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Сьогодні святкує свій 70-річний ювілей найдорожча, найкраща у
світі, добра, чуйна і турботлива матуся, бабуся і прабабуся, житель-
ка с. Присліп – Петрунеля Михайлівна Костишак. З ювілеєм дорогу
людину вітають сини Віктор, Василь, Петро; дочки Лілія, Марія, Іван-
на, Ірина, Надія, Світлана; невістки Марія, Оксана; зяті Микола, Во-
лодимир, Анатолій, Віталій і Віталій, онуки Наталія з чоловіком Ми-
колою, Богдан, Анастасія, Анна, Андрій, Михайло, Даринка, Олек-
сандра, Ірина, Микола, Віталій, Іванко, Павлик, Івасик, Сергій,
Олексій, Ірина, Максим; правнук Івасик і бажають їй доброго здоро-
в’я, родинного тепла, світлої радості в житті, сімейного благополуч-
чя, миру, рясних Божих благословінь.

70 років вже пройшло
Як Богом Вам життя дано.
Дав Він силу все здолати,
Ювілей цей святкувати.
Матусю, бабусю, прабабусю, Ви наша

єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина.
Рідна матусенько, наша Ви горлице,
Діти, онуки до Вас усі горнуться.
У цей день ми дяку складаємо,
Здоров’я і много літ Вам бажаємо.
Дякуєм, мамо, за те, що зростили,
Дякуєм, мамо, за те, що навчили.
За ласку, терпіння і муки.
Ми нині з любов’ю, матусенько рідна,
Цілуємо Ваші натруджені руки.
Ми любимо Вас за людяність і щирість,
За теплі і розрадливі слова.
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість
Пречиста Діва хай в житті допомага.

Із золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народження – дорогого
і люблячого, чуйного і турботливого чоловіка і батька, жителя м.
Турка – Миколу Володимировича Комарницького – сердечно віта-

ють дружина Марія, дочка Ірина, зять Віталій,
син Андрій і шлють ювілярові найщиріші поба-
жання міцного здоров’я, світлої радості в житті,
добра, достатку, любові, миру, Божої опіки і бла-
гословення на многії і благії літа.

Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора.
Хай буде щедрим ювілейне свято.
Здоров’я, гараздів, любові і добра!

Колектив Турківського районного військового комісаріату щиро
вітає з ювілеєм – 50-річчям від дня народження –
Миколу Володимировича Комарницького – і
бажає шановному ювіляру міцного-міцного
здоров’я, родинного тепла, невсипущої жит-
тєвої енергії, усіх земних гараздів.

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем яс-

ним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

«Живий ланцюг» у Турці
Від пам’ятника Степанові Бандері до пам’ятника Тарасові Шевченку

Минулого понеділка, у день Со-
борності України та 99-ої річниці
проголошення Акта Злуки Украї-
нської Народної Республіки і Захід-
ноукраїнської Народної Республіки,
в м. Турка було відтворено симво-
лічний «живий ланцюг» між пам’ят-
никами цих видатних українців, який
засвідчив, що Україна – єдина і не-
ділима. Як звикло, кажемо: «Схід і
Захід – разом». Це лише ті, хто не
любить нашу державу, намага-
ються кинути камінь роздору
поміж українцями.

Більше сотні містян долучилися до
цієї акції й у патріотичному пориві зас-
півали Гімн України та ще цілий ряд
наших національних героїчних пісень. Затим в актовому залі Турківської дитячої музичної школи відбу-
лася урочиста академія, на якій виступив заступник голови райдержадміністрації Юрій Лило. Згодом
відбувся цікавий патріотичний концерт, зорганізований працівниками районного Народного дому та
вихованцями Турківської дитячої музичної школи. В заході також взяли участь перший заступник голо-
ви Турківської РДА Микола Яворський, помічник народного депутата України Андрія Лопушанського
Ірина Кіра та представники практично всіх установ та організацій міста.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної пол-

ітики апарату Турківської РДА.
Фото Василя Васильківа.

ÄÎÌÀØÍ²Ì ÄÅÁÎØÈÐÀÌ
ÂÀÐÒÎ ÇÀÄÓÌÀÒÈÑß
Верховна Рада України ухвалила 

Закон України «Про запобігання та
протидію домашньому насильству»

Вперше в Україні ввели кримінальну відповідальність за до-
машнє насильство. Термін «домашнє насильство» означає усі
акти фізичного, сексуального, психологічного або економіч-
ного насильства, вчинені між колишнім чи теперішнім подруж-
жям, чи людьми, які разом живуть, чи жили.

Крім того, Кримінальний кодекс України доповнено ст.126-1, де
особам, які вчинили домашнє насильство, загрожує покарання у
вигляді 150-240 годин громадських робіт, арешт до 6 місяців, або
обмеження волі до 5 років.

