений належним чином ли-
сток  непрацездатності.

Цей  Порядок  набрав  чинності  з  1  січня  2018
року.

Шановні страхувальники, будемо раді поділи-
тися з вами детальнішою інформацією за те-
лефонами у м. Старий  Самбір: (238) 21-3-67;
(238) 21-4-91; (238) 21-4-43.

Старосамбірське відділення УВД ФССУ у
Львівській області.

ÑÅÌ²ÍÀÐ ÄËß ÏËÀÒÍÈÊ²Â ÏÎÄÀÒÊ²Â
Турківське відділення Самбірської ОДПІ повідомляє, що 29

березня 2018 року у м. Львів Головним управлінням ДФС у
Львівській області буде проведено безкоштовний семінар для
платників податків Львівської області, які перебувають на
обліку в ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області,
на тему: «Нове у 2018 році. Актуальні питання оподаткуван-
ня», за участі представників аудиторської спільноти Львівщи-
ни.

Початок семінару: 11 год. 00 хв.
Початок реєстрації: 10 год. 00 хв.
Місце проведення:м. Львів, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цо-

кольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДФС у
Львівській області.

Запрошуємо взяти участь в семінарі всіх зацікавлених.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,

ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

Поцупив телефон
у товариша по чарці

У ніч з 27 на 28 лютого в одному з приватних будинків м.
Турка зібралися друзі по чарці й, очевидно, щось святкували.
Один з присутніх, не підозрюючи нічого злого, вирішив включи-
ти мобільний телефон на зарядку та якось не помітив, як він
зник. Власне з цього приводу звернувся у Турківське відділен-
ня поліції.

Як згодом з’ясували правоохоронці, телефон поцупив товариш
по застіллю. Про це повідомив правоохоронців інший учасник цієї
компанії.

По даному факту відкрито кримінальне провадження. Телефон
скеровано на експертизу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Нові обставини
злочинної діяльності

У процесі розслідування кримінального провадження щодо
крадіжки на міському ринку, в якому правоохоронці обґрунто-
вано підозрювали 20-річного жителя м. Турка, громадянина Ж.,
виявлено й інші випадки його злочинної діяльності.

Зокрема крадіжку акумулятора та магнітофона з автомобіля в
райцентрі . Загалом підозрюваний у даний час фігурує в трьох крим-
інальних провадженнях, які, після детального розслідування, бу-
дуть об’єднані в одне, яке скерують до суду.

Наш кор.

Маршрутка Львів-Турка злетіла з дороги
Вчора, близько восьмої години ранку, маршрутний автобус, сполученням Львів-Турка, злетів

з дороги, неподалік смт. Рудки. В момент ДТП у салоні автобуса перебувало 5 пасажирів,
одного з яких госпіталізували до місцевої лікарні із забоєм грудної клітки.

Як розповіли очевидці, пригода трапилася неподалік заправки, з якої виїздив екскаватор. Водій
маршрутки, очевидно, рухався надто швидко й не зміг вчасно зробити маневр. В результаті ДТП по-
шкоджено також і легковий автомобіль.

Як з’ясувалося, власником автобуса є житель одного з сіл нашого району.
Наш кор.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.
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Охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.: 067-541-62-58, 095-230-

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

У місті Турка розпочав роботу магазин-салон «Оптика»!
Пропонуємо:
- комп’ютерну діагностику зору

- окуляри готові та на замовлення
- стильні оптичні оправи

- контактні лінзи
- сонцезахисні окуляри

Наша адреса: м. Турка, пл. Ринок, 2
Тел.: 097 331 03 94.

Робота. Польща (м. Бидгощ).
Потрібні спеціалісти на будів-
ництво (мурування) 4-поверхо-
вих будинків з блоку (5-6 спец-
іалістів), а також потрібні плиточ-
ники, фасадчики. Зарплата –
3500-4500 злотих. Житло – без-
коштовне. Можна по біометрич-
ному паспорту.

