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Колектив працівників Матківського НВК щиро вітає з 50-річчям
від дня народження вчителя початкових класів
– Оксану Михайлівну Сідак – і бажає іменин-
ниці міцного здоров’я, щастя, радості, добро-
буту, Господньої опіки.

50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота.
Хай до ста, а ще і може далі
Йдуть не оглядаючись літа.
Здоров’я й щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб щедрим й багатим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

8 червня святкує свій ювілей наш дорогий чоловік, батько, дідусь,
житель с. Ільник – Ілля Іванович Ільницький.

Ми Вас, рідненький, раді привітати
У ці літні гарні дні.
Бо Ви для нас – чоловік, й дідусь, і тато,
І кращого немає на землі.
Всю ласку свою і тепло
Віддаєте онукам і дітям.
Хоч нелегко Вам часто було,
Та усіх Ви зуміли зігріти.
Щоб Ви ще онукам весілля справляли,
Щоб доля для Вас усміхалась весь час,
Щоб довго здоров’я міцне іще мали –

Ми молимо Бога за Вас.
З любов’ю – дружина Віра, дочки Іванна, Ма-

рія, сини Микола, Петро, невістка Іра, зяті Михайло, Микола,
онуки Марічка, Ірина, Микола, Вікторія, Софія та Степан.

Дорогу, чуйну, турботливу маму, бабусю та сваху, жительку с. Ме-
жигір’я – Галину  Михайлівну Посоленик – з ювілеєм – 60-річчям
від дня народження щиро вітають син Василь, невістка Галина,
внук Мар’янчик та свати – Степан і Яна – з Ільника та бажають
іменинниці міцного здоров’я, великого людського щастя, Божого
благословення у житті.

Шлем ми вітання в день ювілею,
Бажаємо щастя та втіхи з сім’єю.
Хай Господь дарує ще років багато,
Здоров’я й бадьорості в будні та свята.
Вам шістдесят – хіба це літа,
Коли очі ще сяють, а душа молода?
Хай Матінка Божа шле в зрілий Ваш вік
Прожити весело до повних 100 літ.

Оксану Василівну Дяківнич із с. Закіпці з ювілеєм – 50-річчям від
дня народження  – сердечно вітає колектив Закіпчанської ЗОШ І ст.
і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, щастя, радості, успіхів,

Божої опіки.
Швидкоплинні літа відраховують весни,

Зупиніться на мить, не спішіть, не
летіть!

Новий день виплітає із мрій перевесло,
Щоб із наших вітань сніп тугий пере-

вить.
Хай квітує любов на життєвому полі,

Хай світанки дарують наснагу щодня,
Хай крізь хмари й туман посміхається

доля,
Килимами дороги встеляє весна!

«Компанія Джейбіл оголошує
масовий набір працівників на
виробничі вакансії. 

ВАМ ГАРАНТОВАНО: 
- заробітна плата від 6 000 до 9 000 тисяч гривень
- позмінний графік роботи (3 робочі дні/3 вихідні)
-  безкоштовні: харчування, транспортування, проживання
для іногородніх;
- медичне страхування

Звертайтеся за телефонами: +38 (0312) 64 91 21/91 27.
Наша адреса: 89424, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Розівка, вул. Концівська, 40.

До відома жителів Турківщини
Повідомляємо, що під час святкування Днів добросусідства

Міхновець-Лопушанка, у неділю, 10 червня, Державна прикор-
донна служба буде пропускати тільки офіційно зареєстрова-
них осіб, що будуть у списку делегацій.

Усі, хто перетинатиме кордон, повинні мати при собі біометрич-
ний закордонний паспорт, або картку малого прикордонного руху
(MRG). Хто ж не встиг записатися, потрапити на святкуування – не
зможе.

Наш кор.

о.Тарас БІЛЬО:

«ÄßÊÓÞ ÁÎÃÎÂ² – ÇÀ 25 ÐÎÊ²Â ÑÂßÙÅÍÑÒÂÀ!»
Чверть століття вірою і правдою йде дорогою священства

декан Турківського деканату о. Тарас Більо. Уродженець Ста-
росамбірщини, він після закінчення духовної семінарії був ске-
рований на Турківщину. Перша його парафія – с. Хащів, де  про-
повідував слово Боже майже 9 років. Між душпастирем  та
місцевими жителями  за цей час склалися надзвичайно добрі
стосунки. За це о. Тарас вдячний найперше Богу та місцевій
громаді.

Після того, як у 2001 році отримав нову парафію у м. Турка, душ-
пастирська місія значно розширилася та врізноманітнилася. На
парафії запроваджено багато корисних наук для тих, хто йде до
першого Причастя, чи збирається одружитися. Та й робота декана
вимагає все більшого і більшого вдосконалення. Так вже склада-
ються обставини, що окрім чисто духовної праці, багато часу дово-
диться витрачати на господарську. Спершу – будівництво храму, а
згодом – ремонти. І з цим всім о. Тарас справляється успішно. Як с.
Хащів, так і м. Турка – Богом дана велика життєва школа, школа
мудрості, взаєморозуміння та просвітництва.

З нагоди 25-річчя священства, нещодавно о. Тараса заслужено
відзначено почесною грамотою Самбірсько-Дрогобицької єпархії.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогу, любиму, турботливу
маму та бабусю, жительку м. Тур-

ка –
О л е н у
Степан-
івну Ту-
рянську
– з юві-
лейним
д н е м
на ро д-
ж е н н я
щ и р о
вітають
с и н
Ю р і й ,
невістка
Людми-
ла, внуч-

ка Еріка і бажають шановній іме-
нинниці міцного здоров’я, вели-
кого людського щастя, наснаги,
Божої опіки на щодень та дов-
гий вік.

Всю доброту, яка існує в
світі,

Всю радість, що живе поміж
людей.

Найкращі всі, що на землі є,
квіти

Даруєм Вам у цей святко-
вий день.

Достатком хай оселя буде
повна,

Нехай скликає внуків та
дітей.

А Ви – красива, горда і щас-
лива,

До сотні літ стрічали щоб
гостей.
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Педагогічний колектив При-
сліпського НВК щиро вітає дирек-

тора школи –
Миколу Степа-
новича Бліха-
ря – з ювілеєм.

П р и й м і т ь
н а й щ и р і ш і
вітання з наго-
ди Вашого дня
народження.
Зичимо Вам
міцного здоро-

в’я, особистого щастя, злагоди та
чудового настрою, родинного,
сімейного добробуту.

Нехай завжди Вас супровод-
жує удача, постійно зігріває теп-
ло людської вдячності, а будні на-
повнюються радістю, світлом та
любов’ю рідних і близьких.

Вічної молодості Вашій душі та
доброти серцю, здійснення усіх
Ваших планів та сподівань.

Хай легко працюється, гар-
но живеться,

Все вміється, множиться і
удається.

Здоров’я міцного, щастя без
краю

Усього найкращого ми Вам
бажаєм.

Усім колективом Ми Вас
вітаєм.

Парафіяни храму Успіння
Пресвятої Богородиці с. Мель-
ничне щиро вітають з
днем народження,
яке відзначатиме
13 червня, сво-
го      настояте-
ля о. Ігоря
Дністряна  і ба-
жають йому міцно-
го здоров’я, успіхів
на ниві служіння Гос-
поду і людям, ласки Божої на
довгі і щасливі роки життя.

Прийміть найщиріші вітан-
ня,

Від громади церковної шлем
побажання.

Бажаємо миру, здоров’я,
щасливих Вам літ!

Щоб довіку несли Ви Божу на-
уку у світ.

Хай світ потепліє від Божо-
го слова,

Хай радість щодня Вам Бог
посилає

І Вашу родину благословляє.

Колектив працівників Боберк-
івського НВК щиро вітає з юві-

лейним днем народ-
ження завгоспа

школи – Валенти-
ну Василівну
Проньо – і
бажає їй міцно-
го здоров’я, ве-
ликого людсь-
кого щастя,
успіхів на

життєвій ниві, Божої опіки на що-
день та довгий вік.

Хай буде світлим Ваш жит-
тєвий шлях,

Хай не турбують лихо і на-
пасті,

І журавлі на крилах хай не-
суть

Все те, що називаємо ми ща-
стям.

Тепло й добро нехай дарує
світ,

Дай Боже Вам здоров’я і нат-
хнення,

Щоб Ви прожили ще багато
літ

Під Божим і людським благо-
словенням!

Павло Лехновський, заслуже-
ний журналіст України, поет-
пісняр, є вихідцем зі Жукотина.
Отож мотив укладача книги, до
якої увійшли чи не всі вітчизняні
публікації про село і, що дуже
важливо, – згадана праця д-ра
Кобільника, – цілком зрозумі-
лий. Вдячність до малої батькі-
вщини, повага до земляків, а та-
кож надія на те, що ті, хто буде
жити на цій бойківській землі
після нас, також матимуть ко-
ристь від зафіксованих на па-
пері людського досвіду, звер-
шень і поривань.

Бо, на моє переконання, ми
зовсім по-іншому ставилися б до
своїх «родинних гнізд», якщо б
достеменно знали їх минувши-
ну, – далебі, не сіру і тільки
стражденну, а й величну, творчу.
Ну хто, до прикладу, знає, що на
селі, загубленому десь у Карпа-
тах, у Турківському районі, ко-
лись зупинилося око королеви
Бони? Або ж про те, що події Ук-
раїнської революції початку ми-
нулого століття збурювали сер-
ця не тільки у Києві чи Львові, а
й у бойківському Жукотині? Чи
те, що героїчне панно історії УПА
теж буде не таким яскравим без
імен жукотинських Федора та Ва-

Ç ÂÄß×Í²ÑÒÞ ÄÎ
ÌÀËÎ¯ ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÈ

Журналіст Павло Лехновський подарував
рідному селу частинку його історії

«Ґазда, що має будувати хату, вже наперед обдумує собі,
який будинок хоче мати, який має бути великий, який хоче мати
розподіл, – а вже після цього наперед приготовляє собі мате-
ріял».

Ця цитата відомого дослідника Бойківщини д-ра Володими-
ра Кобільника з його праці «Матеріяльна культура села Жу-
котин Турчанського повіту» (1936-1937 pp.) якнайліпше
свідчить про наміри укладача книги «Жукотин. Відомості з
історії, етнографії, фольклору, культури бойківського села»
Павла Лехновського. Бо, заходившись будувати нову Україну,
ми мали б насамперед знати, на чому стоїмо, що маємо з дос-
віду, чого варто уникати, а що взяти зі собою у нову оселю.