Також Кримінальний кодекс України доповнено статтями, які сто-
суються обмежувальних заходів, тобто коли суд буде розглядати
кримінальні справи, пов’язані з домашнім насильством,  буде при-
значено покарання та обмежувальні заходи. Наприклад, заборо-
на перебувати у місті спільного проживання, обмеження спілку-
вання з дитиною.

Обмеження встановлюватиме суд разом з вироком по кримі-
нальній справі і триватимуть вони   від 1 до 3 місяців, а за потреби
вони можуть бути продовжені.

Працівники поліції отримали право контролювати поведінку крив-
дника, щоб не допустити повторного насильства, стежити, щоб по-
рушник дотримувався накладених на нього тимчасових обмежень і
виконував певні обов’язки.

Також Закон передбачає створення Єдиного державного реєст-
ру випадків домашнього насильства, створення програм для пост-
раждалих і їхніх кривдників.

Коли вчителі виявлятимуть факти домашнього насильства у дітей
чи отримали про це заяви чи повідомлення, вони повинні повідо-
мити про це службу у справах дітей та поліцію не пізніше ніж за 1
добу, організувати роботу практичного психолога або соціального
педагога з постраждалими дітьми.

Медики повинні повідомляти місцевій владі та поліції про ушкод-
ження, які пацієнт міг отримати через домашнє насильство та зате-
лефонувати ще й у службу у справах дітей.

І хоча закон набере чинності за рік,  його ухвалення є вагомим
вкладом у розвиток правової держави та сприятиме захисту особи-
стої свободи, життя та здоров’я громадян.

Наталія РИБЧИЧ,
прокурор Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури.

ЗАРПЛАТА  –
ЗА «КАРІЇ ОЧІ»

 В одному з сіл нашого райо-
ну лікар лікарської амбула-
торії, зловживаючи службо-
вим становищем, ставила в
табелі обліку робочого часу
вихід на роботу своїй
підлеглій, яка в цей  час на-
справді перебувала на заробі-
тках за кордоном. Відповідно,
бухгалтерія лікарні нарахову-
вала  й заробітну плату.

По даному  факту працівники
Турківського відділення поліції
проводять досудове розсліду-
вання і вже до кінця січня ма-
ють намір скерувати криміналь-
не провадження на розгляд до
суду, який і визначить покаран-
ня особі, що причетна до махі-
нації.

 Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÅ ÎÕÎÐÎÍßËÈ,
À ÊÐÀËÈ Ë²Ñ

Нещодавно правоохоронці
затримали працівників лісо-
вої охорони одного з держліс-
госпів Турківщини, які везли
крадену лісопродукцію.

 Даний факт внесено до єди-
ного реєстру досудових розслі-
дувань. Справу уже скеровано
до суду.

Наш кор.

Втрачений технічний паспорт на
навантажувач ПЄА-1,0 (реєстра-
ційний номер ІС 043172), виданий
на ім’я Олександра Миколайовича
Будза, вважати недійсним.
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Для підтримки   та  збереження
цілісності України!
На численні прохан-

ня глядачів, у неділю,
4 лютого   2018р.,  о
18:00, в   м. Турка, в
культурному центрі «Ук-
раїна»,   компанія – про-
дюсерський центр « 6
Секунд» у рамках Всеук-
раїнського  туру презентує  нову концер-
тну програму

«ДОРОГА   ДО  ХРАМУ»
«За тебе все віддам»

 володаря двох  «Золотих  дисків»

ÑÒÅÏÀÍÀ  Ã²ÃÈ
За участі   заслуженої  артистки Ук-

раїни – Квітослави і Юного  містера  світу
– Степана  Гіги –молодшого

 Замовлення квитків за тел.:  3-16-
45,066-540-77-35, 066-084-64-67, 068-
68-12-674.

Дорогу серцю, добру, люблячу, ніжну і
турботливу матусю, бабусю і прабабусю –
Федору Василівну Ільків з м. Турка, яка
25 січня відсвяткувала свій 70-річний юв-
ілей, щиро вітають
дочки Марія і На-
таля, зяті Олег і
Олександр, внуки
Володимир, Ма-
рина, Діана, Да-
ніель, Давид і
правнук Артем-
ко.

Ювілярці вони ба-
жають доброго здо-
ров’я, світлої радості в
житті, добра, миру, благополуччя, безліч
щасливих і теплих днів, наповнених Бо-
жою ласкою і опікою.

Многая і благая Вам літ, рідненька.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зрости-

ли.
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажає-

те.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
За Ваше добро і турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас.
Всього, що найкраще у світі буває,
Для Вас, наша люба, ми щиро ба-

жаєм.
Бажаєм Вам спокою й миру в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній

хвилині.
Тепла і поваги – від добрих людей
Любові та щедрості – від внуків й

дітей.
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі.
Хай Мати Пречиста стоїть на сто-

рожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.
Дай Боже Вам жити і горя не знати,
Щоб сотую зиму із нами стрічати.

