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Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із ювілейним днем
народження добру, щиру, чарівну, чуйну і товариську – Тетяну Васи-
лівну Лозінську!

 Бажаємо Тобі, дорогенька, міцного-міцного здоров’я, родинно-
го тепла, світлої радості в житті, сімейного бла-
гополуччя, великого людського щастя.

Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки.
І Ангел Твій хоронитель,
Хай буде з Тобою завжди.
Щоб Ти  кожну мить відчувала
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба Тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку!

Друзі.

Сердечно вітаємо з ювілеєм добру, щиру, шановану, ініціативну,
безкорисливу людину, вмілого організатора, досвідченого керівни-
ка, багаторічного працівника лісової галузі Турківщини – Михайла
Михайловича Ільницького!

Шановний Михайле Михайловичу, прийміть сердечні вітання з
нагоди Вашого ювілейного 60-річчя – від колек-
тиву ДП «Боринське лісове господарство». Ба-
жаємо Вам нових здобутків, незгасної енергії
та невтомності у повсякденній відповідальній
діяльності на благо рідної землі. Міцного Вам
здоров’я, щастя, добра та миру, благополуччя
та здійснення усіх мрій і сподівань. Господньо-
го Вам благословення на многії і благії літа!

Бажаєм, щоб в щоденному житті,
Як і сьогодні, панувало свято.
І в гості щоб приходили лиш ті,
Хто лиш добро несе у Вашу хату.
Хай вірних друзів лагідне плече
Підтримає Вас у скрутну годину.
Ріка удачі й радості тече
У Вашу долю, наче у долину.

Щиро вітаємо з прекрасним життєвим ювілеєм добру, приємну,
чуйну і світлу душею людину, дорогого вуйка і хресного батька – Ми-
хайла Михайловича Ільницького.

Спасибі, що завжди поруч, що допомагаєте в усьому, з чим склад-
но впоратися нам. Дякуємо за поради, турботу і душевну доброту. У
день ювілею бажаємо Вам святкового настрою, щастя, удачі і всьо-
го самого доброго, світлого і прекрасного. Хай береже Вас Господь.
Многая і благая Вам літ!

Спасибі, рідненький, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
З повагою: племінники – Іван з сім’єю, Михайло, похресник

Іван.

Кохану і люблячу дружину, дорогу і турботливу матусю – Тетяну
Василівну Лозінську – з ювілейним днем народження щиросер-
дечно вітають чоловік Віктор і син Павлик. Дорогій їм людині вони
бажають міцного здоров’я – з роси і води, безліч
теплих, світлих і сонячних днів у житті, здійснен-
ня усіх мрій і бажань, любові, миру, добра, Божої
опіки і благословення  на многії і благії літа!

Хай доля дарує довгого віку,
Добра, здоров’я і щастя без ліку.
Хай обминають дім Твій тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце Твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку.

ÂÀÃÎÌÈÉ ÇÄÎÁÓÒÎÊ
ÍÀØÈÕ ÄÅÏÓÒÀÒ²Â

Останнім часом у Львівській обласній раді тривали жваві обговорення щодо  розподілу коштів
на фінансування будівництва об’єктів соціально-культурної сфери Львівщини. Мова йшла про
видатки державного фонду регіонального розвитку та ті, що виділяють з обласного бюдже-
ту. Зрозуміло, що жителям нашого району цікаво, що перепало Турківщині. Саме з цим запи-
танням ми звернулися до депутата Львівської обласної ради (до речі, уже четвертого скли-
кання) Михайла Дзюдзя:

– Цьогоріч у процесі розподілу коштів ми мали досить непрості дис-
кусії, які, як на мене, увінчалися непоганим результатом. Із 220 тис.
грн., виділених  фондом регіонального розвитку, завдяки активній по-
зиції моїх колег-депутатів – Михайла Ільницького та Ігоря Комарниць-
кого,  райдержадміністрації та районної ради, нам вдалося залучити
12 млн. грн. Зокрема 8 млн. грн. буде скеровано на будівництво школи
в с. Либохора, 4 млн. грн.– на завершення будівництва школи в с. Лоси-
нець, яка декілька років тому була знищена пожежею. Щодо завер-
шення  будівництва навчального закладу в с. Н. Яблунька, то ми сьо-
годні консолідовано працюємо над цією проблемою й сподіваємося,
що нам таки
вдасться про-
л о б і ю в а т и
фінансування,
щоб уже у ве-
ресні діти змог-
ли перейти у
нове приміщен-

ня. Доброю новиною для нашого району є й те,
що, згідно прийнятої програми Львівською об-
ласною радою «Охорона і збереження музейної
спадщини Львівської області на 2016-2018рр.»,
виділено 100 тис. грн. на виготовлення проект-
но-кошторисної документації на комплексну ре-
ставрацію дерев’яної церкви Собору Пресвятої
Богородиці в с. Матків, 200 тис. грн. – на прове-
дення ремонтних робіт частини храму, що зни-
щений пожежею, Покрови Пресвятої Богородиці
в с. Лопушанка, 570 тис. грн. – на реставрацію
церкви – пам’ятки архітектури  Св. Михаїла в с. Ісаї. До речі, по 1,5 млн. грн.,  буде виділено  для цього
храму в наступних етапах – 2017-2018 рр.

Розповів Михайло Семенович і про те, що для Турківщини виділено майже 6 млн. грн. на ремонт
комунальних доріг, зокрема Бориня - Боберка та Турка - Лопушанка. А в даний час триває активна
робота щодо лобіювання мікропроектів, яких в обласну раду подано близько 1.5 тисячі. Хоча коштів
виділено  лише 35 млн. грн. Але, віриться, що нашим трьом активним депутатам таки вдасться макси-
мально  відстояти пропозиції від Турківщини й забезпечити їх фінансування.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÒÐÀÂÓ,
ÑÕÎÆÓ ÍÀ
ÍÀÐÊÎÒÈÊ,

Вилучили в
одного з жителів

Турківщини
Не так давно, у ході спец-

іального відпрацювання, пра-
цівники Турківського відділен-
ня поліції затримали громадя-
нина Н., жителя одного із при-
міських сіл, і вилучили в ньо-
го подрібнену траву коричне-
вого кольору, схожу на марі-
хуану.

По даному факту відкрито кри-
мінальне провадження за ч. 1
ст. 309 КК України (незаконне
носіння, збут та зберігання нар-
котичних засобів). Вилучену под-
рібнену траву скеровано на
спеціальну експертизу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ТзОВ «Новодім» реалізує населенню будівельні матеріали:
пісок, відсів, щебінь, цемент. Можлива доставка.

Турківська площадка (колишній вугільний склад): м. Турка, вул.
Травнева,8.

Тел.: 0667889365, 0678287804 –  Володимир.

ДІДУСЯ ПОКАРАЮТЬ ЗА
СПАЛЮВАННЯ ТРАВИ

 Останніми роками справжньої пошесті у весняний період
набуло безглузде спалювання сухої трави. Роблячи це, люди
часто навіть не задумуються, яку шкоду наносять довкіллю,
зрештою, й своєму здоров’ю. Нерідко на такі пожежі змушені
виїжджати й працівники рятувальної служби. А буває, що во-
гонь з полів перекидається й на лісові масиви.

Зазвичай уповноваженим особам досить важко ловити таких
паліїв. Але нещодавно житель с. Явора Володимир Спурза, 1932
р.н., таки попався. На нього було складено  протокол про адмініст-
ративне правопорушення. Сам же Володимир Антонович не зміг
нічого пояснити, чому він це зробив.

До речі, й у минулому році його вже ловили за палійською спра-
вою, але тоді йому пробачили. Очевидно через це він відчув вседоз-
воленість та був упевнений у своїй безкарності.

Наш кор.
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1 квітня святкує свій ювілей дорога хресна
мама і кума – Тетяна Ва-
силівна Лозінська. З
цим прекрасним святом
її щиросердечно вітають
похресник Назар, куми
Наталія і Микола Ілиничі
та Світлана і Роман
Блажівські і бажають
ювілярці міцного здоро-
в’я, радості, любові, доб-
ра, Божого благословен-
ня на многії літа!

Незабутніх Вам вра-
жень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій.
Хай палають в серці почуття високі,
А життя дарує повні щастя роки.
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.

Шановний о. Олексію!
Вітаємо Вас з днем Ангела. Бажаємо Вам

міцного здоров’я, родинного тепла та милості
Божої. Нехай милосердний Господь допома-
гає Вам у всіх Ваших справах, а Ваш покрови-
тель, преподобний Олексій – посилає
мудрість, виваженість, за-
хищає від усього злого на
землі.

Щоб Ваше здоров’я як
кремінь було,

Щоб щастя сімейне
його берегло.

Щоб радість завжди
була на порозі,

А лихо в далекій і вічній
дорозі.

Хай поруч з Вами Ан-
гел Ваш летить

І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.
З повагою та найкращими побажаннями

громада с. Мала Волосянка.

Парафіяни церкви Покрови Пресвятої Бо-
городиці м. Турка і священик Михайло щиро-
сердечно вітають із славним життєвим юві-
леєм – 80-річчям від дня народження над-
звичайно активну, мудру,
добропорядну, щиру
серцем людину, турків-
чанина – Михайла Йоси-
повича Деньковича.

З нагоди ювілею бажа-
ють йому доброго здоро-
в’я – на многії літа, родин-
ного затишку, невсипущої
життєвої енергії, сили, зав-
зяття, мирного неба над головою,
Божої опіки і ласки на довгі і щасливі роки
життя.

80 – не привід для печалі,
80 – це зрілість золота.
Нехай до ста, а може ще і далі,
Ідуть, не оглядаючись літа!
Здоров’я Вам від води ключової,
Багатства від землі святої!
Щоб доля завжди усміхалась
І старості не піддавалась.

Щиросердечно вітаємо із 80-річним юві-
леєм дорогого, люблячого, чуйного і турбо-
тливого чоловіка, батька, дідуся і свата, турк-
івчанина – Михайла Йосиповича Денькови-
ча.

Бажаємо йому міцного здо-
ров’я – з роси і води, неви-
черпної життєвої енергії,
благополуччя, Божої опіки
і довголіття.

Здоров’я, щастя зи-
чим не на рік,

На все життя бажаєм
його щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
З повагою – дружина, сини, онуки і свати.

 

Нещодавно рейдова бригада
ДП «Боринське лісове госпо-
дарство» виявила й затрима-
ла чергових крадіїв лісу. Зок-
рема жителя с. В. Яблунька
Михайла Топольницького,
1979 р. який разом зі своїм
батьком Михайлом Валерійо-
вичем в Яблунському
лісництві скоїв незаконну по-
рубку чотирьох сироросту-
чих дерев, чим заподіяно
збитків лісовому господар-
ству на суму 47673, 00 грн.
Дане лісопорушення вчинено
в регіональному ландшафт-
ному парку «Надсянський».