силя Мацурів, Давида Зинича,
Омеляна Сушинця? Або ж –
відкриття, чи не так? – що істо-
рія знаменитого першого га-
лицького професійного театру
товариства «Руська бесіда» у
Львові розпочиналася саме тут,
у хаті, де народився його органі-
затор і директор – Омелян Ба-

чинський?
Звісно, трагедії не оминали

цей карпатський закуток, бо
хіба забудуть колись жуко-
тинці про 14 вересня 1939
року. Можливо, хотіли б забу-
ти, але події останніх років
змушують їх ретельно вивчати
ті, здавалося б, далекі уроки.
Тоді польські окупанти спали-
ли майже весь Жукотин, убив-
ши його кращих синів.

Ось як описують цей жах
Юрій Гайда та Володимир
Шуптар у історичному нарисі,
вміщеному у книзі: «Пилипа і
Петра Лехновських, яких пер-

шими побачили (поляки - І.Г.),
вбили відразу. Заарештували Ки-
рила Будза та отця Михайла
Вільчинського, Миколу Голотяка
і Павла Зинича, які вчинили їм
збройний опір, страшно морду-
вали, проте обидва трималися
мужньо. Миколу, виколовши око,
запитали, чи бачить він Україну.

Той відповів, що бачить. Коли
викололи і друге око, той знову
відповів, що бачить Україну не-
залежною від поляків. Таку ж
відповідь почули і від Павла,
якому вирвали язик, щоб не міг
більше їм таке говорити. Обом
повикручували руки, ноги, по-
відрізали вуха, підвісили і пекли
на вогні у присутності інших зат-
риманих жукотинців. Обірвало-
ся життя цих справжніх героїв

України на Липах за Туркою».
Направду,  як  пише  Павло

Лехновський у своїй «Пісні про
село Жукотин», уміщеної в
розділі «Поетичний дарунок
краянам»:

«Село моє чарівної краси
На згарищі постало із руї-

ни,
В тобі, неначе в крапельці

роси,
Відбилась доля неньки-

України».
Ця доля – і у книзі, укла-

деній Павлом Лехновським,
маємо дуже чіткі підтверджен-
ня – у долях мільйонів, розсе-
лених по таких селах, як Жу-
котин. У збірнику подано цілу
галерею коротких нарисів-
портретів про земляків укла-
дача, і з них цілком  зрозумі-

ло,   що  кожне людське життя,
кожен наш вчинок є важливим і
непересічним.

Зрештою, як і вчинок Павла
Лехновського, як і його місія, –
за словами професора Володи-
мира Здоровеги, – «бути Журна-
лістом».

Гадаю, а що було б, якби у кож-
ному селі знайшовся ентузіаст-
подвижник і взявся за схожу ро-
боту. Зібрав усе написане про
його малу батьківщину, про лю-
дей, які жили там давно й не-
давно, про їхні справи, успіхи,
наміри і надії. Яка мозаїчна істо-
рія вийшла б із цієї затії, якими
новими барвами заграла б пал-
ітра нашої минувшини, як неспо-
дівані причинно-наслідкові речі
змогли б ми зрозуміти.

Ігор ГУЛИК.
На фото: Омелян Бачинсь-

кий; пам’ятний знак жукотин-
цям, які загинули 14 вересня
1939 року.

ÁËÈÑÊÀÂÊÀ – ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÀ
Минулої суботи, після обіду,  обабіч Турки пройшла гроза,

зачепивши довколишні  села. І не без прикрих наслідків. Від уда-
ру блискавки загорілася господарська будівля (стайня), розм-
іром  12х6, в с. Розлуч (власник – К.М. Кисиличин, 1951 р.н.).
Була пошкоджена й майстерня, згоріли млин, циркулярка та
багато чого іншого. А через годину від удару блискавки в Яворі
зайнялася велика, майже столітня липа, яка  росла якраз між
будинками. Тому місцеві жителі, побачивши загорання дерева,
самотужки стали гасити його, аби уберегти житла  від зай-
мання.

Блискавка – це гігантський електричний  яскравий розряд в ат-
мосфері, який проявляється спалахом світла та громом, що її суп-
роводжує. Середня довжина блискавки сягає приблизно 2,5 км, хоча
деякі розряди ширяться на відстань до 20 км.

Рятувальники застерігають  жителів району під час грози уникати
відкритої місцевості, бо блискавка б’є по найвищому об’єкту на своє-
му шляху. Не метушитися: від грози не потрібно бігти. Чим ширші
ваші кроки, тим небезпечніший удар блискавки. Уникати води, бо
вона – відмінний провідник струму. Нерідко блискавка б’є в береги.
Під час сильної грози  намагатися  сховатися у приміщенні із громо-
відводом. Якщо  гроза застала вас у місті, сховайтеся в магазині,
або в під’їзді. Можна і в автомобілі, тільки закрити вікна. Слід по-
вністю виключати під час грози мобільні  телефони, вимкнути елек-
троприлади, викрутити  з тюнера штекер  антени, зачинити вікна.
Під час блискавки не доторкатися до мокрого, електричного, заліз-
ного. Дуже привабливі  для блискавки годинники, ланцюжки, особ-
ливо розкриті парасольки. Дотримуймось цих елементарних пра-
вил і тоді Господь убереже нас.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ДИТИНУ ВКУСИЛА ЗМІЯ
Зараз плазуни дуже активізувалися, адже у них настав пер-

іод спарювання. Тому  в цю спекотну пору року слід бути вкрай
обережними усім, а особливо дітям. Йдучи в ліс за грибами чи
ягодами, чи просто гуляючи  на подвір’ю або  пасучи корів,
діти, на відміну від старших, забувають про власну  безпеку і
можуть ненароком наступити на змію.

Як повідомили медики,  до них 1 червня у хірургічне відділення
Турківськаої  КЦРЛ  з укусом змії поступила   10-річна  Мар’яна Іжик
із Комарників.  Дитину відразу ж було направлено   на лікування в
Львівську обласну лікарню.  Дякувати Богу і лікарям,  стан   її здоро-
в’я стабілізувався,  зміїну отруту виведено з організму. Кажуть, що
Мар’яна уже вдома і відтепер вона, переживши страх і лікарняні
крапельниці,   пильно остерігатиметься  змій.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-
ÊÎØÒÎÐÈÑÍÓ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖ²Þ
На черговій  49-ій сесії 7-го скликання Турківської міської ради

затверджено проектно-кошторисну документацію робочого проек-
ту «Реконструкція комунальної дороги по вул. Міцкевича в м. Тур-
ка», в сумі 6052920, 00 грн. Розробкою  документації займається
ТзОВ «ІК ЗахідДорПроект».

Наш кор.

ОПОДАТКУВАННЯ У 2019 РОЦІ
Турківська міська рада Львівської області, повідомляє що рішен-

нями сесії від 01.06.2018 року встановлено ставки та пільги зі спла-
ти земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, та місцеві податки (транспортний, туристичний,
єдиний) на 2019 рік, ознайомитися із якими можна на офіційному
сайті Турківської міської ради (turka-mrada.gov.ua) у спеціальному
розділі «Жителю міста» (підрозділ «Податки, збори, ставки»).
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ÇÌ²ÍÈ ÄÎ ÏÐÀÂÈË
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÞ Ì²ÑÒÀ ÒÓÐÊÀ
Турківська міська рада повідомляє, що рішення 49-ї сесії Турківської міської ради 7-го скли-

кання від 01.06.2018 року №1539 «Про внесення змін до рішення Турківської міської ради від
30.06.2016 №538 «Про затвердження Правил благоустрою міста Турка в новій редакції» Прави-
ла благоустрою доповнено пунктом 19.1.30 «Відсутність у підприємств, установ, органі-
зацій, ОСББ, фізичних осіб-підприємців, громадян, які користуються чи володіють житловими,
нежитловими приміщеннями (будівлями, спорудами) та тимчасовими спорудами договорів на
вивіз побутових відходів із спеціалізованими організаціями».

Отже, укладання договору на вивіз сміття є обов’язковим для усіх.
Згідно з чинним законодавством України, а саме: відповідно до ч. 2. ст. 35-1 Закону України «Про

відходи», власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів,
земельних ділянок, укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на
вивезення побутових відходів та здійснюють оплату таких послуг. До джерел утворення побутових відходів
стаття 1 даного Закону відносить об’єкти, на яких утворюються побутові відходи (житлові будинки,
підприємства, установи, організації та земельні ділянки).

Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території м.Турка є КП «Турківське житлово-
комунальне управління».

Відповідно до Правил благоустрою, при виявленні фактів порушення Правил благоустрою уповнова-
жені на те органи мають право складати протоколи, в яких фіксуватимуться дані порушення і на підставі
яких буде відкриватись адміністративне провадження.

Згідно зі ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил у сфері
благоустрою населених пунктів тягне за собою накладення штрафу від 20 до 80 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян (від 340 до 1360 грн). Тобто, відсутність договору на вивезення побутових
відходів є порушенням Законів «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій
населених пунктів» та Правил благоустрою міста Турка і тягне за собою адміністративну відповідальність.

Прохання до громадян, юридичних осіб, підприємців, які не заключили договір на вивезення побуто-
вих відходів, звернутися в КП «Турківське житлово-комунальне управління» за адресою - місто Турка,
вулиця Міцкевича, 43, для укладення такого договору. Телефон для довідок: 0(269)32285.

У разі неукладення договору, щодо порушників будуть застосовані грошові стягнення, передбачені
Законодавством України.

Олександр ГВОЗДІНСЬКИЙ,
секретар Турківської міської ради.

П Р Е Й С К У Р А Н Т
закупівельних  цін  ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні та

свині в грн. за 1  кг  живої  ваги

Ірина ДЗОНДЗА,
головний спеціаліст  відділу агропромислового розвитку.