Інженерно-педагогічний колектив Тур-
ківського професійного ліцею щиросер-
дечно вітає з ювілеєм – 60-річчям – Сте-
пана Михайловича Ігнацевича
– і бажає шановному
ювіляру доброго здо-
ров’я, світлої радості в
житті, родинного
благополуччя, миру,
Божого благосло-
вення.

Всім колективом
ми Вас вітаємо,

Міцного здоров’я і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди обминало,
А доля лиш радість й добро дарува-

ла.
Хай Мати Пречиста Вас оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.ÌÀÐØÐÓÒÊÀ Ç²ÒÊÍÓËÀÑÜ Ç ÂÀÇîì

на щастя, ніхто не постраждав

На щастя, попри доволі сильний удар,
ні в легковику, ні в автобусі ніхто не пост-
раждав. Як розповідали на місці ДТП оче-
видці події, ймовірним винуватцем аварії
є водій “Жигулів”, котрий, рухаючись з
прилеглої території на головну дорогу, не
надав перевагу автобусу і виїхав просто
перед ним. Підтверджують невинуватість
водія маршрутки і пасажири. Зокрема
Василина Савка (Мураль), що їхала в ав-
тобусі, коментуючи фото ДТП у соцме-
режі Фейскук, написала: «Машина виї-
хала з вулички біля поліклініки просто
на автобус, який рухався по головній
дорозі. Удар був справді сильний: ма-
шину розвeрнуло в інший бік. На щас-

тя, ніхто нe постраж-
дав, у машині було двоє
зовсім крихітних діток».
Доповнила її ще одна па-
сажирка – Наталія Возняк:
«Людей було багато. Я
особисто ДТП не бачила,
але водій їхав помалень-
ку».

Були ще припущення про
запотіле бокове скло з боку водія легко-
вика, що обмежило йому огляд, а також
нарікання на слизьку дорогу, яка в цей
час і справді була, як то кажуть, наче скло.
Багато жителів райцентру скаржаться,
що техніки, яка б посипала дорогу, не ба-

чили на вулицях міста з початку зими вза-
галі. Турківчанин Руслан Хомин у своєму
коментарі припускає, що саме це могло
стати причиною того, що водій ВАЗу не
зміг вчасно зупинитись та пропустити ав-
тобус.

Та як було насправді і хто винен в ДТП,
встановлять правоохоронці. А водіїв зак-
ликаємо бути пильними і взаємоввічли-
вими на дорозі та пам’ятати, що вас че-
кають вдома цілими та неушкодженими.

Наш кор.

У вівторок, 23 січня, у м. Турка, на вулиці Січових Стрільців (біля
поліклініки) трапилась дорожньо-транспортна пригода. Автобус
“Еталон” з двома десятками пасажирів, що прямував за маршру-
том Львів – Хащів, зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2102, у якому,
окрім водія, перебувала сім’я з двома маленькими дітками.

…Вчора  він   тримав в руках  автомат і
захищав  Україну, а сьогодні… пече хліб.
Мова про учасника АТО, жителя с. Бобер-
ка Володимира Перога.   Ще до початку
російської агресії на Донбасі   Володи-
мир  виношував мрію  створити у рідному
селі міні-пекарню.  Не всі вірили в це.
Навіть знаходилися такі, що кепкували:
«Побачимо, чи   ця пекарня  хоч  буханку
хліба спече?».   Допомогли  започаткува-
ти  цю справу Володимиру у Турківському
районному центрі зайнятості, надавши
під її реалізацію   певні кошти.  Уже було
закуплено  пекарське  обладнання, але
знайшлася  важливіша робота –  пішов
захищати Вітчизну від ворога,  тому дове-
лося  якийсь час  зачекати з пекарською
справою. Та   прийшовши з АТО, Володи-
мир вирішив продовжити  намічене й
таки відкрити   у Боберці міні-пекарню.
Взяв  на роботу   сільських пекарів-само-
учок, тих людей,  як  майстерно випікали
вдома весільні короваї. Вони ознайоми-
лися з обладнанням,  навчилися техно-
логії випічки  на ньому хліба і здоби, ви-
шукали   відповідні рецепти і стали пекти.
Ще немає й року як працює ця міні-пе-
карня.  Наразі   випікають тут хліб і булоч-
ки, кондитерські вироби поки ні, бо ніде
їх збувати.