Другим лісопорушником та-
кож виявився житель с. В. Яб-
лунька Нестор Шикітка, 1979 р.н.
У цьому ж таки лісництві він скоїв
незаконну порубку  8 сироросту-
чих дерев і одного сухостійного.
У результаті заподіяно збитків
на суму 4668,74 грн. Дане лісо-
порушення також було вчинено
в регіональному ландшафтному
парку «Надсянський».

А ось житель с. Карпатське
Юрій Юрочко, 1948 р.н., скоїв
незаконну порубку двох сироро-
стучих дерев, діаметром 14 см
та 15 см, залишивши пень, ви-
сотою метр, в Либохірському
лісництві. Сума збитків стано-
вить 523, 79 грн. Дане лісопору-
шення вчинено в зоологічному
заказнику місцевого значення
«Либохірський».

Хочемо нагадти всім охочим
до самовільних рубок, що прац-
івники лісової охорони й надалі
активно працюватимуть над ви-
явленням подібних випадків.

Прес-служба ДП «Боринське
лісове господарство».

ÊÐÀÄ²¯ Ë²ÑÓ ÍÅÕÀÉ ÍÀ×ÓÂÀÞÒÜÑß

Ïðîñ³ìî â Áîãà ùàñëèâî¿ äîðîãè!
Волею Всевишнього, випало мені на долю пра-

цювати у м. Старий Самбір. За два роки щоденної
праці, давно ввійшла у повсякденний ритм спілку-
вання із пересічними громадянами. У  пам’ять на-
завжди закарбовувались друзі-водії, які кожного
дня везуть мене на роботу за маршрутом Львів-
Дністрик, що пролягає через моє рідне село –
Присліп.

Бути водієм і працювати з людьми за покликом серця –
велика відповідальність. Адже водій громадського транс-
порту – це свого роду психолог і має знайти підхід до
людини будь-якого віку, мусить стримувати емоції. А ми,
пасажири, оплачуючи за свій проїзд.

Та не завжди удача є прихильна до мене на моєму,
освяченому Господом, шляху. І за ці два роки я надовго
запам’ятаю свій проїзд додому, в рідний Присліп. Було це
15 березня 2016 року, коли на заміну даного рейсу виїхав
пихатий водій Микола – автобусом з державним номер-
ним знаком  ВС-51-69-ВС – за маршрутом Львів-Дністрик.
Знехтувавши правами пасажирів с. Присліп, водій по-
їхав по центральній, іншій, прямій і, на його погляд, кращій
дорозі – прямо на Дністрик. Присліпчан у салоні було більше
двадцяти чоловік, тому і просили водія довезти їх бодай
на верхній кінець, з іншої сторони – до першої зупинки, у
відстані всього один кілометр. Та де там. Пиха важливі-
ша за нашу з Вами гідність. А що вже говорити про мо-
раль?

Шановний водію! Мені дуже прикро і соромно за Вашу
поведінку і фрази, кинуті на адресу моїх односельчан, про
що я краще промовчу!...

І хоча Ви не з нашого району, залишайтесь людиною! У
Вас напарник по машині такий культурний і вихований –
п. Ярослав. Моя Вам порада: навчіться у нього ввічли-
вості і поваги до людей.

Якщо Господь дозволив Вам, на Вашому життєвому
шляху, подолати відстань у тисячі кілометрів, обминаю-
чи всі прикрощі і негоди. Невже важливий цей кілометр
претензій і непорозумінь?

Прошу вибачення у керівництва автопарку за цей крик
душі і всім водіям складаю велику подяку та бажаю щас-
ливої дороги і попутнього вітру!

З повагою – жителька с. Присліп Марія ДЖУРА.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ Â²ÉÑÜÊÓ Â²Ä
ÂÅÐÕÍÜÎ¯ ßÁËÓÍÜÊÈ

Останнім часом, за словами волонтерів, дещо впала ак-
тивність населення щодо допомоги армії. Але коли виникає
потреба, громади активізовуються і вносять свою частку в
нашу спільну перемогу, яка, хочеться вірити, буде невдовзі.
Так днями   Верхньояблунський сільський голова Андрій Фе-
дорчак та секретар  сільської ради Єва Семків привезли в Тур-
ку великий вантаж продуктів харчування, зібраних громадою
УПЦ КП, де настоятелем храму о. Йосип. Допомогу розванта-
жено в мистецькому центрі «Україна».

Андрій Григорович каже, що наступна партія буде від греко-като-
лицької громади села, яка також працює в цьому напрямку. А  кер-
івник благодійного фонду «Милосердя», який зараз чи не єдиний,
який займається волонтерством у районі,  Мирослава Калинич роз-
повіла, що тиждень тому на Схід України було відправлено  таку ж
допомогу «Новою поштою» від громад Горішньої та Середньої Тур-
ки. Долучилися до допомоги й пенсіонерки нашого міста – Марія
Яворська, Анна Годій та Марія Петрик.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗОНА ВІДПОЧИНКУ
прийме перших відвідувачів уже на початку травня

До свята Христового Воскресіння відомий підприємець Турківщини Роман Биїк завершить реалізацію чергового свого проекту –
облаштування зони відпочинку – з дитячим майданчиком, пляжем, красивими альтанками, чудовим ландшафтним дизайном та іншими
цікавими пропозиціями. Розташована вона по вул. Травнева, на березі річки Яблунька, поблизу автозаправки АГРО-ЛТД. Наразі на
роботу потрібно трьох жінок – кухар, бармен, офіціант. Звертатися за телефоном: 3-12-03.  А вже восени Роман Андрійович має
намір в зоні відпочинку спорудити сучасну сауну з басейном. До речі, відвідувачі тут можуть не лише відпочити чи посмакувати
усілякими ласощами, а й, скажімо, порибалити.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Щиросердечно вітаємо із піввіковим ювілеєм дорогу нам люди-
ну – хорошого чоловіка, сина, зятя, турботливого батька та любля-
чого дідуся, доброго свата – Бориса Онуфрійовича Мельника, жи-
теля м. Турка. Бажаємо Вам, рідненький, і
надалі залишатись таким енергійним і не-
втомним, завзятим і неспокійним душею,
щирим і турботливим, щедрим на добро.
Нехай Господь Бог щедро дарує Вам щас-
тя, здоров’я, світлу радість та родинні га-
разди.

Нехай збудуться мрії, бажання, думки,
Божим сонечком день кожен сяє.
Мов весна, молодіють прийдешні роки,
Доля щастям рясним процвітає.
Хай Господь теє щастя наповнить доб-

ром
І цвістиме життя, мов калина.
Вік прожити в любові, достатку, здоров’ї
Щиро зичить Вам Ваша родина.
З любов’ю – дружина Галина, син Ігор, дочка Іванна, невістка Ма-

р’яна, зять Володимир, онуки Юрій, Каріна, Софія, Арсен, Ілля, тато
Микола, тесть Володимир, свати Богдана Яворська, Ірина і Михай-
ло Германовичі та вся родина.

Дорогу матусю, тещу, бабусю із 50-літтям – Юлію Данилівну Со-
занську – вітають: дочки Марія та Леся, зять Василь, онук Ростис-
лавчик і бажають ювілярці:

Хай роки ідуть, а душа молодіє,
Онуки ростуть, а чоло не сивіє.
Хай серце не знає печалі й розлуки,
Хай радість приносять Вам діти й ону-

ки.
Матусю, наша рідна ненько,
За те, що нас добра навчили,
За те, що Ви для нас зробили
Вам – найкращі в світі квіти,
З любов’ю вітають онуки й діти.

Дорогу сестру, хресну маму, турботливу цьоцю, жительку с. Кривка
– Юлію Данилівну Созанську – з ювілеєм вітають сестра Стефа,
сестра Марія з родиною, брат Іван з родиною, племінники Микола
та Іван, похресник Руслан і бажають ювілярці міцного здоров’я,
людського щастя і світлої радості в житті.

Сьогодні і сонце ясніше сіяє,
Пісенно долинає великий потік,
Напевно тому, що сьогодні минає 50-й рік.
Можливо у ньому було щось погане,
Невже воно буде у всьому житті,
Нехай 51-й, що завтра настане,
Несе тільки радість на всьому путі.
Нехай Мати Божа охороняє,
А Господь з небес благословляє.

Дорогу сестричку – Лідію Михайлівну Копитчак з ювілеєм, який
відсвяткує 4 квітня, щиросердечно вітають сестри Оксана з сім’єю,
Марія з сім’єю, Галина з сім’єю і бажають міцного здоров’я
– з роси і води, сімейного щастя, достатку, Божо-
го благословення на многії і благії літа.

Бажаєм миру, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Здоров’я міцного, щастя без краю –
Усього найкращого Тобі ми бажаєм.
Хай Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Хресний батько Богдан і хресна мама Алла щиро вітають з 15-
річчям від дня народження, яке вона буде святкувати 4 квітня, свою
дорогу похресницю – Юлію Миколаївну Мотичак  – із с. Кривка і
бажають їй міцного здоров’я, здійснення мрій,
надійних і вірних друзів, щасливої долі.

Знову квіти цвітуть, скоро ранки вми-
ватимуть роси,

Спалахнула довкола земля смарагдо-
вим вогнем,

Бо прийшла вже весна, і небесна засяяла
просинь,

Щоб Тебе привітати з цим прекрасним, уро-
чистим днем!

Це Твій день, ми теж хочем Тебе привітати,
Не сумуй, веселись і в здоров’ї живи до 100 літ!
Хай Твій шлях попровадить Пречистая Божая Мати
І небесний Ісус береже Тебе завжди від бід.

ЩЕ ОДНА ПРИЙМАЛЬНЯ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА ІРИНИ  СУСЛОВОЇ ВІДКРИЛАСЬ НА ЛЬВІВЩИНІ
 З 1 березня у місті Турка працює громадська приймальня Ірини Суслової. Це можливість для горо-

дян особисто передати скаргу, повідомити цікаву новину чи просто виразити власні поради та поба-
жання. Приймальня працює на засадах відкритості, прозорості та законності. Будь-хто може зверну-
тись у громадську приймальню з важливих питань. Приймальня знаходиться в приміщенні Турківської
міської ради. Адреса: Львівська обл.,Турківський р-н., м. Турка, площа Ринок, буд. 26.

 Графік роботи: понеділок, середа, п’ятниця, з 09:00 по 13:00.
 Телефон приймальні - 099-010-59-60.

«Áàòüê³âùèíà» ìîæå âèãðàòè âèáîðè ó Ðàäó, à
Òèìîøåíêî – ñòàòè ïðåçèäåíòîì

Якщо б вибори президента України відбулися в середині березня, на них могла б перемогти
Юлія Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Серед тих, хто визначився і пішов би на вибори, 20,9% проголосували б за Тимошенко.
За діючого главу держави Петра Порошенка проголосували б 17,9%, за Олега Ляшка – 12,0%, за

мера Львова Андрія Садового – 10,3%, за екс-міністра оборони Анатолія Гриценка – 9,6%, за лідера
«Опозиційного блоку» Юрія Бойка – 9,5%, за лідера «Свободи» Олега Тягнибока – 4,1%.