ЗАКУПІВЕЛЬН А Ц ІН А   
ВИД ТВАРИН  

 ПО ПЕРЕДН Я 
25.04.2018 року 

Від 01.06.2018 
року 

Бички вищ.вгод.,  понад   400 кг 34,00 34,00 
Бички  вищ .вгод.,   від 345-до 
400кг 33,00 32,50 

Бички до 345 кг 32,00 31,00 
М олодняк  вищ.вгод., від 345кг 
(телиці) 33,00 32,50 

М олодняк вища вгод., до 345кг 
(телиці) 

32,00 31,00 

М олодняк середньої вгодованості 28,10 26,75 

М олодняк    н / сер. вгод. 25,40 24,25 

М олодняк  худа 18,35 17,20 

Д оросла  вищої  вгод.,  від 350кг 31,00 29,50 

Д оросла вищої вгод., до 350кг 30,00 28,50 

Д оросла  середньої  вгод. 27,15 25,80 

Д оросла  н/середньої  вгод. 24,70 23,40 

Д оросла, худа 18,10 16,80 

Коні  I  категорії 20,75 19,70 

Коні  II  категорії 18,90 17,90 

Свині  32,00 32,00 

Свиноматки 30,00 30,00 
 

ÖÅÍÒÐ ÍÀÄÀÍÍß
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ:

зручно, швидко, вигідно
Основним завданням відділу з питань надання адміністративних послуг Турківської районної державної

адміністрації є обслуговування всіх суб’єктів звернення щодо якісного надання адміністративних послуг
на відповідному рівні у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень,
згідно діючого законодавства. Перевага полягає в тому, що послуги надають прозоро, відсутній кон-
такт суб’єкта звернення з чиновником. Документи приймають за описом, відповідні рішення можливо
отримати в чітко зазначений день, передбачений законодавством. Саме адміністратор, а не заявник,
контролює терміни виконання послуги суб’єктами надання. Адміністратор, за необхідності, за допомо-
гою телефонного чи поштового зв’язку, повідомляє суб’єкта звернення про прийняття рішення. Відділ
здійснює діяльність за принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та видача результату
послуги здійснюється виключно через адміністраторів і всі адміністративні послуги суб’єкти звернень
можуть отримувати в одному місці.

Продаються магазини по вул. Міцкевича, 15, в м. Турка, загальною площею 120 кв.м.
Підведена вода, каналізація. Ціна – договірна. Деталі за тел.: 0990900710 (Йосип).

Загальна кількість видів адміністративних послуг, що
надаємо через центр надання адміністративних послуг,
постійно збільшується. На момент створення Центру, в
2013 році, згідно Переліку було передбачено надання
33 видів адміністративних послуг і з них було надано 15.
У 2014 році кількість зросла до 57 видів послуг і було
надано 299 адміністративних послуг. У 2015 році
кількість зросла до 82 видів послуг і було надано 3754
адміністративні послуги. З 2016 року кількість адмініст-
ративних послуг, що надає  Центр адміністративних по-
слуг, із включенням послуг органів виконавчої влади, пе-
релік яких затверджено розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р., вже
становила 91 вид (суб’єктом надання яких є управління
соціального захисту населення Турківської райдержад-
міністрації (18), Державна реєстраційна служба Украї-
ни (11), відділ державних реєстраторів(14), відділ місто-
будування та архітектури Турківської райдержадмініст-
рації (5), відділ Держгеокадастру у Турківському районі
Львівської області (25); Турківський PC ГУ ДМСУ у
Львівській області (міграційна служба) (9) та інші
субєкти надання адмінпослуг).

Протягом  2017 року через центр адміністративних
послуг надано 4835 адміністративних послуг (4614 у 2016
році),   суб’єктами надання яких є:

Відділ у Турківському районі Головного управління
Держгеокадастру у Львівській області (1591).

Видача витягу з технічної документації про норматив-
ну грошову оцінку земельної ділянки.

Видача довідки з державної статистичної звітності з
кількісного обліку земель про наявність земель та роз-
поділ їх за власниками земель, землекористувачами,
угіддями.

Видача довідки про наявність та розмір земельної
частки (паю), довідки про наявність у державному зе-
мельному кадастрі відомостей про одержання у
власність земельної ділянки у межах норм безоплат-
ної приватизації за певним видом її цільового призна-
чення (використання).

Внесення до Державного земельного кадастру відо-

мостей (змін до них) про земельну ділянку.
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею

витягу з державного земельного кадастру.
Державна реєстрація обмежень у використанні зе-

мель з видачею витягу.
Надання відомостей з Державного земельного када-

стру у формі витягу з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку.

Надання відомостей з державного земельного када-
стру у формі викопіювання з картографічної основи дер-
жавного земельного кадастру, кадастрової карти (пла-
ну).

 Відділ  з питань державної реєстрації Турківської
районної адміністрації (280).

Внесення змін до записів до Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням
технічної помилки з вини державного реєстратора прав
на нерухоме майно.

Внесення змін до записів до Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відо-
мостей про нерухоме майно, право власності та суб-
’єкта цього права, інші речові права та суб’єкта цих прав,
обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав,
що містяться у Державному реєстрі речових прав на не-
рухоме майно, які не пов’язані з проведенням держав-
ної реєстрації прав.

Державна реєстрація іншого речового права на неру-
хоме майно, обтяження права на нерухоме майно.

Державна реєстрація права власності на нерухоме
майно, прийняття повідомлення про зміни до статуту
громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів
громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповнова-
женої представляти громадське об’єднання, зміну
місцезнаходження зареєстрованого громадського об-
’єднання.

Відділ містобудування та архітектури Турківської
районної державної адміністрації (120).

Видача висновку щодо погодження проекту відведен-
ня земельної ділянки для містобудівних потреб.

Надання будівельного паспорта на забудову земель-

ної ділянки.
Турківська міська рада (1).
Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
Турківський РС ГУ ДМС України у Львівській області

(48).
Вклеювання до паспорта громадянина України фо-

токартки при досягненні громадянином 25-и і 45-и
річного віку.

Управління соціального захисту населення Туркі-
вської районної державної адміністрації (83).

Видача посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.
Призначення та виплата житлових субсидій для

відшкодування витрат та оплату житлово-комунальних
послуг та придбання скрапленого газу, твердого та рідко-
го пічного побутового палива.

Режим роботи Центру зорієнтований виключно на
потреби               суб’єкта звернення: шість днів на
тиждень, в тому числі у суботу – без обідньої перерви. У
приміщенні центру надання адміністративних послуг
суб’єкти звернення можуть отримати необхідну інфор-
мацію, скориставшись інформаційними стендами, або
безпосередньо від адміністраторів центру.

Робота в Центрі спрямована на попередження фактів
порушення законодавства, здійснюється контроль за
додержанням суб’єктами надання адміністративних
послуг, строку розгляду справ та прийняття рішень. З
цією ж метою постійно проводиться методична та роз-
’яснювальна робота з представниками суб’єктів надан-
ня адміністративних послуг та місцевих дозвільних
органів.

Забезпечено підключення Центру надання адмініст-
ративних послуг до Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно та здійснюється прийом документів
у сфері реєстрації речових прав. А також забезпечено
підключення до Єдиною державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців для отримання
відомостей, як органу влади, та отримано доступ до про-
грамних засобів ведення Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців адмініст-
раторам центру надання адміністративних послуг.

У подальшому в Центрі планується впровадження
ряду заходів для забезпечення максимального задов-
ільнення потреб суб’єктів звернень, створення доступ-
них і зручних умов для швидкого вирішення будь-яких
проблем громадян, фізичних осіб-підприємців та юри-
дичних осіб та недопущення скарг. Встановлення банк-
івського терміналу для оплати платних адміністратив-
них послуг. Забезпечення сервісу SMS-інформування
про надання адміністративної послуги. Участь в проек-
тах з фінансового забезпечення та розширення мож-
ливостей надання адміністративних послуг центром. За-
безпечення безперебійної роботи оргтехніки та Інтер-
нету для роботи в реєстрах. Забезпечення надання че-
рез центр адміністративних послуг громадським орган-
ізаціям та юридичним особам. Збільшення переліку ад-
міністративних послуг та надання пропозицій для ство-
рення уніфікованого переліку адміністративних послуг.
Забезпечення прозорості та відкритості розгляду звер-
нень, запровадження сучасних форм надання послуг,
що сприяє підвищенню рівня якості життя, унеможлив-
лює будь-які корупційні діяння з боку посадових осіб
адміністративних органів.

Ігор РЕПЕЦЬКИЙ,
начальник відділу з питань надання адміністратив-

них послуг.
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І дійсно, за останні чотири
роки демонтовано майже півто-
ри тисячі комуністичних ідолів і
перейменовано понад 53 000
площ та вулиць. Комуністичні
назви з минулого назавжди
змінила майже тисяча міст, се-
лищ та сіл.

Це сталося після початку аг-
ресії Росії, коли більшість украї-
нських політиків зрозуміли, яку
загрозу приховують у собі ідео-
логічні впливи з могили Ра-
дянського Союзу. Не менш ціка-
во, що Україна розірвала зв’яз-
ки з минулим лише після обран-
ня першого президента, який
ніколи не був членом КПРС.

“Неприйнятно довгий час в гу-
манітарній політиці домінували-
малоросійство та радянщина: у
Москвідля цього отруйного кок-
тейлю навіть назву запатентува-
ли – «Русский мир», - заявив
президент Порошенко 20 трав-
ня 2018 року на мітингу-реквіємі
по розстріляних у биківнянсько-
му лісі.

Про те, що це його справжні
погляди, а не просто слова,
свідчить цілий ряд рішень, які за
останні чотири роки розвернули
Україну зі Сходу на Захід і, вод-
ночас, підтримали українську
мову та борців за волю і неза-

лежність.
2015 року закінчилась багато-

річна дискусія про реабілітацію
воїнів ОУН-УПА. Президентська
фракція, яка є найбільшою у
Верховній Раді, проголосувала,
а глава держави підписав закон
«Про правовий статус і вшану-
вання пам’яті борців за неза-
лежність України у двадцятому
столітті».Цим державним Актом
вперше на найвищому держав-
ному рівні засвідчено, що всі
герої, які воювали, а тим більше,
загинули в боротьбі за Україну,
варті визнання і поваги.

Водночас, з ініціативи Поро-
шенка, було скасовано свято ро-
сійського походження  “Дєнь
защітніка Атєчєства” – 23 люто-
го, а натомість з’явився День за-
хисника України, що відзна-
чається на свято Покрови – 14
жовтня.

Невдовзі після обрання ново-
го президента змінилася і кон-
цепція відзначення Дня Пере-
моги – 9 травня. Залишивши свя-
то 9 травня для вже нечислен-
них ветеранів війни, в Україні
почали відзначати, разом з усім
світом, День пам’яті і примирен-
ня – 8 травня.