–   Мені ще зарано  говорити про при-
бутки, – розповідає Володимир Періг. –
Ми тільки, як мовиться, стаємо на ноги.
Зараз реалізовуємо по 300 буханок  в
день. Своєю машиною  розвожу  хліб  на
продаж по навколишніх селах. Іноді бу-
ваю  й  в Турці, продаю його тут  на базарі.
Щоправда, хліб не так купляють, якби
цього  хотілося, бо є велика конкуренція,
адже привозять його з усіх- усюд:  із За-
карпаття,  Бітлі,  Львова, печуть його і в
Турці.  Та це ще півбіди.   Прикро в тому,
що  не відчуваю  жодного   конкретного
сприяння  від влади – ні  від районної, ні
від сільської.   Очевидно, всі хочуть серй-
озних інвесторів в село, бо вважають, що
міні-пекарня в сільській місцевості  – це
не  є інвестиція.  Справа в тому, що я до-
магався більшого приміщення для пе-
карні,  і ніяк не вдається це питання по-

зитивно вирішити.  Зараз пекарське об-
ладнання знаходиться на місці старої
шкільної їдальні.  Побудували нову шко-
лу, бо стара була аварійна,  а  приміщен-
ня їдальні передали громаді. Ну, і я так,
би мовити, на безоплатній основі, орен-
дую його.  Бачу, щось  у мене виходить,
тож  хочеться більшого  місця  під пекар-
ню, щоб було просторо, чисто, гарно. І
зеленим тарифом є бажання займати-
ся, але щоб поставити сонячну батарею
потрібно мати  одне стале приміщення,
а не стрибати то тут, то там.    І таке місце
в селі є – недобудована лазня.  Про  моє
бажання знають і в районі, і в   сільраді,
куди я неодноразово звертався.  Наразі
приміщення мені так і не надали.   Маю
велику надію, що і районна, і сільська
влада  все ж таки  допоможуть   вирішити
цю проблему позитивно.

У Турці, на міському базарі,  працює
невеличка майстерня з пошиття і ремон-
ту одягу. Про неї уже знають багато турк-
івчан.  Люди задоволені, адже  в ній  мож-
на пошити плаття чи костюм,  підігнути
спідницю чи штани,  відремонтувати за-
мок на курточці чи щось перешити, купи-
ти постільну білизну.  Господарює тут над-
звичайно добродушна, толерантна, при-
ємна у спілкуванні жінка з Явори, до того
ж ще й  здібна майстриня – Валентина
Старушкевич.

Валентина Миколаївна закінчила швей-
не училище, і все життя цієї явірчанки
пов’язане з шитвом.  Трохи пробувала
торгувати, але не змогла, залишила цю
справу, бо зрозуміла, що це не її. 18 років
тому у Яворі   п. Валентина викупила
приміщення  на місці  колишньої автоко-
лони і  зробила тут   власну  швейну май-
стерню. Згодом  організували невелич-
кий   сімейний побутовий  бізнес:  Вален-
тина Миколаївна шиє, син відкрив столяр-
ний цех, дочка має перукарню в селі.

– Але, як бачите, змушена була знайти
місце під приміщення  швейної май-
стерні в  Турці, а у  Яворі залишила свою
напарницю Лілю – до речі,  дуже талано-
виту майстриню,  художницю,  прекрасно
вишиває бісером,  – каже Валентина

Старушкевич.  – Вступилася, бо не відчу-
ваю підтримки з боку місцевої влади.
Високі податки. За оренду землі дово-
диться платити в селі щомісяця  по 500
гривень.   Майстерня не магазин, де мож-
на підняти ціну на товар у два-три рази, і
мати з цього прибуток.  Попробуй зроби-
ти усе своїми руками,  відкрити бізнес з
нуля,   – підприємцем великим зразу не
станеш.  Здавалось, ми усі – свої люди, і
потрібно би було хоч  якось заохотити
розвиток нашої справи,  хоча б не обкла-
дати  високими податками за землю. Але
чомусь усе виходить навпаки.  Звичайно,
мусить якось вистачати нам  на зарпла-
ту, бодай  хоч на 2 тисячі гривень, але
щоб  була  вона хтозна  яка висока, цього
немає. Важко працювати, але свою ро-
боту люблю і про іншу не мрію.

   Дуже смакує турківчанам хліб з мага-
зину «Марина», що  в м. Турка.  Отож, зу-
стрічаюся з  власником  невеличкої пе-
карні,  яка працює при магазині, Андрієм
Бабієм. Цікавлюся, в чому секрет  хлібної
випічки і чи легко  дається йому пекарсь-
ка справа:

– Чесно, я навіть ночами не сплю, при-
думую рецептуру, аби хліб наш був смач-
ним, – зізнається п. Андрій. –   Печемо
хліб дріжджовий і бездріжджовий  (на
заквасці), є такий, що додаємо до його
складу манну кашу. Отой, що на заквасці,
то в мене хлібчик такий виходить, що
навіть львівські пекарі  приїжджали і бра-
ли рецепт. Пробували  у своїй пекарні
пекти, але  таким, як у нас, хліб їм  не
вдався. Пекти хліб – то важка праця.  Я
не заздрю тим, хто відкриває  пекарню.
В  день випікаємо триста- чотириста
хлібин, максимум – п’ятсот.  Менше 300
хлібин мені навіть й не вигідно пекти. Бо
не окупляться ні плата за електрику, ні
робота пекарів. Лишень  пекарська  піч
щодень  «з’їдає»  електроенергії  на 500
гривень.  Та й борошно зараз дуже подо-
рожчало. Щоби розширити асортимент
виробів, потрібно мати не тільки час та
бажання,   а найголовніше –  більшу пе-
карню, аби втілювати якісь нові ідеї, про-
водити експерименти, розширювати
асортимент виробів. Такі пекарні, з ве-
ликими потужностями, працюють  нині
успішно  на Закарпатті.