Крім того, за екс-лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша готові голосувати 3,9% опитаних, за Сер-
гія Тігіпка – 3,4%, за лідера комуністів Петра Симоненка – 2%, за Геннадія Корбана – 1,3%, за Вален-
тина Наливайченка – 1,2%.

У разі виборів до Верховної Ради, згідно з цим опитуванням, за «Батьківщину» готові голосувати
18,6% тих, хто визначився зі своїм вибором.

Ще 13,2% готові голосувати за «Опозиційний блок», 11,4% – за «Блок Петра Порошенка», 10,9% –
за «Самопоміч», 10,9% – за Радикальну партію, 6,2% – за «Свободу», 5,1% – за «Громадянську пози-
цію», 4,1% – за партію «Рух за очищення» (наразі такої партії не існує), 2,6% – за «УКРОП», 2,5% – за
«Національний рух Дмитра Яроша».

Партія прем’єра Арсенія Яценюка, яка виграла минулі вибори, здатна набрати лиш 1,9%.
Опитування проводилося з 23 лютого по 8 березня 2016 року на замовлення клієнта. Методом

особистого інтерв’ю опитано 2039 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів
України (крім Криму).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється
українською владою.

Українська правда.

Саме така поважна дата 3
квітня прийде до турківчанина,
добре знаного в місті, та й в рай-
оні загалом, в недалекому ми-
нулому досвідченого господар-
ника Михайла Деньковича. Для
старших людей він не потребує
особливого представлення, про
його добрі справи яскраво засв-
ідчує трудова біографія. А для
молодших, скажімо, ровесників
нашої Незалежності, таки вар-
то бодай коротко розповісти
про Михайла Йосиповича.

Його можна вважати  люди-
ною трьох епох. Народився 3
квітня 1936 року в с. Задільсь-
ке, тодішнього Боринського
району. В цей час Галичина
була під протекторатом
Польщі. У рідному селі здобув
семирічну освіту, а згодом –
середню –  в Борині. А дальше
було військо, суворий клімат
Далекого Сходу, навчання у
корпусній школі. Через три
роки демобілізувався офіце-
ром.

Змінивши військовий од-
нострій на цивільну одежу,
довго не відпочивав, а влашту-
вався судовиконавцем у Бо-
ринський народний суд. Після
укрупнення районів, працював
інспектором по пенсіях в рай-
соцзабезі Турківського району.
Відчувши потяг до наук,  всту-
пив до Вишнянського сільсько-
господарського технікуму, а зак-
інчивши навчання, після черго-
вої адміністративно-територі-
альної реформи,  був скерова-
ний в управління сільського гос-
подарства Старосамбірського
району. Коли знову відновили
Турківський район, став стар-
шим агрономом управління
сільського господарства. Одно-
часно вступив на заочне
відділення Львівського
сільськогосподарського інститу-
ту.

Побачивши в молодому спец-
іалісті   хист керівника, в 1969
році  його призначають головою

колгоспу «Перемога» смт. Бори-
ня. Господарство тоді було в до-
сить занедбаному стані, але,
завдяки діловій хватці Михайла
Йосиповича, дуже швидко ситу-
ація покращилася. І вже в 1972
році  його переводять керівни-
ком колгоспу  ім. Маяковського,
до якого тоді входили 4 села: За-
вадівка, Мельничне, Лосинець
та Ясінка. І знову ж таки госпо-

дарство довелося витягати з
боргової ями. 700 тисяч  – дов-
гострокових позик та 300 тисяч
– короткотермінових. Люди не
отримували зарплати. Надої на
одну корову складали 1000-1200
літрів молока на рік. Картоплі
збирали з гектара 80-100 цент-
нерів. А тому, як кажуть, засукав-
ши рукави, Михайло Йосипович
знову взявся до роботи. Швид-
кими темпами було побудовано
2 тваринницьких комплекси,
сінажні споруди, склад міне-
ральних добрив, комбікормовий
завод, багато закладів соціаль-
но-культурної сфери. Були заве-
зені всі деталі для будівництва

цегельного заводу, але не суди-
лося – металеві конструкції
продали на металобрухт, а за-
литі  анкери так і залишилися
незадіяними. Уже в 1976 році
всі позики були погашені, а на
початок 90-х колгосп мав на ра-
хунку в банку 200 тис. рублів. У
господарстві працювало 220
штатних працівників. Надої мо-
лока становили 2800 кг,  з гекта-
ра збирали по 187 кг картоплі.
Колгосп 7 разів був перемож-
цем, як тоді називали, соцзма-
гання. Виконував й 5-річні нор-
ми, за що  Михайло Йосипович,

зрештою, як і механізатори та
тваринники, отримували наго-
роди. Сам керівник господар-
ства був нагороджений орде-
ном Трудового Червоного
Прапора.

 Багато уваги господарство
приділяло й  будівництву соц-
іально-культурної сфери. А це
школа, магазини, заклади
охорони здоров’я. Як досвід-
ченого керівника, у 1994 році
Михайла Йосиповича обира-
ють заступником голови рай-
онної ради. Одночасно – на-
чальником управління
сільського господарства.
Відпрацювавши на цій посаді
2 роки, він пішов на пенсію, а
згодом, з 2003 по 2005 рік, був
директором гуртівні «Львівхо-
лод», врятувавши приміщен-
ня колишньої «Сільгосптехн-
іки» від руйнації.

Сьогодні Михайло Йосипо-
вич жалкує за тим, що багато
об’єктів, збудованих в часи

Радянського Союзу, зруйновані,
Як і за тим, що не довелося до-
будувати школу в с. Мельничне,
де практично було зведено пер-
ший поверх.

З приємністю настоятелі цер-
ков с. Мельничне та м. Турка зга-
дують його допомогу в будів-
ництві храмів, а мало хто здога-
дується, що кожну неділю в храмі
Покрови Пресвятої Богородиці
м. Турка закликає на літургію
дзвін, на якому викарбовано
«Д.М.». Це Михайло Денькович
заспонсорував його  громаді, де
він й до сьогоднішнього дня є
активним прихожанином.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÌÅÐÅÆÈÂÎ ÆÈÒÒªÂÎ¯ ÑÒÅÆÈÍÈ
З висоти прожитих літ та у праці надбаних життєвих пре-

мудростей, на схилі літ, людина досить часто складає для
себе іспит пройденого шляху:  що вдалося зробити, а що ні.
Тим більше, коли зозуля накувала 80!
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В першу чергу, організаторів
зустрічі обурило, що не було
представників міської ради на
зборах, «хоча про цей захід було
повідомлено заздалегідь». По-
відомлення про захід було над-
руковано в газеті в п’ятницю, 18
березня, тобто за два дні до
зустрічі. У всіх керівників даних
ГО є мій номер телефону, але
ніхто не подзвонив, не повідо-
мив про збори, не узгодив, чи є
можливість бути присутнім на
них. До речі, ніхто не повідомив і
керівника ГО «Майдан Турківщи-
ни» Руслана Шияна. Коли  «Май-
дан Турківщини» організовував
такі збори, були попередні
зустрічі з керівниками району, їх
просили  призначити день, коли
вони можуть бути присутніми,
узгоджували коло питань, які
цікавлять громадськість, і попе-
реджували за кілька тижнів. До
речі, Руслан Шиян повідомив, що
був присутній на зборах, але
коли спробував дати пояснення
відносно  аптек для обслугову-
вання пільгових категорій насе-
лення, про що саме йшла мова
на зборах, його у грубій формі
перебили: «Закрий рот. Тобі
ніхто не давав право говорити».
Після цього Руслан залишив
збори. Напевно не кожному спо-
добаються такі умови об’єднан-
ня.

В п’ятницю і суботу ми були
зайняті підготовкою і проведен-
ням першого Відкритого чемпі-
онату Турки із Силового удару,
який пройшов на високому рівні.
В неділю я поїхав до Києва, тому
що в понеділок і вівторок були
призначені зустрічі із керівника-
ми департаментів Міністерства
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25 березня 2016 року у районному часописі «Бойківщина» була
опублікована стаття «Влада має чути громаду й не ігнору-
вати», підписана ініціативною групою ГО «Учасники АТО Турк-
івщини», ГО «Самооборона Турківщини», ГО «Народна гвардія».
У статті є конкретні звинувачення в бік міської ради, тому
спробую відповісти  по кожному з них.

економіки і торгівлі та Міністер-
ства регіонального розвитку.
Відповідно, я не міг бути при-

сутнім на недільних зборах. Але
питання я би поставив іншим
чином. Люди, які організовува-
ли ці збори, мали би розуміти,
що повідомлення за два дні до
зборів через газету, а потім зви-
нувачення в ігноруванні заходу
– це елементарна неповага до
людей, які представляють рай-
онну і міську владу (Володими-
ра Лозюка також ніхто не повідо-
мив), і виглядає все це, вибачте
за слово, досить провокативно.

Стосовно тих питань, які обго-
ворювалися на зборах. Перше
питання – відкриття аптек для
обслуговування пільгових кате-
горій населення. Міська рада не
відкриває аптеки, а лише надає
приміщення. Ми вже повідомля-
ли про те, хто виграв конкурс на
відкриття таких аптек і термін дії

відповідних договорів. Ці питан-
ня на постійному контролі, зас-
луховувалися на засіданні ви-
конкому міської ради від
28.01.2016 року  і озвучувався
стан справ на сесії міської ради.
Обидва підприємці, які виграли
конкурс на приміщення аптек
(Лемець А.В. і Бенкеч Г.М.), за-
певнили, що аптеки будуть
відкриті. Відповідальність за
відкриття аптек повною мірою
лягає на цих підприємців. Ліцен-
зія на торгівлю наркотичними
речовинами видається не
підприємцю, а на саме при-
міщення, яке має відповідати
всім нормам. Вироблення такої
ліцензії триває близько півроку.
Тобто аптеки зможуть функціо-
нувати лише в кінці 2016 року,
або на початку 2017 року. Цю
інформацію я двічі озвучував на
нараді у голови Турківської РДА
Лабецького О.М. (він міг озвучи-
ти її присутнім). Цю інформацію
я озвучував голові ГО «Народна
гвардія» Миколі Коноваленку.
Цю інформацію я озвучив Михай-
лові Цуняку і групі афганців, які
приходили до мене особисто. Їх
цікавило також питання  стосов-
но взяття на баланс міської
ради пам’ятника воїнам – афган-
цям. Я пообіцяв їм, що особисто
ініціюю повторний розгляд пи-
тання про передачу всіх пам’ят-
ників на баланс міської ради на
черговій сесії. Розгляд цього пи-
тання на комісії буде проходити
в присутності їх представника.
«Відповіді на питання, які їх тур-
бують», принаймні цим пред-
ставникам, були відомі.