Такі яскраві ідеологічні зміни
не міг не помітити наш ворог, і

Москва розпочала системну
кампанію дискредитації украї-
нської влади. Десятки тисяч
фейковихекаунтів у соціальних
мережах, спеціальні брехливі
спецоперації намагалися не
просто вплинути на українські
вибори, як у США, а ще й посіяти
зневіру, апатію та взаємну нена-
висть в Україні.

У відповідь держава заборо-
нила доступ до російських соц-
іальних мереж, що сприяло оду-
жанню ситуації. Значно важче
розібратися з власниками украї-
нських ЗМІ, які працюють прямо
чи опосередковано на Москву.
Ще важче розрізнити звичайну
дозволену політичну критику від
інформаційних спецоперацій.

“Не так страшні московські
воші, як українські гниди”, - ці
різкі, але правдиві слова нале-
жать Симону Петлюрі, який 100
років тому зустрівся з цим яви-
щем, хоч тоді ще не існувало
жодних телеканалів та соціаль-
них мереж.

Але попри спротив, українсь-
ка влада навіть не думала зупи-
нятись. За 4 роки, окрім ідеоло-
гічних змін, суттєву підтримку от-
римала українська мова. Закон
про квоти на радіо і телебаченні
зобов’язав мовників віддавати
чіткий час під україномовну му-
зику та інформацію. Іншим зако-
ном було заборонено ввозити
російськомовні книги з елемен-
тами пропаганди. Ще одна із

заборон стосувалася російських
пропагандистських фільмів, які
до 2014 року заполонили май-
же всі українські телеканали.

Коли наступного разу почуєте
плач, що Україна нічого не ро-
бить і програє в інформаційній
війні, згадайте про ці зміни, які
відбулися на наших очах. Як на-
слідок, Росія втратила підтрим-
ку у всіх областях України, а
рівень українського патріотизму
значно зріс.

Один з останніх кроків, що ос-
таточно розриває ідеологічні
пута, якими Росія намагається
впливати на українців,стало
звернення президента України
до Константинопольського пра-
вославного патріарха з прохан-
ням надання Томосу на утворен-
ня Єдиної української помісної
православної церкви.

У відповідь, стримуючи розд-
ратування, в Москві поспішили
заявити, що це політичний піар,
що підхопили деякі, як писав
Петлюра, “українські гниди”.
Втім, це не виглядає піаром,
адже до виборів ще далеко, а
звернення може бути й безре-
зультатним. Звичайно ж, пол-
ітично Порошенко ризикує, зате
діє у відповідності до своїх по-
глядів.

“Дорога  українців до Бога не
пролягає через Москву, у нас свій
шлях”, - заявляє президент, -
“Моя місія, в якій я відчуваю
підтримку більшості українсько-
го суспільства,  – зробити так,
щоби Україна безповоротно вий-
шла із смертельно небезпечної
зони тяжіння до російської
імперії”.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності, комуні-
кацій з громадськістю та моло-
діжної політики апарату РДА.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÂÈÕÎÄÈÒÜ ²Ç
ÇÎÍÈ ÒßÆ²ÍÍß ÌÎÑÊÂÈ
Якби існувала машина часу і українців перекинули з 2013 року

на екскурсію у наш час, вони одразу б помітили, наскільки зміни-
лася наша країна. Наприклад, це впадає у вічі навіть у самому
центрі Києва, напроти Бесарабського ринку, де раніше бовванів
гранітний Ілліч.

Олександр Лабецький
спілкувався

з присліпчанами
У  рамках робочих поїздок у населені пункти району, у понед-

ілок, 4 червня, голова райдержадміністрації Олександр Лабець-
кий побував в селі Присліп. За участі сільського голови Онуф-
рія Ляховича та місцевого активу, відбулося обговорення ак-
туальних проблем села. Звертаючись до місцевих жителів,
очільник району наголосив, що такі зустрічі, потрібні для того,
щоб  почути безпосередньо на місцях думки людей, їх пропо-
зиції, проблемні питання, знайти спільно шляхи їх вирішення.
Також Олександр Миронович повідомив, що ініціатором таких
зустрічей є голова облдержадміністрації Олег Синютка, яко-
му не байдужа доля нашого району, а відтак, він хоче знати про
всі наболілі проблеми.

Голова райдержадміністрації проінформував присутніх про ос-
новні завдання, над вирішенням яких працюють місцеві органи вла-
ди, про стан ремонту доріг в районі, звернув увагу на особливості
фінансування освітньої галузі, медицини і культури, проблемні пи-
тання галузей та шляхи їх вирішення. При цьому наголосив, що по-
стійно відкритий для спілкування з мешканцями району.

Опісля Олександр Миронович, спільно з сільським головою,
здійснив об’їзд населеного пункту, де проводять ремонтні роботи
працівники Турківського ДРП філії «Старосамбірський райавтодор».
А це: виправлення профілю дороги з додаванням нового матеріалу,
засипання вибоїн та просідань щебенем, зрізання завищених обо-
чин та відновлення профілю водовідвідних канав. За словами меш-
канців, такі масштабні ремонтні роботи в селі проводили років 30
тому.

«Село Присліп розташоване поряд з райцентром, але чомусь
мало уваги тут було приділено дорожній інфраструктурі, – зазначив
Олександр Лабецький. - Зараз ми зробимо все, що в наших силах,
аби надолужити прогаяне».

На більшість із заданих питань місцеві жителі отримали ґрун-
товні відповіді та рекомендації від Олександра Лабецького, а ті звер-
нення громадян, які потребують детального вивчення, будуть ске-
ровані керівникам відповідних структурних підрозділів райдержад-
міністрації, організацій, установ щодо їх вирішення.

На завершення розмови місцева жителька, попросивши слова,
сказала: «Дякуємо вам, Олександре Мироновичу, за турботу. І  про-
симо не забувати про нас».

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з

громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

– Це дуже значима для нас
перемога. Хоча  пожежно-при-
кладний спорт, та й взагалі будь-
який інший вид спорту,  в нас

мало цінують,  і побудо-
ваний  він лише на голо-
му ентузіазмі спорт-
сменів, які  посильно
тренуються і віддають
себе повністю боротьбі
за  досягнення успішно-
го результату, – каже
Іван Тисовський. – Ще
два роки тому  мене
відібрали в команду
Львівської області з по-
ж е ж н о - п р и к л а д н и х
видів спорту. Змагання
«Найсильніший пожеж-
ник-рятувальник» про-
водять в різних місцях,
все залежить від країни
та міста, де вони відбу-
ваються.  Започаткували
їх  в Америці.  Там  на ос-
нові таких змагань  ста-
ли відбирати пожеж-
ників на роботу. Якщо
кандидати  пройшли цей
відбір, значить,  були за-

безпечені роботою. У Європі
вже десять років поспіль прово-
дять  подібні змагання, а в Ук-
раїні були створені три коман-

ди,   яких стали готувати до участі
у  змаганнях за кордоном  – у
Польщі, Білорусі, Чехії,  інших
країнах.  І коли перший раз в
Києві проходили  змагання
«Найсильніший пожежник-ряту-
вальник», команда Львівщини,
у складі  шести добровольців,
серед яких  був і я,  вирішила взя-
ти в них  участь. Там,  на місці,
ми й  побачили, як воно і що.
Змагання  такі не проводять по
категоріях – що ти виконуєш те
або те, всі  займаються в одно-
му. Тоді, завдяки нашому ентузі-
азму, я б сказав,  і без  дуже серй-
озної підготовки, ми  зайняли
четверте місце. А в  індивідуаль-
ному заліку я став  дванадцятим
із 90 осіб –  учасників змагань.
Минулого року їздив в Рівне на
подібні змагання. Наша коман-
да стала  уже  старша  та досвід-
ченіша. У Рівному я покращив
свій  попередній результат –   був
шостим. І   недавні змагання – у
Дніпрі. Туди з’їхалися представ-
ники 18 областей України –  118
найкращих пожежних.  Дався
досвід участі у двох попередніх
змаганнях, і я  вже показав  чет-
вертий результат – 1 хв. 55 сек.,
а найкращий час на них був 1 хв.
51 сек. У Європі найкращий час
на подібного типу змаганнях  – 1
хв. 30 сек., встановлений чемпі-
оном Європи.

Отож, ми  достойно зайняли
почесне третє місце, обійшовши
навіть одну з команд, яка готу-
валася  до чемпіонату Європи.
Додому приїхали з кубками, на-
городами. Восени, у вересні, ще
одні змагання рятувальників
пройдуть у Києві, й на них  буде
запрошений Президент України
Петро Порошенко. Якщо Бог
дасть здоров’я, сили й наснаги,
я мрію поїхати в Київ і показати
себе ще раз.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Â ÎÑÎÁÈÑÒÎÌÓ ÇÀË²ÊÓ
– 4-É  ²Ç 118-ÒÈ

 Львівська команда рятувальників зайняла почесне призове
третє місце на Всеукраїнських змаганнях «Найсильніший по-
жежник-рятувальник. Дніпро-2018».  У складі команди  області
з шести чоловік був і наш земляк, працівник  Турківської по-
жежно-рятувальної частини №28, прапорщик служби цивіль-
ного захисту, командир відділення  Іван Тисовський. Протя-
гом місяця Іван проходив  підготовку до  цих престижних зма-
гань  на  тренувальній базі  спортивного комплексу Головно-
го управління ДСНС у Львівській області, у Брюховичах. По-
жежники змагалися у підйомі рукавної лінії по складових мар-
шах на четвертий поверх навчальної  вежі,  працювали із сило-
вим тренажером, де ударами кувалди потрібно було пере-
містити балку, вагою більше 70 кг,  евакуйовували потерпі-
лого, заливали мішень влучним пострілом із пожежного рука-
ва…  І всі ці вправи були на швидкість.

3 червня минуло дев’ять
днів з дня смерті відомої на
Турківщині людини, ветерана
Другої світової війни, полков-
ника запасу Олексія Ярути

На згадку про хорошу люди-
ну

Це справді так: ми всі колись
помремо, –

Хто моло-
дим, а хто на
схилі літ.

Щось чис-
те, заповіт-
не забере-
мо

В мовчан-
ня горде
надмогиль-
них плит.

Є таємни-
ця в кожно-
му мовчанні.

В мовчанні вмерлих – безліч,
мабуть, їх.