Довелося  порозмовляти й  з іншими,
хто пробує започатковувати власну спра-
ву. Майже всі кажуть: щоб розпочати
бізнес та  потім не дати цій ідеї чи цьому
проекту згаснути, потрібні найперше кош-
ти. Далі багато шкодить корупція  і друга
проблема – це податки. Ну, і звичайно,
обов’язково  потрібна підтримка влади,
щоби вона була  прихильнішою до тих,
хто відкриває власну справу. Бо лише ті,
кому  вдалося  пройти усі кола бюрок-
ратії  та ціною власних помилок домогти-
ся успіху, живуть нині   своєю власною
справою,  та працюють  не для себе, а
насамперед для  людей,  які їх оточують.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÂËÀÑÍÀ ÑÏÐÀÂÀ
Сьогодні  наші співгромадяни масово виїжджають за кордон. Різного віку пра-

цездатні люди залишають свої домівки, навіть  державну роботу, щоби там,
на чужині, садити виноград, збирати яблука, доглядати за престарілими, об-
слуговувати в готелях, працювати на заводах  і фабриках, бо  в Польщі, Чехії,
Голландії, Німеччині чи  Греції заплатять значно більше, аніж за ту ж саму
роботу  в Україні. Але є серед нас й такі, які не мають жодного бажання зали-
шати   рідні терени, хоч як би важко не було. Вони хочуть працювати тут і
вносити свою лепту у розквіт рідної держави, сприяти благополуччю  своїх
людей і, звичайно,  одержувати  від цієї  діяльності  прибуток. Тому такі  й
відкривають власну справу. І мова сьогодні не про тих,  хто живе за принципом
«купив-продав», а тих, хто  започатковує свою справу, як кажуть, з нуля, і  з
великим бажанням.  Маючи на меті зустрітися з такими людьми,  надіялася,
що кожен із них із  захопленням розповідатиме про свою  улюблену  справу, а
виявилося, що це далеко не  так.
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Брат Михайло з сім’єю, сестри Ольга,
Іванна і Оксана з сім’ями шлють най-
щиріші вітання з нагоди золотого ювілею
дорогій і люблячій, щирій і турботливій
сестрі – Вірі Михайлівні Білинській.

Нехай Твоя доля, рідненька, буде ба-
гатою на міцне здоров’я і людське щас-
тя. Хай Тебе завжди підтримують рідні
люди, а у домі панують мир і добро,
спокій і радість. Божого Тобі благосло-

вення на многії і благії літа.
Хай нових днів ще буде
безліч,

Без ліку щастя і
пісень.

Прийми вітання най-
щиріші

В цей світлий ювілей-
ний день.

Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Твій вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Від щирого серця і з великою любов’ю
вітаємо нашу найчарівнішу, найкращу у
світі матусю, кохану дружину, дорогу і люб-
лячу доньку і сестру – Лесю Миколаївну
Горбову – із 30-річчям
від дня народження.

Бажаємо Тобі,
рідненька, міцного-
міцного здоров’я – з
роси і води, невсипущої
життєвої енергії, родин-
ного тепла і затишку, до-
статку, любові, світлої
радості в житті, Божої
ласки і благословення на довгі і щасливі
роки життя.

Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілунком.
Нехай любов близьких Тобі людей
Для Тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається Тобі,
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля милосердна і ласкава.
З любов’ю – синочок Юрчик, чоловік

Михайло, батьки, сестри Світлана, Окса-
на, Наталія та брат Микола з сім’ями.

У рамках проекту, у Варшаві було прий-
нято рішення затвердити фінансування
для 18 проектів із 61 повних форм зая-
вок, поданих на другому етапі конкурсу.
Міжнародна комісія у Варшаві оцінюва-
ла спільно обидва проекти, враховуючи
їх важливість у рамках подальшої транс-
кордонної співпраці. Проект Бещадсько-
го повіту та Турківської міської ради прой-
шов відбір та зайняв сімнадцяте місце із
вісімнадцяти, відібраних для фінансуван-
ня. Найважливішим в проекті є інфраст-
руктурна складова, а саме реконструкція
(модернізація) доріг,  протяжністю 21,45
км. З них 15,515 км – Бещадський повіт
(Республіка Польща) та 5,942 км – кому-
нальні дороги в м. Турка.

7 грудня 2017 року, під час засідання у
Львові, Спільний Моніторинговий комітет
затвердив результати першого етапу кон-
курсу проектних заявок, який відбувся у
Варшаві.