Процитую наступне звинува-
чення, озвучене на зборах Ми-
хайлом Ільницьким: «На мою
думку в міській раді багато пол-
ітики. Було б менше політики, то
відповідно було б більше еконо-
міки.»  На жаль, депутати Вер-
ховної Ради України вирішили
таким чином, що навіть на

місцевих виборах депутати му-
сять представляти політичні
партії. Під час виборів до Вер-
ховної Ради України партії зга-
дують про міста і села в райо-
нах, розказують, які вони хороші,
і забувають про свої обіцянки до
наступних виборів. Після ви-
борів, вони вимагають створен-
ня політичних груп і фракцій у
місцевих радах. Я вважаю, що ми
повинні вимагати від них пост-
ійної допомоги для вирішення
невідкладних проблем. Коли
депутати найвищого рівня допо-
магають залучити певні інвес-
тиції в розвиток міста чи району,
лобіюють наші проекти у
міністерствах, шукають інвес-
торів, про це необхідно говори-
ти. Ми за те, щоб кожна політич-
на сила озвучувала відповідні дії
народних обранців найвищого
рівня,  тим самим звітувала про
свою допомогу низовим структу-
рам. Інколи вирішити економічні
питання, без певного лобіюван-
ня «на верхах», просто немож-
ливо. Тому на сесії міської ради
ми озвучили позицію відносно
цього і запропонували відкрито
висвітлювати  такі питання всім
політичним партіям. Це той ви-
падок, коли політика повинна
працювати на економіку.

Міська рада відкрита до діа-
логу з усіма жителями міста.
Налагоджено постійний діалог з
підприємцями, які торгують на
міському ринку, для вирішення
питання щодо облагородження
міського ринку, будівництва кри-
тих павільйонів. Була проведе-
на зустріч із підприємцями міста,
де були озвучені плани міської
ради щодо залучення інвестицій
в місто, для врахування їх бачен-
ня з цього питання.

Реалізація будь – яких про-
ектів є довготривалим проце-
сом, який прописаний законом,
і не може бути пришвидшеним.

Вся процедура – від прийнят-
тя рішення на сесії до реалізації
проекту – виглядає наступним
чином:

1.Після прийняття сесією
міської ради рішення про вклю-
чення земельної ділянки не-
сільськогосподарського при-
значення в перелік земельних

ÓÊËÀÄÅÍÎ ÄÎÃÎÂ²Ð
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Нагадаємо нашим читачам, що в середині лютого між Азербайджанською

Радою освіти та Департаментом освіти і науки  Львівської ОДА було підпи-
сано меморандум, терміном на п’ять років, що передбачає  спільну організа-
цію різних проектів, програм, конференцій, зустрічей між  педагогами та шко-
лярами м. Львів, Львівської області та  Азербайджанської Республіки. До пе-
реліку таких закладів потрапив і Турківський НВК №1 (І-ІІ ст.).

23 березня у Львові було  укладено договір про співробітництво маж 164-ою шко-
лою м. Баку (до речі, в ній навчалися відомий гуморист Євгеній Петросян, космонавт
Віталій Жолобов та інші знані  особистості) та Турківським НВК№1. Колективу  Турк-
івського НВК №1 вручено  сертифікат про співробітництво. Минулого четверта  деле-
гація з Азербайджану – вчителі початкових класів,  вчитель історії, психолог – разом
з начальником відділу інформаційно- комп’ютерного забезпечення  Департаменту
освіти і науки Львівської ОДА Андрієм Дудою та начальником відділу освіти і науки
Турківської РДА  Наталією Гошівською – побували  в Турківському НВК №1. Там  прой-
шла  хвилююча   і  гостинна зустріч та  відбувся прекрасний концерт, підготовлений
силами учнів школи  для закордонних гостей.

– Зізнаємося, ми тут – вперше. З азербайджанської землі приїхали до вас, щоби
дізнатися про педагогічну діяльність  українських вчителів, подивитися, що у  вас і  у
нас спільного і що відмінного,  поспілкуватися і навіть дати відкриті  уроки, – сказала
вчитель початкових класів школи №164 м. Баку   Сахабет  Юсібова. –   А також
запросимо  в гості адміністрацію  НВК,  ваших передових вчителів,  учнів –  відмінників
навчання, щоби  вони приїхали  до нас, в Баку,  і поділилися досвідом: як їм вдається
досягти  усіх  цих педагогічних нововведень, високих показників в навчанні. Вражен-
ня від зустрічі з вашою школою – прекрасні. По-перше, до глибини душі вразило
привітання. Нас зустріли хлібом-сіллю. І нам було дуже-дуже приємно.  А коли поба-
чили  дітей в національних костюмах, послухали  їхню літературно-музичну компози-
цію, на очі навернулися сльози. Ми зауважили, що  у вас  на  дуже високий   рівень
поставлено  національно-патріотичне і духовне виховання учнів.  Вони  дуже люб-
лять   Україну. Азербайджанці також  здавна  любили українську землю і її   трудолю-
бивий народ. Ми дорожили  і дорожимо цією дружбою. Наші сини  одружилися на
українках, і в  Азербайджані   зараз  є багато таких сімей. Навіть наші традиції в чомусь
подібні,  методи навчання  подекуди ідентичні,  І все це нас тішить.  Тому ми й приїхали
в Україну, і дуже хочемо запросити  вас, турківчан. до себе на батьківщину. Приїжджайте,
і ми  також  зустрінемо  вас хлібом-сіллю. Тож до  зустрічі і дай  Боже вам усім
довгожданого  миру і любові.

ділянок, право оренди на які
пропонується для продажу на
земельних торгах, виконавчим
комітетом міської ради оголо-
шується конкурс з відбору вико-
навця робіт із землеустрою
щодо відведення земельної
ділянки. Оголошення про прове-
дення конкурсу розміщується на
офіційному сайті Держгеокада-
стру. Термін подачі документів на
конкурс з відбору виконавця
робіт із землеустрою становить
30 днів.

2.  Термін виготовлення зем-
левпорядної документації на
земельну ділянку становить
мінімум 60 днів. Після виготов-
лення землевпорядної доку-
ментації оголошується конкурс з
відбору організації, яка має пра-
во на проведення земельних
торгів. Ця інформація також роз-
міщується на офіційному сайті
Держгеокадастру.

3. Термін  подачі конкурсної
документації  - 30 днів з дня ого-
лошення конкурсу. Після визна-
чення переможця конкурсу, ос-
танній вже безпосередньо зай-
мається організацією та прове-
денням земельних торгів.

Всі пропозиції, надані на кон-
курс пройдуть громадське обго-
ворення. В конкурсі можуть взя-
ти участь всі місцеві підприємці.
Лише після цього можна буде
дізнатися, хто буде реалізовува-
ти ті чи інші проекти. Тому всі чут-
ки про те, що міська рада про-
дала ринок, чи віддала землі
невідомим інвесторам із
Дніпропетровська, чи що місцеві
бізнесмени будуть будувати му-
зей, є просто чутками. Інвестор
буде відомий тільки тоді, коли
буде оголошений конкурс і виз-
начаться його учасники. До цьо-
го часу йде тільки активний по-
шук потенційних інвесторів та
напрямки, які їх цікавлять. Важ-
ливо, щоб це було вигідно для
міста.

Інформація про роботу міської
ради висвітлюється на офіційно-
му сайті turka-mrada.gov.ua

Офіційний звіт перед гро-
мадськістю за результатами ро-
боти за півроку заплановано на
15 травня цього року.

Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.

Після зустрічі  з педагогами та школярами Турківського НВК №1, гості з Азербайд-
жану ознайомилися з нашим містечком, а також придбали для себе, на згадку про
візит  на Бойківщину,  вишите українське вбрання

А  наступного дня у приміщенні департаменту освіти і науки Львівської ОДА  відбу-
лася конференція за участю азербайджанської діаспори м. Львів та представників
освіти Азербайджану  та тих шкіл Львівщини, з якими  укладено договори про співпра-

цю.  З доповіддю виступив голова Ради освіти Азербайджанської Республіки, доктор
педагогічних наук, професор Аджар Агаєв. Директор Турківського НВК №1 (І-ІІ ст.)
Оксана Фролова представила доповідь «Національно-патріотичне спрямування в
системі мультикультурного виховання школярів».

Ольга ТАРАСЕНКО.
На фото: гості з Азербайджану з учнями Турківського НВК №1.
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Цього року школярі взяли
участь у проекті  «Пізнай свій
рідний край», організованому
тим же комітетом. Під час свят-
кування різдвяних свят школярі
Лімнянського НВК та їхні батьки
прийняли дітей з м. Сартана, що
біля Маріуполя. У відповідь одер-
жали право, за кошти Злученого
Українського Американського
Допомогового Комітету, відвіда-
ти столицю України – м. Київ. І
ось в перші ж дні весняних кані-
кул, 26 березня, група учнів, у
кількості 19 осіб, вирушила до
столиці. В неділю на пероні киї-
вського вокзалу дітей з Лімни
уже чекав автобус, люб’язно на-
даний для потреб екскурсії од-
нією з військових частин Націо-
нальної Гвардії України. А по-
сприяв цьому колишній випуск-
ник школи, а тепер соліст орке-
стру Головного Управління На-
ціональної Гвардії України Ва-
силь Касенич. Разом з коман-
диром взводу батальйону опе-
ративного призначення  ім. ге-
нерала Кульчицького (позивний
«Батя») учні свою першу зупин-
ку зробили на території військо-
вої частини 3066, яка належить
до Управління Північного Київсь-
кого територіального оператив-
ного об’єднання. Тут дітям було
показано деякі зразки бойової
техніки, кожен з хлопців при-
міряв бронежилет і каску. Ко-
мандир «Батя» вручив керівни-
кам групи деякі речові докази
війни на Донбасі, а також комп-
лект наочності, який буде вико-
ристано в музеї АТО, що ство-
рюється в школі. Було вручено
також один з бойових прапорів
батальйону, з автографами
бійців та написом «Лімнянсько-
му НВК Турківського району».
Привезений був прапор з пере-
дової Василем Касеничем, учас-
ником АТО. В електронному ва-
ріанті ним же було передано
слайди військових буднів, а та-
кож фрагментів укріплень лінії
оборони українських військ.

Після теплого прийому у
військовій частині почалася  ек-
скурсія автобусом по місту. Учні
проїхались по вулицях ранково-
го Києва, час від часу роблячи зу-
пинки біля пам’ятних місць чи

Ï²ÇÍÀÉ ÑÂ²É
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Вже декілька років Лімнянський НВК бере участь в проек-
тах, ініційованих  Злученим Українським Американським Допо-
моговим Комітетом. Минулого  року учні школи взяли участь
в проекті «З дитинства до Тараса», присвяченому 200-річчю
Т.Г.Шевченка. Завдяки фінансуванню цього благодійного орга-
ну, учні здійснили поїздку до м. Канів, де побували на Тарасовій
(Чернечій) горі – місцю захоронення великого українського по-
ета.

екскурсійних об’єктів. Проводив
екскурсію випускник Львівсько-
го університету, географічного
факультету, Анатолій Принько –
теперішній мешканець Києва.
Відвідали учні Меморіал пам’яті
жертв голодомору 1932-1933
років, поклали квіти на могилі
Героям Крут. Це одне з найвідо-
міших історичних
місць столиці. Тут за-
родився Київ на так
званих Печерських
пагорбах, де в часи
гетьмана Мазепи
була збудована по-
тужна фортеця, на
Аскольдовій могилі
знаходиться невели-
ка дерев’яна церква
Св. Миколая, де зро-
бив свою першу зу-
пинку під час приїзду
в Україну Папа
Римський Іван Пав-
ло ІІ. Для лімнян ця
церква дорога й тим,
що в ній почав свою
с в я щ е н и ч у
діяльність по приїзді
в Київ отець Василь
Поточняк – випуск-
ник школи, який пе-
редчасно пішов з
життя минулого року
у квітні місяці. Разом
із прихожанами діти
помолились в
церкві, де в цей час
проходило недільне
Богослужіння.