І хризантеми в тихому риданні
Прохожим нахиляються до ніг.
Шепочуть стиха ті слова скор-

ботні,
Що за життя не доказали ми:
Хоч додаємо, рідні, вам турбо-

ти,
Та на землі лишайтеся людь-

ми.
Чи буде напис скромний, ла-

конічний,
На мармур ляжуть квіти, чи

граніт –
Нам байдуже, для нас уже

триває вічність,
А  вам сюди ходить багато літ.
У вас не раз спитає перехо-

жий,
Хто в цій могилі тихо спочива
Хай квіти, що на долю нашу

схожі,
Не огортає забуття трава.
Друзі-лісівники.
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За свідченням старожилів, на
початку  дев’ятсотих років мину-
лого тисячоліття зводилася ця
споруда. «У 1902 р.  у нас було
відкрито медичний заклад на 50
ліжкомісць.  До 50-х років ХХ ст.
існувала загроза спалаху епі-
демії» –  писали першоджере-
ла про лікарню. А відомий наш
земляк, дослідник  рідного краю
Іван Юсипович, у своїй книзі
«Турківщина: за завісою століть»
пише таке: «В 1905 р. в Турці
було відкрито лікарню. А в 1931
році на цілий Турківський повіт
було 9 лікарів, 7 з яких прожива-
ло в Турці, Характерною ознакою
цього краю була мала кількість
захворювань».

96-річна жителька нашого
міста,  п .Софія, яка   у молодо-
му віці пішла працювати тут  сан-
ітаркою, нині  пригадує: «У той
час, коли я прийшла сюди на
роботу, лікарня була окрасою
Турки. На місці колишньої лікар-
няної аптеки  стояла невелика
дерев’яна  крамничка, в якій
хворі могли собі щось купити –
пряники, цукерки, соки. Навесні
лікарня потопала  у білосніжно-
рожевих суцвіттях –  цвів лікар-
няний сад,   який  дозрівав і  во-
сени щедро дарував хворим свої
плоди – яблука, груші, сливи. На
подвір’ї було багато дерев’яних
лавок, на яких відпочивали
хворі. Всюди, куди не глянь, ряс-
ніло море квітів, декоративних
кущів,  клумби  вабили перехо-
жих пишними  червоними півон-
іями, жоржинами, айстрами.  За

ними постійно доглядали сані-
тарки. На подвір’ї  влітку пасся,
прип’ятий на припоні, баран –
його використовували   для про-
ведення лабораторних аналізів
крові, де кров з вени або паль-
ця людини змішували з еритро-
цитами барана.  Навколо
лікарні, де знаходився великий
шпиталь (операційна, рентген-
кабінет, перев’язочна, прийом-
ний покій) та інфекційне
відділення (зараз на цьому місці
–  дитяча лікарня), а також  тру-
парні,  був залитий міцний фун-
дамент, на якому кріпилася
дуже  гарна кована огорожа.
Заходили   відвідувачі, працівни-
ки лікарні, заїжджали   підводи
чи машини на лікарняну  тери-
торію  через велику металеву
браму, біля якої  стояла  будка, в
якій  цілодобово перебував сто-
рож. Він пропускав транспорт,
забирав у людей передачу і пе-
редавав хворим, а пацієнти, у
свою чергу, давали  розписку про
те, що отримали передачу.  Та-
кож в лікарні була спеціальна
палата з сіткою (як клітка для
птаха)– для   перебування в ній
психічно хворих чи заражених
сказом людей. Одного разу, при-
гадую, привезли трьох осіб  з
якогось села, яких покусав ска-
жений вовк.  Страшно було на
них дивитися і біля них ходити,
вони дико кричали, лякаючи усіх
навколо.  Ми заносили їсти
інфекційним хворим тільки в
марлевій пов’язці. Так же захо-
дили  до них і лікар чи медична

сестра.  Лікування   для  всіх   у
той час  було платним. Хто мав
гроші, той і лікувався.  Якщо не
мав чим заплатити сам, плати-
ла за лікування родина.

Опалювали в лікарні дровами
і вугіллям.  Дрова  санітарки но-
сили  на плечах, обв’язавши їх
міцно шнурком.  І так тягнули  ці
в’язанки  аж на верхній поверх,
розносячи по всіх палатах.  У
кожній палаті  стояла  піч, яку
палили тільки раз у день – на
ніч. У лікарні було дуже чисто.
Санітарки  ретельно слідкували
за порядком:  кожного дня, а то
й по кілька разів на день,   чис-
тили шиби,  мили  печі, двері, ви-
тирали  підлогу в коридорах. А
старша над ними,  пригадую, що
звали її  Дашею, брала в руки
клапоть  вати і  витирала нею
вікна, двері чи ліжка, таким   чи-
ном  перевіряла чистоту. До об-
ходу лікарів (а обхід  був кожно-
го дня),  усюди  в лікарні  уже
мало бути чисто. Санітарки хо-
дили в білих  халатах і хустках,
лікарі – у підкрохмалених хала-
тах і шапках. Простоволосими
ані санітарок, ані лікарів, не
можна було побачити ніде, усі
були  акуратно завиті. Все в
лікарні стерилізували. Не дай
Бог, аби якийсь пінцет  чи шприц
був не стерильним: напевно
звільнили  б з роботи зразу . Нас,
санітарок, раз в тиждень збира-
ли на навчання і  вчили, як  пово-
дитись  з хворими, як робити
перев’язки. Дехто з нас навіть
вмів прийняти пологи, справити
перелом. У молодих санітарок
на руках були  військові квитки,
щоб у разі  війни могли піти на
фронт й надавати солдатам не-
обхідну допомогу.

Була в лікарні і своя  пральна,
де  стояв великих розмірів ка-
зан, в якому виварювали та  ви-
парювали  лікарняну білизну.
Потім  виварене витягували у
широкі балії, наповнені водою,
коло яких ставало  четверо
праль і перепирали  білизну та

полоскали її. Вивішували на
подвір’ї або на  горищі. Потім
акуратно перепрасовували.
Доброю була й  кухня.  Обіди
варили смачно. Для   приготуван-
ня обіду, сніданку чи вечері  слу-
жили  різні крупи, каші, картоп-
ля,  котлети, компоти, сир, мо-
локо, масло. Обідати  можна
було на кухні, а хто  був  слабий,
носили в палату. В окрему пала-
ту несли їсти й лікарям, бо ті  на
кухню їсти не ходили.

Медсестрами  були монашки,
їх  ще називали законницями.
Вони чергували, ходили біля хво-
рих, давали уколи.  Серед них
були і  молоді дівчата, і старші
віком жінки. У лікарні  знаходи-
лася  невеличка  богослужебна
капличка,  де молилися  закон-
ниці, або хто-небудь з людей.

Лікарня освітлювалася в ос-
новному   підвісними ліхтарями.
Щоби  перейти вночі по подвір’ю,
треба було брати в руки ліхтар.

Пережила  наша лікарня й
нелегкі  роки Другої світової
війни. Одного разу працівники
закладу  та хворі побачили
військовий літак у небі, що на-
ближався до лікарні. «Наші!
Наші!» – з радісними  окрика-
ми, махаючи руками,  всі  стали
зустрічати його. Та раптом з  ви-
соти  посипались бомби.  На
щастя, одна впала перед лікар-
нею, а  наступна – ще далі, сама
ж   лікарня  залишилася цілою і
неушкодженою.

Слід сказати, що дуже хороші
лікарі  працювали в  передвоєн-
них і воєнних  роках в лікарні.
Серед них  акушер Апріль,  лікар
Кляйман –  євреї за національ-
ністю, а також  поляк Гибайло
(він робив операції і  жив у
лікарні).  лікарі Горошко, Мишо-
лов та інші. Повірте, як  важко
було  жити, але атмосфера між
усіма панувала  щира і добро-
душна. Було весело і цікаво. Усі
один одного розуміли, один од-
ному допомагали, підміняли.
Після війни уже так не було.
Роки, проведені  в лікарні, запа-
м’яталися  мені на все життя. І
сьогодні, коли дивлюсь на заха-
ращене  і понищене  подвір’я
лікарні, на опустілу, похмуру, глу-
ху, наче пустка, споруду, серце
омиває жаль».

Підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÑÏÎÃÀÄÈ ÏÐÎ
ÑÒÀÐÓ Ë²ÊÀÐÍÞ
Довгий вік  і багато подій пережила стара Турківська лікар-

ня. Нині вона уже не заповнена гамором людей на подвір’ї,  запа-
хом  ліків і хлорки,  повсюдним блиманням білих халатів,  вог-
никами світла у вікнах і коридорах. Але жевріє  надія, що вона
ще оживе і послужить людям, тому й тримається, як мовить-
ся, на ногах,  тому їй не дають впасти, пропасти,  зігнити,  бо
дуже шкода такої гарної споруди позбутися,  хоча від сирості,
дощів і вітрів, то тут , то там обсипається на ній  фасадна
штукатурка, дещо ламається,  іржавіє, тліє під  мохом. Кож-
ний будинок хоче, щоб у ньому вирувало життя. В іншому ви-
падку – розсиплеться, як та сірникова коробка. Тож якщо  в це
приміщення знову  хтось вдихне  свіжу струю повітря, воно
ще  нам  послужить.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
сердечно вітають з ювілейним

днем народжен-
ня водія Турк-

і в с ь к о ї
КЦРЛ –
Юрія Мико-

л ай о в и ч а
Соборайчу-

ка – і бажа-
ють міцного

з д о р о в ’ я ,
світлої радості в

житті, Господнь-
ого благословення.

Зичимо в день ювілею сон-
ця і тепла,

Радості безмежної, усмі-
шок, добра.

Здійснення думок, задумів і
мрій,

Сповнення усіх планів і
надій.

Колектив Либохорської ЗОШ І-
ІІ ст. щиро вітає з днем народ-
ження вчи-
теля украї-
н с ь к о ї
мови –
М а р і ю
Петрів-
ну Сип-
ливу – і
б а ж а є
міцного здо-
ров’я, неви-
черпної життєвої енергії, щастя,
радості, достатку.

Нехай Господь завжди у
поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, сили,
Земної радості, любові і

тепла.
Хай доля шле Вам добро і

щастя,
Міцне здоров’я, море благ

земних,
А щедрі дні, мов рушники

квітчасті,
Нехай ще довго стеляться

до ніг.