Затвердження відбувалося пакетом,
без детального розгляду проектів. Але
після засідання у Львові, на офіційному
сайті Польща – Білорусь – Україна (https:/
/www.pbu2020.eu/ua/news/424) в брошурі
«Доступність» (accessibility), на сторінці
№25, під кодом PBU1/0667/16  вказано,
що виділено грантові кошти, в сумі 1 451
455,75 євро. При цьому, довжина доріг,
які повинні бути відремонтованими з
обох сторін (21,45 км) залишилась не-
змінною і також відзначена на сайті про-
грами на цій сторінці. В цьому документі
немає жодної згадки про виділення гран-
тових коштів Турківській міській раді, та
сума виділених грантових коштів суттєво
відрізняється від тієї, яка зазначалася   у
затвердженому концепті. Крім того, дру-
гим партнером вказано лише Турківську
районну раду.

Турківською міською радою скеровано
листи – з проханням допомогти віднови-
ти справедливість  – Прем’єр-міністру
України В.Гройсману,  Голові підкомітету
з питань регіонального та транскордон-
ного співробітництва між Україною та
країнами ЄС Комітету Верховної Ради Ук-
раїни з питань європейської інтеграції
О.Юринець, Представнику України при
Європейському Союзі М.Точицькому, де-
путату Верховної Ради України А.Лопу-
шанському.

Ми отримали відповідь від М.Точицько-
го, де він підтвердив,  що з наданої йому
інформації, Комісія з відбору проектів в
рамках Програми, проаналізувавши заз-

Бійці мінометної роти 128-ї гірсько-
піхотної бригади щиро
вітають свого побра-
тима, уродженця Тур-
ківщини – Івана Бутрея
з іменинами!

Дорогий побратиме!
Бажаємо Тобі миру в

душі та країні, злагоди
і достатку в родині, не-
зламної віри в ту
спільну справу, яку ми
робимо разом, ко-
зацького здоров’я і здійснення усіх своїх
благих цілей. Молимось, щоби Бог благо-
словив Тебе на життєвому шляху. Нехай
Тобі щастить завжди і в усьому.

начений проект, зробила висновок про
незначний транскордонний вплив за-
ходів, запропонованих українським парт-
нером (Турківською міською радою) і  що
другий український партнер проекту (Тур-
ківська районна рада) має достатню ком-
петенцію та адекватні організаційні мож-
ливості для здійснення «м’яких» заходів
(проведення спільних конференцій, ви-
готовлення банерів, рекламних щитів,
інші рекламні заходи), які б забезпечу-
вали реалізацію проекту.

Склалася дуже дивна ситуація. Наш
спільний проект  ввійшов в число 18 про-
ектів з 61 відібраних для фінансування
на першому етапі. Це означає, що міжна-
родна комісія визнала, що реконструк-
ція доріг у Бещадському повіті і в м.Турка
має суттєвий транскордонний вплив, ос-
кільки ці дороги є логістичним сполучен-
ням з майбутніми прикордонними пунк-
тами пропуску  «Лопушанка-Міхновець»
та  «Боберка-Журавин», а відстань від м.
Турка до майбутніх міжнародних пунктів
пропуску становить до 30 км. Міжнарод-
на комісія не може оцінювати проект
лише однієї сторони, бо це робить про-
ект «однобоким», одностороннім, що су-
перечить загальним положенням та
принципам Програми. В такому форматі
проект повністю втрачає транскордонний
ефект і не може бути відібраним для
фінансування. Отже, після того, як інфор-
мація про те, що проект Бещадського
повіту і Турківської міської ради  був
відібраний для фінансування стала відо-
мою, хтось (кого дуже не влаштовувало
те, що Турка отримає майже мільйон
євро на ремонт доріг), допоміг викресли-
ти міську раду з цього проекту. Все зроб-
лено настільки грубо і цинічно, що аж
важко віриться у можливість такого у
міжнародному проекті. Варто зазначити,
що кожна країна відстоювала свою сто-
рону проекту, кожна область турбувала-
ся своїми проектами. Білорусів не особ-
ливо цікавлять деталі наших проектів, як
і нас – білоруські.  Висновки про те, хто
міг прикласти  руки до того, щоб спробу-
вати позбавити наше місто грантових
європейських коштів, які так необхідні для
ремонту доріг, порушуючи таким чином
концепцію міжнародного проекту, напро-
шуються самі.

Турківська міська рада скерувала лис-
та  у Варшаву Голові  Спільного Технічно-
го секретаріату  Програми транскордон-
ного співробітництва  Польща-Білорусь-

Україна 2014-2020   Центру європейсь-
ких проектів  п. Павелу Словіковському, в
якому зазначила, що  рекомендації
Комісії та рішення СМК  щодо незначно-
го транскордонного впливу інфраструк-
турних заходів в м. Турка не відповідають
дійсності і що це ставить під сумнів ком-
петенцію експертів, які винесли такі ре-
комендації після того, як проект увій-
шов у число переможців.