Завдяки гарній сонячній по-
годі, учні мали можливість з ви-
соких пагорбів милуватися мо-
гутнім Дніпром, а також низин-
ним Лівобережжям, де виблис-
кував куполами Патріарший Со-
бор Воскресіння Христового Ук-
раїнської греко-католицької
церкви. Переїхавши через один
із семи мостів через Дніпро, на
Божественну Літургію сюди і при-
їхали лімнянські діти. На цей час
її служив голова місійно-пасто-
рального  відділу УГКЦ, влади-
ка Йосип Мілян, родом з Горо-
доччини, який на початку 90-х
років минулого століття разом з
тодішнім дияконом Преобра-
женської церкви, що у Львові,
Петром Сюськом – також випус-

кником нашої школи –  часто
приїжджав у Лімну, проводив тут
Богослужіння, робив усе, щоб не
допустити розколу села на
релігійні конфесії. Тому при-
ємним для нього було повідом-
лення, що в храмі перебуває гру-
па дітей з далекого гірського
села, яке він так щиро полюбив.

Наприкінці Літургії владика
Йосип Мілян оголосив прихожа-
нам, що в храмі присутні дорогі
гості з  карпатського села Лімна,
що на Турківщині, і уділив їм Гос-
поднє благословення. Владика
також у своєму слові наголосив,
що село Лімна відоме тим, що в
ньому народився вічної пам’яті

протоієрей Василь Поточняк,
якого прихожани патріаршого
храму Господнього добре знали.
Слова владики Міляна дуже зво-
рушили дітей і кожен пройнявся
гордістю за свого земляка, яко-
го так полюбили і знали в Києві.

У розмові з духовенством хра-
му ми розповіли, що в школі си-
лами громади Лімни створюєть-
ся кабінет духовності ім. прото-
ієрея Василя Поточняка.

Після обіду було організовано
пішу екскурсію в центральній
частині столиці. Почалася вона
біля Золотих Воріт – свідка подій
часів Київської Русі, потім був
знаменитий Софійський Собор,
занесений до Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО, Софійська пло-
ща, де в далекому минулому

проходили віча київської грома-
ди, пам’ятник Богдану Хмель-
ницькому. Помолились діти й в
золотоверхій Михайлівській
церкві, де переночувало тіло
випускника школи Романа Моти-
чака, загиблого 10 березня 2014
року під Іловайськом, і іменем
якого названа тепер школа. Тут
було відслужено заупокійну
літургію та панахиду. Нелегко
було ступити за поріг цього хра-
му дружині Романа Оксані Ми-
колаївні – одному з керівників
групи, та його дочці – п’ятиклас-
ниці Дарині.

А потім був Майдан Незалеж-
ності, вул. Грушевського, де ще
не так давно вирували події Ре-
волюції Гідності. Дітей вразила
величчю Стела Незалежності,
красотою – Лядські ворота, але
найбільше цікавились, де сто-
яла сцена Майдану, де стояли
майданівські барикади, чис-
ленні намети і зокрема турківсь-
кий. Поклали лампадки і помо-
лились діти біля Стіни Небесної
Сотні, пройшлися по тій частині
вулиці Інститутська (тепер Не-
бесної Сотні), де відбулися
найбільш трагічні події лютого
2014 року, коли спецназівці і
беркутівці розстрілювали беззб-
ройних людей.

На Майдані Незалежності
лімнянські діти затрималися
найдовше, адже тут декілька
місяців стояли з прапором
Лімни їхні батьки, матері, рідні й
просто односельці.

На закінчення свого перебу-
вання в Києві учні побували і
відчули, що таке київський мет-
рополітен, більшість з них впер-
ше. Протягом усього дня пере-
бування в Києві з групою учнів був
Василь Касенич, який на про-
щання всім лімнянам передав
щирі вітання, Анатолій Принько
– екскурсовод. Зустрілася з
дітьми й головний організатор і
фундатор цієї захоплюючої по-
їздки, керівник Злученого Украї-
нського Американського  Допо-
могового Комітету з української
сторони – Віра  Принько, яка
також всім дітям і  батькам пе-
редала щирі вітання і запевни-
ла, що і надалі буде  співпрацю-
вати з відділом освіти Турківщи-
ни в питанні організації активно-
го дозвілля, виховання молоді
на прикладах героїчної, а часто,
на жаль, і трагічної історії нашо-
го народу.

Учні і керівники групи, зі свого
боку, висловили щиру подяку, як
і безпосереднім співучасникам
екскурсійної поїздки і перебу-
вання у Києві,  так і тим мецена-
там з американської сторони,
які пам’ятають про молодих ук-
раїнців, переживають за їхнє
майбутнє і намагаються всіляко
допомогти зробити це майбутнє
щасливим для кожного україн-
ця.

Ярослав ТИРИК,
керівник групи, директор

Лімнянського НВК.

Відповідно до п.2 ст. 12 Закону України
«Про засади запобігання і протидії ко-

рупції», оприлюднюємо доходи за 2015 рік
державних службовців та працівників

органів місцевого самоврядування.
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МАЛЕТИЧ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ
Посада – Красненський сільський го-

лова.
Члени сім’ї декларанта: дружина – Ма-

летич Л.М.
Загальна сума сукупного доходу

(грн.): декларанта – 33459, членів сім’ї –
21000.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та ви-

нагороди, нараховані (виплачені) декла-
ранту відповідно до умов трудового або

цивільно-правового договору (грн.): дек-
ларанта – 7707, пенсія декларанта –
25752;

Земельні ділянки декларанта: загаль-
на площа 0,2500 м2.

Житлові будинки декларанта: загаль-
на площа 54 кв.м.

Квартира м. Борислав – 80 м2.
Автомобіль легковий декларанта –

ГАЗ-24, 1981 р.в., потужність двигуна – 2.4.

ПРОНІВ ЄВГЕНІЯ ІЛЛІВНА.
Посада – секретар Красненської

сільської ради.
Члени сім’ї декларанта:  чоловік –

Пронів М.Й.
Загальна сума сукупного доходу

(грн.): декларанта – 41024,66, членів сім’ї
– 11700.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та ви-

нагороди, нараховані (виплачені) декла-
ранту відповідно до умов трудового або
цивільно-правового договору (грн.): дек-
ларанта – 39175,48, пенсія членів сім’ї  –
11700;

- матеріальна допомога (грн.): декла-
ранта – 1851,18.

Земельні ділянки декларанта: загаль-
на площа 19500 м2.

Житлові будинки декларанта: загаль-
на площа 94,9 кв.м.

ЩОМАК ГАННА ІЛЛІВНА
Посада – секретар Нижньотурівської

сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: чоловік – Що-

мак С.П., син – Щомак І.С., дочка – Що-
мак М.С.

Загальна сума сукупного доходу
(грн.): декларанта – 50470,97, членів сім’ї
– 64973,93.

в т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати та ви-

нагороди, нараховані (виплачені) декла-
ранту відповідно до умов трудового або
цивільно-правового договору (грн.): дек-
ларанта – 46756,19.

- матеріальна допомога (грн.): декла-
ранта – 3714,78.

Земельні ділянки декларанта: загаль-
на площа  1,16.

Житлові будинки декларанта: загаль-
на площа 80,2 кв.м.

Гаражі декларанта: загальна площа
20 кв.м.

Автомобілі легкові членів сім’ї: ВАЗ –
21099, 1500 куб. см., 2008 р.в.

30 березня святкував своє 30-
річчя Богдан Володимирович
Яворський з
м. Турка. До-
рогого і люб-
лячого сина,
ч о л о в і к а ,
тата, брата і
зятя із пре-
красним життє-
вим святом від щи-
рого серця вітають мама Окса-
на, дружина Леся, синочки Пет-
ро, Максимко, Андрійко, Дмит-
рик, брат Василь, тесть Петро і
бажають йому міцного-міцного
здоров’я, сповнення усіх найза-
повітніших мрій і бажань, безліч
світлих і радісних днів у житті, ро-
динного тепла, Божого благо-
словення на многії літа!

Тож ми вітаєм з ювілеєм
щиро,

Бажаємо достатку, ра-
дості, добра.

Здоров’я міцного, злагоди і
миру.

Щоби Мати Божа Тебе бе-
регла.

Дружина Марія, сини Василь,
Микола, Володимир, дочка Ма-
рина, не-
вістки Ольга,
Мирослава,
онуки Рос-
тислав, Ва-
силина, Со-
ломія, Сніжа-
на, Віталіна, Во-
лодимир, Дарина
щиросердечно віта-
ють із 60-річчям дорогу їм лю-
дину – Василя Йосиповича Жав-
ка – жителя с. В.Висоцьке і ба-
жають йому міцного-міцного
здоров’я, світлої радості в житті,
родинного тепла, Божого благо-
словення на многії літа!

Бажаєм здоров’я, добра,
довголіття,

Хай вистачить щастя на
ціле століття.

Хай сміхом і радістю по-
вниться хата,

Родина хай буде щаслива й
багата.

Хай люди шанують, повагу
дарують,

Злагода й мир у житті хай
панують.

Тож зичим в здоров’ї вік дов-
гий прожити,

Щоб всіх на сторіччя могли
запросити.
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Прайс-лист 

на крупномірний садивний матеріал 
станом на 01.02.2016 р. 

№ 
п\п Назва рослин Висота, м. Коринева 

система 
Ціна без 

ПДВ, грн. 
Ціна з ПДВ, 

грн. 

Хвойні види 
2,0 250,00 300,00 

3,0 375,00 450,00 

4,0 550,00 660,00 

5,0 650,00 780,00 

1 Ялина звичайна 

6,0 

відкрита 

775,00 930,00 

2,0 375,00 450,00 

3,0 575,00 690,00 

4,0 740,00 870,00 

5,0 925,00 1110,00 

2 Ялиця біла 

6,0 

відкрита 

1050,00 1260,00 

2,0 125,00 150,00 
3 Модрина 

європейська 2,5 
відкрита 

150,00 180,00 

2,0 125,00 150,00 

3,0 250,00 300,00 4 Сосна звичайна 

4,0 

відкрита 

375,00 450,00 

2,0 208,33 250,00 
5 Туя західна ф. 