Звертатись за адресою: м. Тур-
ка, майдан Шевченка, 34 (на-
впроти кінотеатру), центр візової
підтримки «Захід Віза».

Телефони: 0990007640,
0683344544.

ЮНАКИ РОЗПОЧАЛИ
МІНІ-ФУТБОЛЬНИЙ

ЧЕМПІОНАТ
Минулої суботи у спортивних залах Турківського НВК стар-

тував чемпіонат Турківського району серед юнацьких команд
(гравці – не старші 2001 р.н.). Участь у цьому спортивному
заході виявили бажання брати 12 футбольних колективів. У
перший ігровий день уже пройшли два тури. Ось їх результа-
ти:

Верхнє Висоцьке - Завадівка – 2:5, Бориня - Турка – 1:10, Верхнє
- Завадівка – 3:3, Верхня Яблунька - Турка – 1:11, Нижнє Висоцьке -
Верхнє Висоцьке – 14:1, Бориня - Сянки – 5:0 (неявка команди
с.Сянки), Верхнє - Явора – 2:9, Нижня Яблунька - Ільник – 10:4,
Нижня Яблунька - Нижнє Висоцьке – 5:6, Боберка - Ільник – 5:4,
Нижня Яблунька - Явора – 3:4, Боберка - Бориня – 2:4.

Наступні 2 тури чемпіонату пройдуть  у неділю, 18 березня.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ТУРНІР ПАМ’ЯТІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

У неділю, 11 березня, у Турці пройшов турнір з волейболу,
присвячений пам’яті Тараса Шевченка. Участь у змаганнях
взяли 11 команд (8 – чоловічих та 3 – жіночі).

За підсумками зіграних поєдинків, перше місце серед чоловіків
здобула команда з с.Нижнє Висоцьке, другою стали волейболісти з
Верхньої Яблуньки, а бронзу здобули турківчани.

Усі жіночі команди представляли м.Турка. Так третє місце у цьо-
му дербі посіли спортсменки Турківської ДЮСШ “Юність”, срібло
здобули волейболістки Турківського НВК, а кращими стали гравці
збірної м.Турка. Готували команди до змагань Ігор Мись, Андрій
Мацур та Андрій Розлуцький.

Дипломи, медалі, грошові премії та кубки призерам вручили зав-
ідувач сектору молоді та спорту Турківської РДА Василь Поточний та
вчитель фізичного виховання Турківського НВК Ігор Мись.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Працівники та учні Боберківського НВК висловлюють щире співчут-
тя вчителю української мови та літератури Оксані Іванівні Ощипок з
приводу великого горя – смерті батька.

Працівники Турківської ЦБС глибоко сумують з приводу смерті
колишнього працівника бібліотеки-філіалу с. В.Висоцьке Стефи
Василівни Черепанин і висловлюють щире співчуття рідним покійної.

Колектив Явірського НВК щиро співчуває техпрацівниці Марії Фе-
дорівні Олексюк з приводу великого горя – смерті матері – Анас-
тасії Іванівни.

Колектив мисливців с. Красне висловлює щире співчуття Василю
Омеляновичу Білинському з приводу тяжкої втрати – смерті бать-
ка.

Педагогічний колектив Красненської ЗОШ висловлює щире співчут-
тя педагогу-організатору Оксані Михайлівні Білинській з приводу
тяжкої втрати – смерті свекра.

Колектив працівників Матківського НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю початкових класів Наталії Олександрівні Білинській з
приводу тяжкої втрати – смерті свекра.

Колектив і профспілковий комітет Турківського терцентру вислов-
люють щире співчуття соціальному робітникові в селі Ластівка Га-
лині Василівні Савчук з приводу великого горя – смерті матері і
батька.

Турківська районна організація ВО «Свобода» висловлює щире
співчуття Ластівківському сільському голові Михайлу Івановичу Сав-
чуку та його дружині Галині Василівні Савчук з приводу великого
горя – смерті тещі і тестя, матері і батька.

Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття
колишньому вчителю Катерині Федорівні Мироновій з приводу тяж-
кої втрати – передчасної смерті чоловіка – Івана.