Ми вважаємо не логічними та без-
підставними рекомендації комісії щодо
делегування  повноважень для здійснен-
ня «м’яких» заходів виключно Турківській
районній раді. Саме Турківська міська
рада ініціювала та підготувала дану про-
ектну заявку. Партнерство Турківської
районної ради носить суто представниць-
кий характер, такий як співучасть у «м’я-
ких» заходах проекту (співучасть у кон-
ференціях, спільних партнерських зустр-
ічах, розробка стратегії транскордонної
співпраці). В повній аплікаційній формі
на Турківську районну раду не було по-
кладено жодних фінансових повнова-
жень, зобов’язань та організаційних зав-
дань. Всі «м’які» та «тверді» заходи в
Україні повинна координувати та реалі-
зовувати Турківська міська рада. Необхі-
дне співфінансування проекту  (10%)  та-
кож здійснюватиме Турківська міська
рада.

У листі також зазначено, що, беручи до
уваги дані рекомендації комісії, Турківсь-
ка міська рада має усі підстави вважати,
що дії осіб, які брали участь у написанні
таких рекомендацій по даному проекту,
є упередженими по відношенню до ук-
раїнського партнера – Турківської міської
ради. Дані рекомендації спрямовані на
те, щоби повністю, безпідставно усунути
Турківську міську раду від реалізації про-
екту. Такі дії суперечать положенням
Програми.

Тому, у зв’язку  з вищенаведеним, ми
просили переглянути рекомендації та
рішення СМК в контексті виділення
фінансування на «тверді» заходи проек-
ту в Україні. А саме – у повному обсязі
забезпечити необхідне фінансування на
дані заходи так, як зазначено у повній
аплікаційній формі.

У разі негативного рішення щодо да-
ного звернення, Турківська міська рада
буде звертатися у всі компетентні органи
Програми та інституції Європейського
Союзу, Європейської комісії щодо про-
ведення службового розслідування по
упередженому оцінюванні проекту №.
PBU1/0667/16.

Будемо сподіватися на позитивне вир-
ішення даного питання! Прикро, якщо
упереджені чи некомпетентні дії відпові-
дальних осіб зможуть посіяти сумнів у
чесності і прозорості такого великого
міжнародного проекту.

Із повним змістом листів, про які йдеть-
ся у статті, можна ознайомитися на офі-
ційному сайті Турківської міської ради
http://turka-mrada.gov.ua

Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.

×È ÎÒÐÈÌÀª ÒÓÐÊÀ
ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊ² ÃÐÎØ² ÍÀ ÄÎÐÎÃÈ?

У 2017 році Турківською міською радою, разом із партнерами із Бещадського
повіту Республіки Польща, було підписано концепт Програми Польща – Біло-
русь – Україна 2014 – 2020, який передбачав  «Вдосконалення та розвиток
транспортних послуг та інфраструктури», на загальну суму грантових
коштів Європейського Союзу в розмірі 2 331 810.00 євро. При умові затверд-
ження фінансування, польська сторона (Бещадський повіт) отримує 1 404
810.00 євро, Турківська міська рада отримує  926 451.00 євро. Для участі в
даній програмі нами було подано проект «Реконструкція комунальних доріг в
м.Турка Львівської області (вул.І.Франка, вул.Молодіжна, пл.Ринок, вул.В.Сту-
са, вул. Міцкевича, вул.Січових Стрільців, вул.Середня, майдан Шевченка)». Ці
кошти із нашої сторони планували вкласти у реконструкцію «аварійних» ко-
мунальних доріг в м.Турка (включаючи тротуари), завдовжки близько 6 кіло-
метрів, із використанням якісного дорожнього покриття та бруківки.

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акта
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження тарифів»
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політи-

ки у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань Турківська міська рада повідомляє про опри-
люднення проекту рішення Турківської міської ради «Про затвердження тарифів».

Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження тарифів» розроб-

лено відповідно до норм чинного законодавства з метою визначення порядку ініцію-
вання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх резуль-
татів міською радою, її посадовими особами.

Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на
офіційному сайті Турківської міської ради (turka-mrada.gov.ua) у спеціальному розділі
«Прозоре місто» (підрозділ «Регуляторна політика»).

Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта стано-
вить один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуля-
торного впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регулятор-
ного впливу просимо надавати в письмовій формі на адресу розробника: Турківської
міської ради, пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500. тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну
адресу turkamrada@ukr.net

ЗЛОЧИННЕ ПОЛЮВАННЯ
Попри застороги, які неодноразово були звернуті до нечесних мисливців, та й

важливий моральний бік справи, браконьєрство у нашому районі не припиняється.
Так, з початку року працівники Турківського відділення поліції уже задокументували

два випадки.  Незаконне полювання  було поблизу с. Буковинка (там браконьєри
підстрелили оленя). Також між селами Бориня та Н. Висоцьке  правоохоронці виявили
уже  мертвого підстреленого кабанчика. По даних фактах разом з ТМіР  правоохоронці
проводять розслідування. Одну особу, жителя нашого району,  уже притягнуто до адм-
іністративної відповідальності.