Відкрила урочисту подію директор БДЮТу Софія Багай, а
представники команд доповіли їй про готовність до свята. З
палкими словами привітання до присутніх звернулися  зап-
рошені гості  – Турківський міський голова Геннадій Когут,
голова районної  громадської організації    Союзу  українок
Олександра Цуняк,  начальник  служби у справах дітей Турк-
івської РДА  Ірина Стебівка, головний спеціаліст  відділу осв-
іти  Михайло Юсипович.

 – Канікули  тільки починаються, бачу, енергії у вас багато,
тож  вітаю всіх з таким прекрасним  літнім святом і бажаю,
щоби  вам завжди усміхалося ясне сонечко. мирне небо було
над  головою кожного українця, щоби діти були захищені і в
Україні, і в сім’ї. Ну і, звичайно,   бажаю  сьогодні  усім гарно
відпочити, продемонструвати свій талант, і хай Бог допома-
гає Вам у всьому, – наголосив мер міста і побажав  дітям
міцного здоров’я, веселого настрою і цікавого дозвілля.

Для учасників свята, під назвою  «Ми хочемо жити у мирі»
(а це були учні  міських навчальних закладів –  Турківського
НВК, Турківського НВК №1, Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, шко-
ли-інтернату та Завадівського НВК), районний  Будинок ди-
тячої і юнацької творчості підготував низку заходів. Розпоча-
ли святкування з  флешмобу, де кожна команда повинна була
показати у вигляді кульок, квітів, кольорового паперу слово
чи певну фігуру. Першою демонструвала вміння команда Бу-
динку дитячої творчості, яка червоними квітами виставила
серце і проскандувала «Привіт, літо!». Слово «МИР» вишити-
ми рушниками виставили діти Завадівського НВК. Це було
найцікавіше.  Друге завдання – проведення квесту за марш-
рутом  – «Знайди подарунок за підказками». Команди від шкіл

повинні були пройти  по заданому маршруту містом, зробити
три фото і забрати подарунок. Самі ж подарунки  (великий
пакунок солодощів) були у відділі освіти, читальному залі рай-
онної бібліотеки, міській раді,  церковно-кредитній спілці «Ан-
ісія»,  філіалі центру зайнятості. З цим завданням діти спра-
вилися успішно. Ну і , звичайно,  під керівництвом Богдана
Ілинича, керівника гуртка юних художників,   відбувся  тради-
ційний конкурс  малюнка на асфальті  серед учнів 2-5 класів,
який  зібрав понад 50  учасників. Проходив він під  девізом
«Красо моя, Україно!».  Малюнки дітей завжди вражають. Їх з
цікавістю розглядали перехожі.  Багато хто  з  юних худож-
ників  за свої роботи отримав призи.  Також відбулися

спортивні змагання між  5 командами семикласників.  Перше
місце  зайняли представники Завадівського НВК, друге –  Тур-
ківської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1, третє –  Турківського НВК,  четверте
– Турківського НВК №1, п’яте –  школи-інтернату.  Діти-  пере-
можці  районного і обласного конкурсів «І слово, і пісня, мату-
сю, тобі!», були нагороджені подарунками від районної гро-
мадської організації Союзу Українок. Це Михайлина Шуптар з
Рикова (переможець районного конкурсу), а також Іван
Яворський (Турківський НВК), Світлана Лихва і Поліна Сипли-
ва (Либохорська ЗОШ І-ІІІ ст.), Юлія Брянчик (Бітлянський НВК),
Ірина Занкович (Завадівський НВК) – усі призери обласного
конкурсу.

 Завершився захід великим святковим концертом у   куль-
турно-мистецькому центрі «Україна», на якому  головними
артистами  і глядачами були діти.  Вони танцювали,  співали
пісень, декламували вірші. Серед  виступаючих  – вихованці
гуртків Будинку дитячої та юнацької творчості (вокального,
театрального, танцювального), та ще й кожна зі шкіл-учас-
ників свята  представила  власний художній номер. Висту-
пила  перед присутніми й  переможець конкурсу «Дошколя-
рик-2018» Софійка Яворська (дитячий садочок № 3 м. Турка).

– А яке ж свято без подарунків, тим більше, дитяче? –
каже  Софія Тадеївна. – Подарунки для дітей підготували гур-
тівня по вул. І. Франка (підприємець Олександр  Ільницький),
підприємець Петро Рурич, книгарня «Під гербом Сас» (підприє-
мець Любомир  Яворський), церковно-кредитна спілка «Ані-
сія» (керуюча Марія Стець). Щиро дякуємо цим  щирим і доб-
рим людям, а також директорам шкіл, педагогам-організато-
рам, вчителям, які з великою відповідальністю віднеслися до
проведення даного заходу. Також щиро вдячні вчителю музи-
ки Турківської школи-інтернату Богданові Кузю,  який дав свою
музичну апаратуру для проведення концертної програми.  А
нашим дітям бажаю теплого літечка,  захоплюючих зустрічей
і подорожей,  зміцнити своє здоров’я і з новими силами, твор-
чою енергією сісти за шкільні парти.

Ольга ТАРАСЕНКО.
Фото Володимира Ільницького.

ДІТИ ВІДЗНАЧАЛИ СВОЄ СВЯТО
Минулої п’ятниці, у перший день літа, на майдані в м. Турка,  зібралося  дуже багато дітей – у вишиван-

ках,  з синіми і жовтими кульками,  з квітами у руках. Разом зі своїми наставниками, вихователями,
керівниками гуртків, батьками, старшими братами і сестрами  вони прийшли сюди, аби  уже вкотре
відзначити своє свято – Міжнародний день захисту дітей.
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ТУРКІВСЬКА РАЙОННА  РАДА
XIX сесія VII скликання

РІШЕННЯ  № 382
Від 22 березня  2018 року

Про реорганізацію комунального закладу «Турківська загаль-
ноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Турківської районної ради

Львівської області»
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні», законів України «Про загальну середню ос-
віту» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», керуючись статтями 104-
108 Цивільного кодексу України, статтею 59 Господарського кодек-
су України, статтею 40 Кодексу законів про працю України, врахову-
ючи рекомендації постійних депутатських комісій, президій, Туркі-
вська районна рада ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати юридичну особу – комунальний заклад «Туркі-
вська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Турківської рай-
онної ради Львівської області» (код ЄДРПОУ 22417887, місцезна-
ходження: вул. В. Стуса, 4, м. Турка, Львівська область, 82500) шля-
хом перетворення в Турківську гімназію №1 Турківської районної
ради Львівської області.

2. Присвоїти Турківській гімназії №1 Турківської районної ради
Львівської області ім’я Олександра Ільницького, який загинув за
незалежність України у зоні проведення антитерористичної опе-
рації.

3. Директору комунального закладу «Турківська загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів Турківської районної ради Львівської
області» (О. Сушинець) попередити працівників закладу про мож-
ливе звільнення у зв’язку з реорганізацією у порядку, передбачено-
му трудовим законодавством України.

4. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до кому-
нального закладу «Турківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ
ступенів Турківської районної ради Львівської області» – два місяці
з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення
закладу.

5. Відділу освіти Турківської РДА (О. Манюх):
5.1.Забезпечити здійснення організаційно-правових заходів, по-

в’язаних із реорганізацією комунального закладу «Турківська за-
гальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Турківської районної ради
Львівської області», шляхом перетворення в Турківську гімназію №1
імені Олександра Ільницького Турківської районної ради Львівської
області у порядку, встановленому законодавством України.

5.2. Утворити комісію з питань реорганізації комунального зак-
ладу «Турківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Турк-
івської районної ради Львівської області».

5.3. 3а результатами роботи комісії з питань реорганізації кому-
нального закладу передати на затвердження Турківській районній
раді передавальний акт.

5.4.Розробити та подати на затвердження Турківській районній
раді Статут Турківської гімназії №1 імені Олександра Ільницького
Турківської районної ради Львівської області.

6. Встановити, що Турківська гімназія №1 імені Олександра
Ільницького Турківської районної ради Львівської області є право-
наступником усіх прав та обов’язків комунального закладу «Туркі-
вська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Турківської рай-
онної ради Львівської області».

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з гуманітарних питань, засобів масової інфор-
мації, питань молоді та соціального захисту населення.

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Виконавчі листи, видані суда-
ми, як і інші виконавчі докумен-
ти (наприклад, виконавчі напи-
си нотаріусів, постанови по спра-
вах про адміністративні право-
порушення), як і раніше для
примусового виконання
пред’являються до відділу дер-
жавної виконавчої служби за
місцем мешкання, роботи бор-
жника або за місцем знаход-
ження його майна.

Однак зараз, до пред’явлен-
ня виконавчого документа на
примусове виконання, особа  на
користь якої прийнято рішення,
сплачує авансовий внесок.

Заява про примусове вико-
нання рішення подається до
органу державної виконавчої
служби або приватного виконав-
ця, у письмовій формі, разом із
оригіналом (дублікатом) вико-
навчого документа та квитанцією
про сплату авансового внеску,
крім випадків, коли стягувач
звільняється від сплати авансо-

вого внеску відповідно до части-
ни 2 статті 26 Закону України
«Про виконавче провадження». 

Розмір авансового внеску ста-
новить  два відсотки  від суми ,що
підлягає стягненню, але не
більше 10 мінімальних розмірів
заробітної плати . Наприклад,
по рішенню суду  про стягнення
50 тисяч гривень  ,авансовий
внесок складе 1 тисячу  гривень.
За рішенням, яке не передба-
чає стягнення грошових коштів,
тобто за рішенням немайново-
го характеру, авансовий внесок
сплачується в розмірі однієї
мінімальної заробітної плати з
боржника - фізичної особи, а з
боржника  - юридичної особи –
в розмірі двох мінімальних за-
робітних плат.

 Від сплати авансового внеску
звільняються стягувачі за рішен-
нями про:

- стягнення заробітної плати,
поновлення на роботі та за інши-

ми вимогами, що випливають із
трудових правовідносин;

- обчислення, призначення,
перерахунок, здійснення, надан-
ня, одержання пенсійних вип-
лат, соціальних виплат непра-
цездатним громадянам, виплат
за загальнообов’язковим дер-
жавним соціальним страхуван-
ням, виплат та пільг дітям війни,
інших соціальних виплат, доплат,
соціальних послуг, допомоги,
захисту, пільг;

- відшкодування шкоди, запо-
діяної каліцтвом або іншим уш-
кодженням здоров’я, а також
смертю фізичної особи; стягнен-
ня аліментів; відшкодування
майнової та/або моральної шко-
ди, завданої внаслідок вчинен-
ня кримінального правопору-
шення.