колоновидна 2,5 
відкрита 

260,83 313,00 

2,0 208,33 250,00 

3,0 260,83 313,00 6 Туя західна ф. 
брабант 

4,0 

відкрита 

365,00 438,00 

Листяні види 
2,0 155,83 187,00 

7 
Бук лісовий 

(формований) 
 3,0 

відкрита 
333,33 400,00 

2,0 62,50 75,00 8 Береза повисла 
 3,0 

відкрита 
79,17 95,00 

2,0 79,17 95,00 9 Дуб червоний 
 3,0 

відкрита 
93,33 112,00 

10 
Горобина 
звичайна 

 
2,0 відкрита 109,17 131,00 

 

 
П р а й с -л и с т  

н а  с а д и в н и й  м а т е р іа л  

№  

п \п  

Н а з в а  р о с л и н  
 В и с о т а , м .  К о р и н е в а  

с и с т е м а  
Ц ін а  з  П Д В , 

г р н .  

Х в о й н і  в и д и  
д о  0 ,5  в ід к р и т а  4 0 ,0 0  

1  Я л и н а  з в и ч а й н а  
 0 ,5  –  1 ,0  в ід к р и т а  9 0 ,0 0  

2  Я л и н а  з в и ч а й н а  
ф . г н із д о в и д н а  0 ,1 5  –  0 ,2  з а к р и т а  4 0 ,0 0  

3  Я л и н а  к а н а д с ь к а  0 ,1 5  –  0 ,2  з а к р и т а  2 5 ,0 0  

4  Т у я  з а х ід н а   
ф .  п ір а м ід а л ь н а  0 ,4 -0 ,5  з а к р и т а  4 0 ,0 0  

5  Т у я  з а х ід н а  
ф .в е р е с к о в и д н а  0 ,3 -0 ,4  з а к р и т а  4 0 ,0 0  

6  Т у я  з а х ід н а  
ф .з о л о т и с т а  0 ,2 -0 ,4  з а к р и т а  4 0 ,0 0  

0 ,3  –  0 ,4  з а к р и т а  4 0 ,0 0   
7  

Т у я  з а х ід н а  ф . 
б р а б а н т  0 ,4  –  0 ,7  в ід к р и т а  7 0 ,0 0  

8  Т у я  з а х ід н а  ф . 
к у л я с т а  0 ,2  –  0 ,3  з а к р и т а  3 5 ,0 0  

 
9  

Т у я  з а х ід н а  
ф .к н и ж к о в а  0 ,2  –  0 ,3  з а к р и т а  2 5 ,0 0  

1 0  Я л ів е ц ь  
к о з а ц ь к и й  0 ,3  –  0 ,4  з а к р и т а  4 5 ,0 0  

1 1  Я л ів е ц ь  
г о р и з о н т а л ь н и й  0 ,2  –  0 ,4  з а к р и т а  3 5 ,0 0  

1 2  
Я л ів е ц ь  

с к е л ь н и й  
ф .с к а й р о к е т  

0 ,1 5  –  0 ,3  з а к р и т а  3 3 ,0 0  

1 3  Я л и ц я  б іл а  0 ,5  –  1 ,0  в ід к р и т а  1 0 0 ,0 0  

1 4  Я л и ц я  
б а л ь з а м іч н а  0 ,2  –  0 ,3  з а к р и т а  3 3 ,0 0  

1 5  М о д р и н а  
є в р о п е й с ь к а  1 ,0  –  1 ,5  в ід к р и т а  8 7 ,0 0  

1 6  С о с н а  з в и ч а й н а  0 ,5  –  1 ,0  в ід к р и т а  8 7 ,0 0  

0 ,4 -0 ,5  з а к р и т а  3 3 ,0 0   
1 7  

К и п а р и с о в и к  
г о р іх о п л ід н и й  0 ,5  –  0 ,7  з а к р и т а  5 0 ,0 0  

 
1 8  

К и п а р и с о в и к  
г о р іх о п л ід н и й  

ф .с и за  
0 ,2  –  0 ,3  з а к р и т а  3 3 ,0 0  

1 9  
К и п а р и с о в и к  

г о р іх о п л ід н и й  
ф .б о л ів а р  

0 ,2  –  0 ,3  з а к р и т а  2 3 ,0 0  

2 0  К и п а р и с о в и к  
Л а в с о н а   0 ,2  –  0 ,3  з а к р и т а  3 5 ,0 0  

2 1  
К и п а р и с о в и к  

Л а в с о н а  
ф .Е л в у д і 

0 ,2  –  0 ,3  з а к р и т а  3 5 ,0 0  

2 2  Т у є в и к  
я п о н с ь к и й  0 ,3  –  0 ,4  з а к р и т а  3 3 ,0 0  

2 3  Т и с  я г ід н и й  0 ,2  –  0 ,3  з а к р и т а  5 0 ,0 0  

2 4  К у н ін г а м ія   
 0 ,4  –  0 ,7  з а к р и т а  4 5 ,0 0  

Л и с т я н і  в и д и  
0 ,2  –  0 ,3  4 6 ,0 0  

2 5  Г ін к г о  
д в о л о п а т е в е  0 ,3  –  0 ,7  

з а к р и т а  
8 7 ,0 0  

2 6  К а т а л ь п а   0 ,5  –  1 ,0  з а к р и т а  7 0 ,0 0  
2 7  Б е р е з а  п о в и с л а  1 ,0  –  1 ,5  в ід к р и т а  3 3 ,0 0  
2 8  Д у б  ч е р в о н и й  0 ,5  –  1 ,0  в ід к р и т а  5 0 ,0 0  

2 9  К л е н  
г о с т р о л и с т и й  0 ,5  –  1 ,0  в ід к р и т а  3 3 ,0 0  

3 0  Я с е н  зв и ч а й н и й  0 ,5  –  1 ,0  в ід к р и т а  3 3 ,0 0  

3 1  Г о р о б и н а  
з в и ч а й н а  0 ,5  –  1 ,0  в ід к р и т а  4 0 ,0 0  

д о  1 ,0  в ід к р и т а  7 0 ,0 0  
3 2  П л а т а н  з а х ід н и й  

1 ,0 -1 ,3  з а к р и т а  9 5 ,0 0  

Ч а г а р н и к и  
3 3  К а л и н а  

з в и ч а й н а  0 ,5  –  0 ,8  в ід к р и т а  4 0 ,0 0  

3 4  А р о н ія  
ч о р н о п л о д а  0 ,5  –  1 ,0  в ід к р и т а  1 8 ,0 0  

3 5  С п ір е я  
к а л и н о л и с т а  0 ,5  –  0 ,8  в ід к р и т а  2 5 ,0 0  

3 6  С п ір е я  я п о н с ь к а  д о  0 ,8  з а к р и т а  2 0 ,0 0  

3 7  Ф о р з и ц ія  
є в р о п е й с ь к а  0 ,5 -1 ,0  в ід к р и т а  3 0 ,0 0  

3 8  В е й г е л а  д о  0 ,5  з а к р и т а  4 5 ,0 0  
3 9  Д е й ц ія  0 ,3  –  0 ,4  з а к р и т а  2 3 ,0 0  

4 0  С а м ш и т  
в іч н о з е л е н и й  0 ,1 5 - 0 ,3  з а к р и т а  2 5 ,0 0  

4 1  Б е р е с к л е т  0 ,1 5  –  0 ,2 5  з а к р и т а  1 8 ,0 0  
4 2  Б а р б а р и с  0 ,2  –  0 ,3  з а к р и т а  1 8 ,0 0  

4 3  Б а гр я н и к  
я п о н с ь к и й  д о  0 ,5  з а к р и т а  2 3 ,0 0  

У рамках проведення всеук-
раїнської акції по ДП «Боринсь-
ке ЛГ» розроблено план прове-
дення заходів. Зокрема запла-
новано проведення майстер-

Уже не перший рік Державне агентство лісових ресурсів спільно з Міністерством освіти і
науки України проводить акцію «Майбутнє лісу – у твоїх руках», метою якої є розширення
еколого-лісівничої пропаганди і просвіти населення, поширення знань про ліси та їх важливість
для існування життя на планеті, виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлен-
ня до природи, забезпечення зацікавленості у збереженні лісових насаджень, дотримання пра-
вил поведінки в лісі, роз’яснення широким колам громадськості важливості створення лісових
насаджень, ознайомлення та надання можливості учнівській молоді, представникам громадсь-
кості взяти участь у роботах з лісовідновлення та лісорозведення , підвищення довіри гро-
мадськості до діяльності лісогосподарської галузі. Цьогоріч акція проходить з 21 березня по 18
квітня.

класів з живцювання та садіння
лісу, конкурсів на кращий дитя-
чий твір та малюнок, на тему
«Людина і Ліс», розвішування
шпаківень.

До участі у конкурсі на кращий
твір запрошуються учні 5-8 класів,
а до участі у конкурсі на кращий
малюнок запрошуються учні мо-
лодших класів (1-4 класи) загаль-

ноосвітніх навчальних закладів,
розташованих на території
діяльності ДП «Боринське ЛГ».
На конкурс подаються роботи,
написані виключно на аркушах
формату А-4. Об’єм твору не
повинен перевищувати 3 сто-
рінок. На титульному аркуші не-
обхідно вказати: назва твору;
прізвище, ім’я автора; школа,
клас; домашня адреса, теле-
фон.

Конкурс пройде 12 квітня 2016
року. Переможці конкурсу
відзначатимуться грошовими
винагородами. За детальною
інформацією звертайтесь за
телефоном: (068)059-15-13.

Також планується провести
благоустрій території лісництв та
контори лісгоспу, облаштування
місць відпочинку в Мохнатсько-
му лісництві та парку ім.

Б.Хмельницького в Боринсько-
му лісництві. Основним заходом
проведення акції є посадка лісо-
вих культур, яка відбудеться 9
квітня в Боринському лісництві.
Для проведення заходів
підприємством виділено 1000
шт. декоративного садивного
матеріалу для озеленення на-
вчальних закладів та сільських
рад району.

Загалом у цьому році пла-
нується створення лісових куль-
тур на площі 27 га, догляди за
лісовими культурами 1-4-річно-
го віку планується провести на
площі 228 га, лісового насіння
планується заготовити 660 кг.

Мар’яна ЯЦИК,
інженер лісових культур ДП

«Боринське ЛГ».

Державне підприємство «Боринське лісове господарство» про-
водить реалізацію декоративного садивного матеріалу для озе-
ленення.

Окрім традиційних ялинок та сосен, любителі ландшафтного
дизайну можуть звернутися до нас й за різними різновидами туй,
ялівців, самшиту. Є також саджанці чагарникових порід – калини,
спіреї, аронії, бирючини.

Наша продукція – це висока якість, придатність до висаджу-
вання в регіоні, висока приживлюваність та низька ціна.

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефоном
(068)059-15-13.

Відповідно до п.2 ст. 12 Закону
України «Про засади запобігання і
протидії корупції», оприлюднюємо

доходи за 2015 рік державних
службовців та працівників органів

місцевого самоврядування.

ÎÏÐÈËÞÄÍÞªÌÎ
ÄÎÕÎÄÈ

ШКРАМКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ
Посада – Нижньотурівський

сільський голова.
Члени сім’ї декларанта: дру-

жина – Шкрамко Т. М., дочка –
Шкрамко С. П., син – Шкрамко І.
П., дочка – Шкрамко М.П., дочка
– Посоленик В. П., внучка – По-
соленик О.І.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.):  декларанта –
59888,22, членів сім’ї –
25985,30.