Колектив та виконавчий комітет Либохорської сільської ради вис-
ловлюють щире співчуття бухгалтеру Марії Іванівні Мельникович з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті сестри – Катерини.

Продам ЗАЗ Sens, 1,3 МТ,
сірий.

Розгляну оплату частинами.
Тел.: 0680356995.

Загублений військовий квиток
– НК 6324763, виданий Турківсь-
ким РВК на ім’я Володимира
Михайловича Бігуна, вважати
недійсним.

Турківська міська рада по-
відомляє про те, що в приміщенні
міської ради відбудуться гро-
мадські слухання містобудівної
документації (детальний план
території) земельної ділянки по
зміні цільового призначення із
земель сільськогосподарського
призначення – під будівництво
житлового будинку, господарсь-
ких будівель і споруд в м. Турка,
вул. Круг Городище, 65, орієнтов-
ною площею 0,1000 га, Дмитру
Дмитровичу Павлику.

Замовник: Турківська міська
рада.

Продам голуби (білі).
Ціна – договірна.
Тел.: 3-21-33; 0950278766.

Запрошуємо на службу на ва-
кансії у відділах поліції у
Львівській області

Вимоги до кандидатів: грома-
дянство України; повна   загаль-
на   середня   освіта   (вища осв-
іта – для середнього складу
поліції); вік від 18 років; знання
Конституції України, ЗУ «Про
Національну поліцію», ЗУ «Про
запобігання корупції»; вільне
володіння українською мовою;
відсутність військового або спец-
іального звання офіцера запа-
су (для поліцейських молодшо-
го складу поліції).

Для участі в конкурсі необхід-
но заповнити онлайн-анкету на
сайті nabir.np.gov.ua

Довідкову інформацію можна
отримати за телефонами секто-
ру організації відбору та прове-
дення атестування поліцейсь-
ких: (032)258-69-15; (032) 258-
67-96; 067-612-02-30; 067-612-
10-30.

Прийом  документів  для
участі в конкурсі та надання
консультацій щодо порядку
його проведення здійснюється
за адресою: м. Львів, площа
Генерала Григоренка, 3.

УВАГА: РОЗШУК!
У Турківське відділення поліції Сам-

бірського відділу поліції Головного
управління Національної поліції у
Львівській області з письмовою зая-
вою звернулась гр. Ільницька Ольга
Дмитрівна, жителька с. Лосинець, й
повідомила, що її син, Ільницький Ма-
р’ян Васильович, 12.08.1994 р.н., жи-
тель с. Лосинець, – зник безвісти.

У ході досудового слідства, встановле-
но, що 09.02.2018 року Ільницький М.В.,
приблизно о 22-23.00 год., повертаю-
чись автобусом, марки «RENAULT SRF
112», синього кольору, державний но-
мерний знак АХ3748ЕЕ, з Республіки
Польща в Україну, через пропускний пункт смт. Краковець Яворі-
вського району, вийшов на АЗС «WOG», яка знаходиться в смт. Кра-
ковець Яворівського району, перша з лівого боку поблизу кордону в
напрямку Львова. Як розповіли очевидці, він поводився неадекват-
но, розкидувався своїми грішми, одягом та документами на тери-
торії даної заправки. Згодом пішов дорогою, в напрямку Львова,
без верхнього одягу. Після цього більше його ніхто не бачив та досі
місце перебування невідоме.

Якщо комусь відоме місце перебування Ільницького Мар’яна Ва-
сильовича, просимо повідомити за номерами телефонів:
0669436210, або 102.

Турківське ВП Самбірського ВП Головного управління НП у
Львівській області.

Продається автомобіль «Жигулі»  (копійка). У доброму стані.
Продається молода кобила. Вік – 3 роки.
Ціна – договірна. Тел.: 0969757670. Віталій.

Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття
вчителю фізики Галині Миколаївні Сутчак з приводу великого горя –
смерті свекра – Романа Олексійовича.