Від сплати авансового внеску
також звільняються державні
органи, інваліди війни, інваліди
I та II груп, законні представники
дітей-інвалідів і недієздатних
інвалідів I та II груп, громадяни,
віднесені до категорій 1 та 2
осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, у
разі їх звернення до органів дер-
жавної виконавчої служби.

Ніна БОГДАН,
спеціаліст Турківськго  рай-

онного відділу державної вико-
навчої служби.

ÀÂÀÍÑÎÂÈÉ ÂÍÅÑÎÊ Ó
ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÌÓ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ²

Правила примусового виконання рішень судів та інших
органів регулюються Законом України «Про виконавче про-
вадження»   від  02.06.2016 р. № 1404-VIII (далі – Закон).

Люблячу матусю, турботливу бабусю і прабабусю, жительку м. Тур-
ка (Слобода) – Богдану Богданівну Копитчак – з 70-річчям від дня
народження, яке вона святкуватиме 13 червня, щиросердечно віта-
ють дочки Олена і Марія, син Петро, зяті Степан та Іван, невістка
Мар’яна; онуки – Оксана з чоловіком Іваном; Микола з дружиною
Надією; Оксана, Володя, Іван з нареченою Галиною; Оленка, Со-
фійка, Вероніка, Євгенія, Даринка, Вікторія, Микола; правнучка Ка-
ріна, сваха Катерина і вся велика родина бажають їй міцного здо-
ров’я, добра, достатку, радості, Божої опіки на довгі щасливі роки
життя.

70 років вже пройшло,
Як богом Вам життя дано.
Дав Він силу все здолати,
Ювілей цей святкувати.
Ви у нас єдина, ніжна, добра, лебедина,
З любов’ю вітає Вас вся наша родина.
Дякуєм за серце чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас.
За добру пораду, привітну усмішку,
Спасибі від кожного з нас!
Живіть Ви, рідненька, ще довго на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Бажаєм Вам здоров’я міцного,
Ще й всяких благ до нього.
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 Ангел Божий поруч з Вами буде,
А Марія - Мати береже від зла!
Дай Боже Вам жити і горя не знати,
Щоб соту весну із нами стрічати!

Продається квартира – 76 кв. м. у м. Турка, в центрі, дворівнева, з газом, водою, каміном діючим,
кондиціонером, з капітальним ремонтом. Ціна – 25 тис.$ Тел.: 0968285949, 0502058213.

У м. Турка відкрився «Комісійний магазин».
Наш асортимент: нові та вживані меблі, побутова техніка, телефони, дитячі товари, одяг та інше.
Наша адреса: пл. Ринок, колишній ресторан «Бойківчанка» (ІІ поверх). Тел.: 0950448225, 0958552175.
Також здаємо місця для торгівлі. Тел.: 0660482118.
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ЛАСТІВКА ПЕРЕМОГЛА У ДОМАШНЬОМУ
ФУТБОЛЬНОМУ ТУРНІРІ

 Минулої неділі на стадіоні села Ластівка проходив футбольний турнір пам’яті Героїв, які
віддали своє життя за свободу та незалежність України.  Участь в ньому взяли футбольні
команди: «Ластівка», «Явора» та «Старий Кропивник».

Пристрасті кипіли, як у справжньому професійному футболі, про це засвідчує рахунок і безкомпром-
існа боротьба у вирішальних матчах, в яких
зійшлися футболісти з Ластівки і Явори (3:1) та
Старого Кропивника і Явори (2:2; 3:4 по пе-
нальті). За результатами зустрічей між учасни-
ками перше місце посіла команда Ластівки, дру-
ге – Явори, третє – Старого Кропивника. Кра-
щим воротарем у турнірі став Тарас Германчак;
кращим гравцем – Василь Нагірнич; кращим
бомбардиром – Богдан Карфут (всі фк «Ластів-
ка»); кращим нападником – Олег Тимошедшен-
ко (фк «Старий Кропивнник»); кращим півзахис-
ником – Андрій Ігнацевич (фк «Явора»). На уро-
чистій частині заходу хвилиною мовчання при-
сутні згадали всіх, хто загинув, відстоюючи неза-
лежність і цілісність нашої держави, а сільський
голова Михайло Савчук привітав переможців тур-
ніру і вручив пам’ятні кубки, грамоти та м’ячі. Всі, хто прийшов, були задоволені та вітали одне одного
«Слава Україні!» - «Героям Слава!».

Тенісний турнір у
Старому Самборі

З нагоди Дня захисту дітей, 1 червня, в м. Старий Самбір
пройшли обласні змагання з настільного тенісу. Взяли у них
участь три найсильніші команди Львівщини, загалом більше
тридцяти учасників, з міст Львів та Турка, а також місцеві
юні спортсмени. Проходив турнір у двох вікових категоріях.

Серед хлопців 2008-2009 р.н.
непоганий результат показали
тенісисти з с. Боберка: Степан
Копанишин виборов друге
місце, добру гру показали й Ро-
ман Бутрей та Ростислав Біжик.
Ці хлопці уже більше 2 місяців
активно і наполегливо займа-
ються в знаного на Турківщині
тренера Василя Гуя. Двічі на
тиждень вони їздять до райцен-
тру на тренування. На думку Ва-
силя Івановича, сільська рада
та школа мали би подбати про
цих талановитих спортсменів і
знайти місце, а по можливості
– придбати тенісний стіл для
них. А якщо такої змоги в них
немає, то тренер готовий сам
забезпечити стіл для трену-
вань.

Добрий результат на цих зма-
ганнях, здобувши також 2 місце,
показала Іванна Попелич з с.
Либохори (на фото внизу, ра-
зом з організатором турніру Максимом Шалєповим). Вона в
напруженій боротьбі, з рахунком 2:3, поступилася тенісистці зі Льво-
ва.

У старшій віковій категорії ІІІ місце виборола Діана Чижо з м.
Турка. Добре виступила й її подруга по команді – Юля Марич.

Цей тенісний турнір проводили вперше, хоча організатори кажуть,
що він може стати традиційним.

Переможці були нагороджені грамотами та медалями.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Á²Ã ÌÈÐÓ ÇÀÐÀÄÈ ÃÀÐÌÎÍ²¯ – Ó ÒÓÐÖ²
Всесвітній біг миру заради

гармонії – це міжнародна еста-
фета, яку проводять з метою
поширення ідеалів дружби і гар-
монійного співіснування народів
у світі.

27 лютого бігуни європейської
команди стартували в Софії (Бол-
гарія). Європейська частина еста-
фети, що проходила і Україною,
охоплює 42 країни Європи, загаль-
ною протяжністю маршруту в 24
тис. км, та фінішуватиме 8 жовтня в
Лісабоні (Португалія).

В Україні естафета стартувала 30
травня на межі з Молдовою, а 3
червня завітала до Турки. На Май-
дані Шевченка бігунів зустрічали
керівник апарату РДА Мирон Бой-
ко, начальник оргвідділу РДА Бог-
дан Москаль, завідувач сектору мо-
лоді та спорту РДА Василь Поточ-
ний, учні Турківської ДЮСШ
«Юність» (директор Василь Ціко).

Учасники бігу, які представляли
Україну, Болгарію, Словакію, Авст-
рію, розказали, що «естафета – не
комерційний проект, він не прово-
диться на підтримку якоїсь пол-
ітичної сили. Його учасники лише
пропонують добру волю людям в
усьому світі. Символом гармонії і
єднання є палаючий факел, який
бігуни передають один одному із
рук в руки».

В естафеті вулицями міста взя-
ли участь і учні ДЮСШ. Також учас-
ники пробігу побували в гостях у
відомої спортивної сім’ї – Василя
Гуя і Оксани Марич – і були здиво-
вані гостинністю, адже в інших дер-
жавах таких запрошень практично немає.

Василь ЦІКО

У Правилах проведення змагань сталися незначні
зміни: аути відтепер вкидають руками (раніше з-за бо-
кової лінії м’яч у гру вводили ногою).

Також стали жорсткішими вимоги щодо організації та
проведення поєдинків:

• Всі поєдинки юнацького чемпіонату розпочинають-
ся о 13.00. За домовленістю обидвох команд та повідом-
ленням ФФТ за три дні до початку поєдинку, можлива

зміна в початку гри.
• Поле для гри повинно бути підстрижене, прибране

та мати розмітку. На воротах повинні бути сітки. Якщо
дані вимоги не дотримані, поєдинок не розпочинаєть-
ся, а команді, котра не забезпечила підготовку поля,
зараховується технічна поразка. Команда гостей зобо-
в’язана надати фото та відеоматеріали, що підтверджу-
ють неготовність поля до гри.

Юнацький чемпіонат - на старт! • Право на суддівство у грі надається представнику
гостьової команди (Список арбітрів юнацького чемпіо-
нату буде оприлюднено ФФТ). Другим суддею на лінії
може бути представник господарів. У разі, якщо гостьо-
ва команда не може представити акредитованого ФФТ
арбітра, суддівство здійснює представник команди гос-
подарів (якщо він має відповідний дозвіл від ФФТ).

• Перед початком поєдинку повинен бути заповнений
протокол гри. Після завершення поєдинку фотокопія
протоколу протягом однієї доби повинна бути надісла-
на керівництву ФФТ. Без заповненого та надісланого про-
токолу поєдинку жодні скарги та протести НЕ розгляда-
тимуть.

Нагадаю, що у першому чемпіонаті перемогу святку-
вала юнацька команда з Прислопа, у другому – юнаки з
Вовчого.

Сергій РИК,
голова федерації футболу Турківського району.

Уже цієї неділі розпочнеться третій за ліком юнацький чемпіонат району з футболу 7х7. На старт
змагань вийде 15 юнацьких колективів – з Борині, Бітлі, Красного, Верхнього, Нижнього Висоцького, Ниж-
нього Турова, Сянок, Верхньої Яблуньки, Ільника, Вовчого, Завадівки, Прислопа, Розлуча, Нижньої Яблунь-
ки та Явори. Команди розподілені на дві групи, згідно територіального принципу, та зіграють два кола
групового турніру. По чотири кращі команди вийдуть до фінального етапу змагань та в стикових по-
єдинках розіграють звання кращої юнацької команди району. Команди, що посядуть 5-6 місця в своїх гру-
пах, зіграють в Кубку Надії.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.