в т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн..):
декларанта – 55812,78.

- матеріальна допомога
(грн..): декларанта – 4075,44.

- допомога по безробіттю
(грн.): членів сім’ї – 2449,17.

Земельні ділянки декларан-
та: загальна площа  13800 кв.м.,
під забудову – 2500 кв.м.

Житлові будинки декларан-
та: загальна площа 45 кв.м., 99
кв.м. (новозабудова).

Гаражі декларанта: загальна
площа 25 кв.м.

Земельні ділянки членів
сім’ї: загальна площа 0,0943 кв.
м, 20000 кв. м.

Автомобілі легкові декларан-
та: ВАЗ – 21099, 1500 куб. см.,
1998 р.в.

КОПАНИШИН МИКОЛА ПЕТ-
РОВИЧ

Посада – Боберківський
сільський голова.

Члени сім’ї декларанта: дру-
жина – Копанишин Л.П..

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.): декларанта –
66008,80, членів сім’ї – 12713.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн..):
декларанта – 66008,80, членів
сім’ї – 12713.

Земельні ділянки декларан-
та: загальна площа 1520 кв.м.

Житлові будинки декларан-
та: загальна площа 96 кв.м.

Інше нерухоме майно декла-
ранта: загальна площа 72 кв.м.
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Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à
ПОНЕДIЛОК,4
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 21.00,
01.20, 05.10 Новини
06.10, 07.20 АгроЕра
06.15 Вiд першої особи
07.30 Ера будiвництва
07.35, 00.55 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспорт.Ua
08.40 Кориснi поради
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
15.25 Т/с «Бiлявка»
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Word on the street
17.55, 02.25 Хокей. Чемпiонат
України. Фiнал
18.40 В ПЕРЕРВI: Новини
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.45, 22.45 З перших вуст
21.50 Подорожнi
23.00 Пiдсумки
23.25 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 01.50 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 7»
13.55 «Сiмейнi мелодрами -
4»
14.55 «Сiмейнi мелодрами -
6»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Матусi»
22.00 «Грошi»
23.30 «Мiнкульт»

ІНТЕР
06.10, 11.20, 12.25 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20 Х/ф «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика»
13.45, 14.20 «Сiмейний суд»
15.05, 16.15 «Жди меня»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 02.25, 04.40
«Подробицi»
21.00 Т/с «Запитайте в осенi»
22.00 Т/с «Гречанка»
23.45 Т/с «Щасливчик Пашка»

ВIВТОРОК, 5
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15 Вiд першої особи
07.20 АгроЕра
07.30, 00.55 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.20 Д/с «Подорожуймо Литвою»
09.55 Хокей. Чемпiонат України.
Фiнал
12.30 «План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
13.15, 18.05, 01.45 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Фольк-music
16.05 Путiвник прочанина
16.25 Подорожнi
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.50, 21.45 З перших вуст
18.55 Про головне
19.30 ДебатиPRO
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.40, 02.45 Класики лiтератури
23.00 Пiдсумки
23.25 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 02.10 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 7»
13.55 «Сiмейнi мелодрами -
4»
14.55 «Сiмейнi мелодрами -
6»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Матусi»
22.00 «На ножах 2»

ІНТЕР
05.25, 12.25, 14.20 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Запитайте в
осенi»
10.15, 22.00 Т/с «Гречанка»
14.50, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Судите сами» Прем’єра
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 02.25, 04.40
«Подробицi»
23.45 Т/с «Щасливчик Пашка»

СЕРЕДА, 6
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
21.00, 01.20, 05.10 Новини
06.10, 07.20 АгроЕра
06.15 Вiд першої особи
07.30 Ера будiвництва
07.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.20 Про головне
09.50 ДебатиPRO
11.25 Д/с «Вiзит до Кореї»
12.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.15, 01.25 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Гра долi
15.30 Т/с «Бiлявка»
17.10 Т/с «Таксi»
17.55, 02.25 Хокей. Чемпiонат
України. Фiнал
18.40 В ПЕРЕРВI: Новини
20.25 Д/ф «Iсторiї пагорбiв та
будiвель Кiрхберга»
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.45, 22.30 З перших вуст
21.50 Д/ф «Неоголошена вiйна.
Поверни менi iм’я»
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки
23.25 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 02.10
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 7»
13.55 «Сiмейнi мелодрами -
4»
14.55 «Сiмейнi мелодрами -
6»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Матусi»
22.00 «Мiняю жiнку - 11»

ІНТЕР
05.25, 12.25, 14.20 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Запитайте в

осенi»
10.15, 22.00 Т/с «Гречанка»
14.50, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Судите сами»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 02.25, 04.40
«Подробицi»
23.45 Т/с «Щасливчик Пашка»

ЧЕТВЕР, 7
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15 Вiд першої особи
07.20 АгроЕра
07.30, 00.55 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.20 Д/с «Подорожуймо
Литвою»
09.50 Д/ф «Iсторiї пагорбiв та
будiвель Кiрхберга»
10.30 Д/с «Вiзит до Кореї»
11.00 Вiкно в Америку
11.40 Вiйна i мир
12.25 Слiдство. Iнфо. Спецви-
пуск
13.15, 18.05, 01.45 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Спогади
15.25, 01.55 Надвечiр’я. Долi
16.25 Свiтло
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.50 З перших вуст
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Д/ф «Скарби Дойчнойн-
дорфа»
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22.15 «5 баксiв.net». Фiльм про
фiльм
23.00 Пiдсумки
23.25 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 02.20
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 7»
13.55 «Сiмейнi мелодрами -
6»
14.50, 15.50 Т/с «Торговий
центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Матусi»
22.00, 23.30 «Право на владу»

ІНТЕР
05.25, 12.25, 14.20 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Запитайте в
осенi»
10.15, 22.00 Т/с «Гречанка»
14.50, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Судите сами»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 02.25, 04.40
«Подробицi»
23.45 Т/с «Щасливчик Пашка»

П’ЯТНИЦЯ, 8
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10

Новини
06.10, 07.20 АгроЕра
06.15 Вiд першої особи
07.30 Ера будiвництва
07.35, 00.55 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Територiя закону
08.35 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 18.55, 02.40 Про головне
10.00 Д/ф «Скарби Дойчнойн-
дорфа»
10.35 Д/с «Вiзит до Кореї»
11.05 Чоловiчий клуб
12.00 Вересень
12.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.15, 01.45 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Театральнi сезони
15.35 Вiра. Надiя. Любов
16.25 Д/ф «Легенда Китай-
гори»
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.50, 22.40 З перших вуст
19.30 Спецпроект
«Нацiональна безпека:
медична реформа»
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
23.00 Пiдсумки
23.25 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50 «Мiняю жiнку - 7»
12.20 «Мiняю жiнку - 11»
13.55 «Сiмейнi мелодрами -
6»
14.50, 15.50, 01.00 Т/с «Торго-
вий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.20 «Розсмiши комiка. Дiти»
22.15 «Свiтське життя»
23.15 Х/ф «Ва-банк»

ІНТЕР
05.25, 12.25, 14.20 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20 Т/с «Запитайте в осенi»
10.15 Т/с «Гречанка»
14.50, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Судите сами»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 01.45 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Хронiки зради»

СУБОТА, 9
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Пiдсумки
06.20 У просторi буття
07.10 АгроЕра. Пiдсумки
07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
09.15 Word on the street
09.40 Хто в домi хазяїн?
10.10 Хочу бути
10.30 Школа Мерi Поппiнс
10.45 Казки Лiрника Сашка
11.10 М/с «Казки Андерсена.
Сучасне прочитання»
13.10 Творчий вечiр Василя
Василенка
15.45 «5 баксiв.net». Фiльм про
фiльм
16.30 Чоловiчий клуб. Спорт
17.45 Т/с «Бiлявка»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.35 Новини
21.30 Дорога до Рiо-2016
21.55 Переселенцi
22.15 Альтернативна музика

22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.15 День Янгола

КАНАЛ 1+1
06.00 «Грошi»
07.00 «Свiтське життя»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 19.30 ТСН
11.00 Т/с «Матусi»
14.00 «Голос країни 6»
16.30 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 7»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Лiга смiху 2»
23.20 «Розсмiши комiка. Дiти»

ІНТЕР
06.00, 20.00, 01.30
«Подробицi»
06.45 Х/ф «Пригоди
Електронiка»
11.00, 03.30 Х/ф «Знахар»
13.30 Т/с «Краплина свiтла»
17.10, 20.30 Т/с «Щасливчик
Пашка»
22.20 «Великий Бокс. Бiй за
чемпiонський титул Володими-
ра Кличка. Ентонi Джошуа -
Чарльз Мартiн»

НЕДIЛЯ, 10
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.40 Золотий гусак
08.10 Свiт on line
08.25 Смакота
09.15 Путiвник прочанина
09.25 Гра долi
09.55 Мистецькi iсторiї
10.20 Спогади
10.50 Твiй дiм
11.35 Х/ф «Залiзна сотня»
13.45 Д/ф «Штепсель i Тара-
пунька. Слава - на виснажен-
ня»
14.25 Фольк-music
15.45 Дорога до Рiо-2016
16.10 Чоловiчий клуб
16.55 Театральнi сезони
17.25 Т/с «Бiлявка»
21.00, 05.35 Новини
21.30 Прем’єр-мiнiстр України
А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 Паспорт.Ua
23.15 День Янгола

КАНАЛ 1+1
06.00 «Однокласники»
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00, 02.35 «Снiданок.
Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал.
Мультфiльм «Маша i ведмiдь»
10.05 ТСН
11.00, 12.00 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
13.00 «На ножах 2»
14.15 «Чотири весiлля»
15.30 «Лiга смiху 2»
17.45 Х/ф «Ва-банк»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 6»
23.20 «Свiтське життя»
00.20 Х/ф «Менiни»

ІНТЕР
05.35 «Подробицi»
06.05 «Великий Бокс. Бiй за
чемпiонський титул Володими-
ра Кличка. Ентонi Джошуа -
Чарльз Мартiн»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 Х/ф «Хронiки зради»
14.05 Х/ф «Два Iвани»
17.55, 21.40 Т/с «Щасливчик
Пашка»
20.00 «Подробицi тижня»
21.30 «10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром»
22.30 Д/ф «Леонiд Биков.
Зустрiчна смуга»
23.25 Т/с «Краплина свiтла»

Загублене пенсійне посвідчення ААЗ №496804  (п/с 130470),
видане УПФУ  у Турківському районі на ім’я Олександри Романів-
ни Уварової, вважати недійсним.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Продам автомобіль ВАЗ-2101. Двигун після ремон-
ту. Ціна – 700 у.о. Торг.Тел.: 0973410398; 0668015338.

30 березня минуло 40 днів, як відійшов у вічність наш земляк,
колишній директор Карпатської восьмирічної школи Іван Васильо-
вич Бодак. Працюючи на посаді директора, він проявив себе діло-
вим, принциповим, мудрим, людяним керівником.

Вдячні учні глибоко сумують з приводу смерті Івана Васильовича
та висловлюють щире співчуття дочкам Лідії, Галині, Лесі, а також
всім рідним і близьким покійного.

Мир і спокій його душі.
Царство йому небесне.

Сусіди – сім’ї Михайла і Марії Герб’яків, Марії Мамчак, Феодосія
Гута, Марії Яворської – висловлюють щире співчуття Стефанії Ільківні
Старості та її родині з приводу смерті чоловіка, батька, дідуся –
Івана Дмитровича Старости. Вічна йому пам’ять!

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України глибоко
сумує з приводу смерті колишнього працівника автошколи Івана
Дмитровича Старости і висловлює щире співчуття родині покійного.

Проводиться розпродаж великого асортименту то-
вару (плаття на випускний, дитячі куртки, одяг для дорослих, взут-
тя тощо) в магазині «Дитячий світ» по вул. Молодіжна, 33 в м.
Турка.

Діють знижки від 10 до 70 відсотків.

Терміново продається одно-
кімнатна квартира, площею 42
кв. м, з євроремонтом. Є стай-
ня, підвал, грядка під зелень.

Ціна – договірна.
Тел.: 0972398251,

0992411558 (Марія).

У м. Турка, по вул. Поляна,
продається житловий будинок із
господарськими спорудами та
гаражем (незакінчене будівниц-
тво). Будинок дерев’яний, обкла-
дений білими силікатними бло-
ками, господарські споруди та
гараж – цегляні.  Ціна – договір-
на. Тел.: 0954628684,
0987169695.

Безоплатна вторинна правова допомога
Безоплатна вторинна правова допомога — це правова допомога,

що надається для захисту прав людини у суді за рахунок коштів
Державного бюджету України. Право на таку допомогу мають:

- малозабезпечені особи;
- інваліди;
- діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, діти, які

можуть стати чи стали жертвою насильства в сім’ї;
- особи,які претендують на статус біженця;
-  ветерани війни, члени сімей загиблих у воєнних діях, конфліктах та

антитерористичних операціях;
- особи, які мають особливі заслуги та особливі заслуги перед Бать-

ківщиною;
-  особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної

дієздатності, визнання недієздатною особою, поновлення цивільної
дієздатності фізичної особи;

- особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної
допомоги в примусовому порядку;

- реабілітовані особи.
Відповідно до закону України «Про безоплатну правову допомогу»,

Самбірський місцевий центр з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги забезпечує надання таких правових послуг:

-    представництво інтересів особи, у разі якщо справа потребує
розгляду в суді чи вже розглядається судом;

- складання документів, необхідних для захисту прав особи у суді.
Ці послуги надаються адвокатами за дорученням центрів правової

допомоги або штатними юристами.
Самбірський місцевий центр з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги обслуговує мешканців м. Самбора, Самбірського, Ста-
росамбірського, Мостиського та Турківського районів та знаходиться
за адресою: м. Самбір, вул. Завокзальна, 1А, ТЦ «Гранд», каб.5,9.
Телефони для довідок: (03236) 6-07-66, +380966456053,
+380634007435.

До уваги  мешканців  м. Турка та Турківського району: юрист  Сам-
бірського місцевого   центру  з надання безоплатної  вторинної пра-
вової   допомоги   надає консультації та роз’яснення з правових
питань щоп’ятниці  з 10:00 до 14:00 в приміщенні   Турківської міської
ради (сесійний зал, 2 поверх) за адресою: м. Турка, площа Ринок, 26.

З метою виявлення фактів не-
законної торгівлі продуктами
харчування та промисловими
товарами на території міста Тур-
ка, а також фактів провадження
підприємницької діяльності без
державної реєстрації особи як
суб’єкта господарювання або без
одержання ліцензії на провад-
ження певного виду господарсь-
кої діяльності, що підлягає ліцен-
зуванню, легалізації виплати за-
робітної плати та зайнятості на-
селення, Турківською міською
радою ініційовано проведення,
в травні місяці 2016 року, спільно
з представниками фіскальної
служби, Пенсійного фонду, тери-
торіальної інспекції праці та ін.
перевірки з питань дотримання
чинного законодавства, що регу-
лює порядок здійснення
підприємницької діяльності.

Враховуючи вищенаведене,
просимо, всіх осіб, які здійсню-
ють підприємницьку діяльність
на території міста Турка, привес-
ти документацію, яка дає право
на провадження того чи іншого
виду господарської діяльності, у
відповідність до вимог чинного
законодавства.

Терміново продам двоповерховий будинок в селі Ралівка Сам-
бірського району. 240 кв. м.

Земельна ділянка – 8 сотиків. Будинок знаходиться в центрі села.
Відстань до м. Самбір – 3 км. Можливий торг.

Тел.: 0973834823; 0663005574.

Керівництвом Державної прикордонної служби України про-
водиться робота щодо пошуку актуальних форм роботи з
підвищення мотивації проходження служби військовослужбов-
цями - строковиками, прибуття яких плануються протягом
червня-липня 2016 року, до підрозділів Мостиського прикор-
донного загону, які розташовані в межах Турківського району.

Одним із напрямів такої роботи є запровадження територіаль-
ного принципу, а саме направлення строковиків для проходження
служби за місцем їх призову. Зазначене дозволить в перспективі
розширити базу комплектування служби військовослужбовцями за
контрактом із числа строковиків, надасть сигнал суспільству про
зобов’язання служби не направляти військовослужбовців до діля-
нок, де триває АТО, забезпечить оперативний батьківський конт-
роль за умовами проходження служби їх дітей.

За детальною інформацією просимо звертатись в управління
Мостиського прикордонного загону за телефоном: (0312)711386,
або у відділи прикордонної служби «Сянки», «Боберка» та «Лопу-
шанка» за  телефонами: 0507069199, 0671842633, 0963496836
(Сергій Белей).

ÏÐÎÄÀÆ ÒÀËÎÍ²Â ÍÀ ÏÀËÜÍÅ ÍÅ
Â²ÄÍÎÑÈÒÜÑß ÄÎ ÐÎÇÄÐ²ÁÍÎ¯ ÒÎÐÃ²ÂË²

Реалізація талонів та смарт-карт в безготівковій формі
юридичним та фізичним особам - підприємцям для комерційно-
го використання за договорами купівлі-продажу не відносить-
ся до реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів.

Однак фізичний відпуск пального з автозаправної станції та/або
автомобільної газозаправної станції є операцією з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
та оподатковується акцизним податком, незалежно від форми роз-
рахунків (в т. ч. при здійсненні розрахунків за допомогою талонів та
смарт-карток).

Нагадуємо, що з 01.03.2016 року запроваджені акцизні накладні
при реалізації пального, Єдиний реєстр акцизних накладних та си-
стема електронного адміністрування реалізації пального. Платник
акцизного податку, що реалізує пальне, для роботи в системі елек-
тронного адміністрування пального має бути зареєстрований в кон-
тролюючих органах не пізніше ніж за три робочі дні до початку
здійснення реалізації пального.

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

Військова служба за контрактом
– робота для справжніх чоловіків

Турківський районний військовий
комісаріат проводить відбір грома-
дян па військову службу за кон-
трактом (в тому числі за короткос-
троковим контрактом на час про-
ведення АТО) офіцерів, сержантів,
солдатів запасу та громадян при-
зовного віку.

Військова служба за контрактом
у Збройних Силах України це:

– можливість вибору місця про-
ходження військової служби та по-
сади;

– заробітна платня – від 7000 грн./
міс.;

– робочий день – з 9 до 18 або з 8
до 17;

– забезпечення військовослуж-
бовців за контрактом безкоштовни-
ми обідами у робочі дні (або, за ба-
жанням, грошовою компенсацією у
розмірі вартості набору продуктів
на приготування обіду);

– безкоштовне проживання у гур-
тожитках;

– соціальний пакет (медобслуго-
вування, пільги, можливість без-
коштовного навчання та здобуття

спеціальності).
Пільги та гарантії для військовос-

лужбовців рядового, сержантсько-
го складу за контрактом:

1. Отримання житла за рахунок
держави.

2. Речове забезпечення у відпо-
відності до визначених норм.

3. Безоплатна кваліфікована ме-
дична допомога у військово-медич-
них закладах охорони здоров’я

4. Право на санаторно-курортне
лікування та відпочинок у санатор-
іях, будинках відпочинку, пансіона-
тах і на туристських базах Міністер-

ства оборони України
5. Безкоштовне отримання осві-

ти у вищих навчальних закладах
(вищих військових навчальних зак-
ладах) без відриву від проходжен-
ня військової служби (за заочною
формою навчання).

6. Матеріальна допомога для ви-
рішення соціально-побутових пи-
тань – у розмірі місячного окладу
грошового утримання

7. Грошова допомога на оздоров-
лення, у разі надання щорічної чер-
гової відпустки, у розмірі місячного
грошового забезпечення. Перший

контракт з прийнятими на військо-
ву службу за контрактом на поса-
ди рядового, сержантського і стар-
шинського складу укладається на
строк не менше 3 років.

Вимоги до кандидатів:
Вік 18-40 років.
Здоровий, придатний до військо-

вої служби (призовник або військо-
возобов’язаний).

За довідками звертатися в
Турківський РВК за адресою: м.
Турка, вул. С.Стрільців, 9.

Участь у цьому престижному
турнірі взяли представники най-
сильніших центрів Львівщини з
настільного тенісу: Львова, Ми-
колаєва, Жовкви, Мостиськ,
Стрия, Старого Самбора, Ново-
го Роздолу, Яворова, Червоног-
рада, Турки та інші.

ÏÎ×ÅÑÍÅ ÄÐÓÃÅ Ì²ÑÖÅ
ÍÀØÈÕ ÇÅÌËßÊ²Â

19-20 березня в м. Жовква пройшли командні обласні змаган-
ня серед учнів ДЮСШ  з настільного тенісу 1999-2000 р.н. за
програмою V Спортивних ігор України 2016 року.

Згідно протоколу змагань 20
команд виборювали, яка буде
кращою в області. Команда скла-
далась із двох учасників. Турків-
щину представляла одна коман-
да, яку готовив до змагань тре-
нер ДЮСШ «Юність» Василь Гуй
– Юрій Павлик та Дмитро То-

маш. Змагання відбувались за
олімпійською системою з вибу-
ванням до трьох перемог. До
півфіналу наші тенісисти пере-
могли команди Жовкви та Н.Роз-
долу, з рахунком 3:1, а за вихід у
фінал команду Старого Самбо-
ра 3:0.

У фіналі Юрій та Дмитро в на-
пруженій боротьбі, на жаль, по-
ступились команді з Судової
Вишні (3:1) і в загальному
підсумку зайняли друге, призо-
ве місце, за що і були нагород-
жені грамотами обласної феде-
рації настільного тенісу. Особи-
сто Юрій Павлик виграв усі свої
зустрічі. Змагання проводились
на 16 тенісних столах в одному з
найкращих тенісних залів Украї-
ни. Наступні змагання відбудуть-
ся 15-16 травня в м. Миколаїв.

Наш кор.