Часопис виходить раз на тиждень.
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Продається житловий буди-
нок із господарськими при-
міщеннями по вул. Поляна (вище
середньої школи №1).

Будівництво незавершене.
Площа земельної ділянки під

забудову – 10 арів.
Ціна – договірна.
Контактні телефони:

0987169695, 0954628684.

Продам ЗАЗ Сенс! Білий, 1,3
МТ, з ГБО. Можливо під виплату
від 1900 грн/міс.

Тел.: 0680356995.

Працевлаштування за кордоном для чоловіків, жінок та сімей-
них пар: Чехія, Польща, Німеччина, Угорщина. Пропонуємо вели-
кий вибір вакансій. Допоможемо з виготовленням документів.

За детальною інформацією: +380673918329, +380673107823,
+380685964924 (Олег).

Í²ÌÅÖÜÊÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÁÀÄÅÐ ÓÊÐÀ¯ÍÀ» Â²ÄÊÐÈÂÀª
ÑÎÒÍ² ÍÎÂÈÕ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÀ ËÜÂ²ÂÙÈÍ²

У зв’язку із розширенням виробництва, ТзОВ «Бадер Україна» відкриває понад 500 вакансій і
запрошує на роботу мешканців Львівської області. Компанія на сьогодні є визнаним лідером у
виготовленні шкіряних автомобільних салонів преміум-класу для AUDI та BMW.

Підприємство із 10-річним досв-
ідом, окрім європейських умов
праці та хороших зарплат, має що
запропонувати. За цей час нову ро-
боту тут знайшли вже 4000 праців-
ників, і їх кількість постійно зрос-
тає. Своїм робітникам «Бадер Ук-
раїна» забезпечує безкоштовне
проживання у комфортабельному
готелі Львова, а ще безкоштовні
трансфер та навчання. Вже тради-
ційно компанія самостійно навчає
людей без досвіду і пропонує ре-
альний кар’єрний ріст.

«Нещодавно «Бадер Україна» підписала контракт із Mercedes. Відтак, компанія невдовзі шитиме
автомобільні чохли для автомобілів Mercedes-Benz S-класу та Maybach, які вважаються одними із
найпрестижніших у світі. Вже у 2019 році працівники «Бадеру» щоденно виготовлятимуть 200 комп-
лектів салонів до цих автівок», - розповідає начальник управління інвестиційної політики Львівської
облдержадміністрації Роман Матис.

Варто зазначити, однією із особливостей роботи є те, що витрати на проживання підприємство
повністю бере на себе. Тож працівників із віддалених районів Львівщини тут забезпечують номерами
у місцевих готелях Львова з усіма вигодами.

«Ми хочемо створити максимально комфортні умови для наших працівників, адже цінуємо кожного
з них, - розповідає директор «Бадер Україна» Андрій Павлунь. - У готельному номері є санвузол, душ,
цілодобово забезпечена холодна та гаряча вода. Є навіть такі дрібниці як фен і телевізор. У номерах
також обладнані побутові кімнати із вільним доступом до додаткової техніки та аксесуарів для прання
та прасування. Тобто все готово для зручного проживання».

Звісно ж дуже важливим критерієм є рівень зарплат, які, до слова, сьогодні у багатьох компаніях
ледь перевищують «мінімалку». На противагу – середня заробітна плата на «Бадер Україна» стано-
вить понад 10 000 гривень. Більше того, на підприємстві працює гнучка система премій та бонусів, що
дозволяє заробляти суттєво більше.

«Якщо працівник вмотивований та постійно вдосконалює свої результати, це все, безумовно, пози-
тивно відзначається на зарплаті», - наголошує Андрій Павлунь.

За його словами, новачкам знадобиться усього 2-3 тижні навчання для того, щоб долучитись до
чисельної команди «Бадер Україна», яка налічує вже понад 4000 працівників. А для професіоналів
компанія стане гарним продовженням кар’єри.

Всіх охочих працювати у компанії «Бадер Україна» просимо звертатись у відділ кадрів, за номе-
рами телефонів: 097 201 20 30 або 063 293 52 32.

http://facebook.com/BaderUkraine/
http://bader-leather.com/ua/b-u-bader/

БОРИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ
НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ І РЕМЕСЕЛ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗА ТАКИМ ПРОФЕСІЯМИ:
На базі 9-ти класів:
Столяр будівельний.
Монтажник систем утеплення будівель (термін навчання – 2 роки 10

міс.);
Столяр. Різьбяр по дереву та бересті (термін навчання – 3 роки 5

міс.);
Кухар. Бармен (термін навчання З роки 4 міс.).
На базі 11-ти класів:
Столяр будівельний.
Монтажник систем утеплення будівель (термін навчання – 1 рік 5

міс.);
Озеленювач. Лісоруб (термін навчання – 1 рік 5 міс.);
Агент з організації туризму. Адміністратор (термін навчання  – 10

місяців).
Вступники подають такі документи:
1. Заяву на ім’я директора.
2. Атестат (свідоцтво про освіту) – оригінал.
3. Медичну довідку (форма 0,86/У)  та довідку про щеплення (форма

№ 063/о).
4. Шість фотокарток, розміром 3x4 см.
5. Довідку з місця проживання.
6. Ідентифікаційний номер.
7. Ксерокопію паспорта, або документа, що засвідчує особу.
8. Ксерокопію документа про відношення до військової служ6и (при-

писне посвідчення) – юнаки.
Всіх учнів забезпечують гуртожитком і стипендією, у розмірі 588 грн.,

відмінники навчання – 810.95 грн.
Учні з малозабезпечених та багатодітних сімей одержують матері-

альну допомогу. При ліцеї працюють платні курси водіїв від Турківської
автошколи.

Прийом документів проводиться щоденно, крім суботи і неділі.
Адреса: 82547, смт. Бориня Турківського району Львівської області.
Телефон приймальної комісії: 3-41-99, 0956621032; директор:

3-41-69, 0967845724; заступник директора з НВР: 3-43-53,0985888314.
Дирекція.

Колектив Боринського НВК висловлює найщиріші співчуття ди-
ректору школи Лідії Йосифівні Іжик у зв’язку  із передчасною трагіч-
ною смертю племінниці Ольги. У ці скорботні дні розділяємо неви-
мовний сум і тугу її близьких і рідних.

Хай над Твоєю могилою
Світить сонце,
Жалібно співають пташки,
А на квітах буде роса –
То пам’ять про Тебе.
Спи спокійно, добра душа,
Лебединим пухом
Хай буде Тобі земля.
Вічна пам’ять.

Колектив працівників ДП «Турківське лісове господарство» вис-
ловлює щире співчуття інженеру Борису Олексійовичу Яруті з при-
воду тяжкої втрати – смерті батька.

Колектив Турківського будинку дитячої та юнацької творчості вис-
ловлює щире співчуття методисту БДЮТ Ірині Петрівні Кузьмак з
приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Колектив ПП «Тур-Авто» висловлює щире співчуття головному бух-
галтеру Наталії Олександрівні Пономарьовій з приводу тяжкої втра-
ти – смерті матері.

Сусіди з будинку №42 по вул. Молодіжна висловлюють щире
співчуття Богдану Романовичу Дем’яну та його родині  з приводу
непоправної втрати – смерті батька.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК глибоко сумує з
приводу смерті колишнього вчителя Софії Іванівни Гуляк і вислов-
лює щире співчуття рідним покійної.

Колектив Будинку дитячої та юнацької творчості висловлює щире
співчуття директору – Софії Тадеївні Багай – з приводу тяжкої втра-
ти – смерті свекрухи.

Педагогічний колектив Розлуцького НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю української мови та літератури Богдані Богданівні Шпиль-
ко та колишньому вчителю української мови та літератури – Ганні
Матвіївні Назар з приводу тяжкої втрати – смерті батька та чоловіка
– Богдана Семеновича.

Педагогічний колектив Нижненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю початкових класів Людмилі Богданівні Легезі з
приводу тяжкої втрати – смерті батька – Богдана Семеновича.

Учні 6 класу Розлуцького НВК висловлюють щире співчуття клас-
ному керівнику Богдані Богданівні Шпилько з приводу тяжкої втрати
– смерті батька.

ТзОВ «Новодім» м. Турка, вул.
Травнева, 8 (вугільний склад)
реалізує ємності пластмасові –
вертикальні, горизонтальні,
квадратні, рукомийники, квад-
ратні для душу (об’ємом від 100
до 5000 л.).

Бідони – від 20 до 50 л.
Ємності харчові тришарові.
Телефони: 0667889365,

0678787804.

Втрачене посвідчення особи,
яка проживає на території
гірського населеного пункту – №
А-569351, видане 07.07.2012 р.
на ім’я Любові Степанівни Геми,
вважати недійсним.

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї – ВС №
020683, видане 02.11.2010 р.
відділом у справах сім’ї, молоді
та спорту Турківської РДА на ім’я
Василя Миколайовича Пелюш-
кевича, вважати недійсним.

РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАР-
ТИР під ключ. Перепланування.
БУДIВНИЦТВО- будинки, прибу-
дови, павільйони, гаражі, навіси,
альтанки. Лазні, паркани.
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ під
ключ. Мансарднi дахи. УТЕП-
ЛЕННЯ, облицювання  будинків.
Знижки на роботу+матеріали.
Тел.: (068)1455866,
(066)7215631.

Продається трикімнатна
квартира в м. Турка, загальна
площа 70кв. м. Є гараж, літня
кухня, приватизована присадиб-
на ділянка.

Ціна – договірна.
Тел.: 0971627500,

0975684430.

Продається пісок, щебінь.
Послуги екскаватора, достав-

ка.
Тел.: 0661166074 – Саша.

Турківське відділення Сам-
бірської ОДПІ повідомляє, що
21 червня 2018 року у м. Львів
Головним управлінням ДФС у
Львівській області буде про-
ведено безкоштовний семі-
нар для платників податків
Львівської області, які пере-
бувають на обліку в ОДПІ Го-
ловного управління ДФС у
Львівській області, на тему:
«Актуальні питання оподат-
кування у 2018 році», за участі
міжнародних сертифікованих
професійних бухгалтерів
Львівщини.

Початок семінару: 11.00 год.
Початок реєстрації: 10.00 год.
Місце проведення: м. Львів,

вул. Стрийська, 35, актовий зал
у цокольному приміщенні адмі-
нбудинку Головного управління
ДФС у Львівській області.

Запрошуємо взяти участь у
семінарі всіх зацікавлених.