Не зайвим буде нагадати,  що ст.. 248 ККУ (незаконне полювання) передбачена й
кримінальна відповідальність для браконьєрів. Санкція даної статті передбачає по-
карання до 5 років позбавлення волі. Отож, як кажуть, є над чим задуматися.

Працівники поліції принагідно звертаються до всіх жителів району повідомляти про
осіб, в  кого є незареєстрована зброя, або ж про тих, хто незаконно займається полю-
ванням. Лише спільними зусиллями ми зможемо , бодай частково, призупинити вар-
варські вчинки любителів легкої наживи, за які, до речі, у всіх європейських країнах є
надзвичайно суворе покарання. Очевидно, тому  ми у фільмах бачимо, як козулі там
ходять обабіч доріг та й навіть на подвір’ях приватних будинків.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÒÀËÀÍÒ ÍÅ ÄÀªÒÜÑß
Â ÇËÓ ÄÓØÓ

Свідченням цього є яскраве творче сходження
Назара Тацишина

(Закінчення на 5 стор.)

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають з ювілейним днем народження

молодшу медичну сестру пункту переливання крові
– Марію Іванівну Паскар – і бажають їй міцного

здоров’я, світлої радості в житті, благополуччя,
миру, рясних Божих благословінь.

Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

УТОЧНИЛИ КОШТИ
У понеділок відбулася  позачергова,  44-а сесія 7-го скликан-

ня Турківської міської ради. Депутати зібралися для того, аби
дозволити Турківській міській раді брати участь у конкурсі
проектів місцевого розвитку. Зокрема йдеться  про капіталь-
ний ремонт Турківської дитячої бібліотеки та вуличне освіт-
лення на Зарічній.

Також були внесені зміни в бюджет міської ради.  Сесія уточнила
кошти по спеціальному фонду (бюджет розвитку), за рахунок за-
лишку станом на 1 січня 2018 року,  та дозволила відкрити відповідні
бюджетні асигнування (на виконання інвестиційних проектів та ка-
пітальний ремонт), в сумі 22 тисячі ривень.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Колеги по роботі – Ярослава Іванівна, Софія Федорівна та Світла-
на Антонівна – щиросердечно вітають із ювілеєм свою добру коле-
гу, працівника харчоблоку Турківської КЦРЛ – Галину Орестівну Мель-
ник – і бажають їй міцного здоров’я – з роси і води, безліч світлих і
радісних днів у житті, родинного тепла, благо-
получчя, Божої ласки на многії і благії літа.

Нехай у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує ще років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

ÊÓÄÈ ÏÎÄ²ËÈÑß «ÐÅÍÎ» ÒÀ «ÏÅÆÎ»
Коли на Турківщині створили підрозділи медицини катаст-

роф і виділили новенькі автомобілі «Рено» та «Пежо», з’яви-
лася надія, що нарешті й у нас хворих доставлятимуть у ліку-
вальні установи з покращеним комфортом. Що не кажіть, ця
машина не йде в порівняння з «уазиком» чи «газелькою», які
традиційно до того використовували медики району. Та й водії
за кермом такого авто почувають себе впевненіше.

Але останнім часом, в не-
розумінні, турківчани цікав-
ляться, куди поділися іно-
марки, невже забрали й за-
мінили на традиційні – мар-
ки УАЗ? Подібні звернення
надходять до нас, депутатів
різних рівнів. Та й поміж
себе, через непоінформо-
ваність, люди придумують
різні версії з домислами й
здогадками.

Насправді ситуація з автомобілями надто проста, хоч дещо й див-
на. Близько півроку тому їх відігнали в ремонт до Львова, який чо-
мусь триває надто довго… З цього приводу нашим читачам реко-
мендуємо звернутися з колективним листом в департамент охоро-
ни здоров’я ЛОДА, та й депутатів можна ще раз потурбувати. Буде-
мо мовчати – ремонт триватиме ще з півроку, або й взагалі машини
не повернуть на Турківщину.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Відпочили в «Женеві»
Двадцять п’ять дітей з різних класів Ільницького НВК 17

січня, разом із своїми наставниками-вчителями Г.І.Ільницькою,
В.М.Андрущакевич та М.Є.Ферелетич – побували у відомому
всім санаторії «Женева», що знаходиться в м. Трускавець.

Організував безкоштовний відпочинок для юних ільничан депу-
тат Верховної Ради України Андрій Лопушанський, а транспортом
забезпечив відділ освіти.

Ця поїздка надовго залишиться в пам’яті тих, хто поїхав тоді в
Трускавець, бо було дуже цікаво і захоплююче, багато вражень і
позитивних емоцій.

Висловлюємо щиру подяку Андрію Ярославовичу за такий різдвя-
ний подарунок і бажаємо йому міцного здоров’я, сил, життєвої
енергії у здійсненні усіх добрих справ і планів, поваги від людей,
любові від рідних та Божої опіки у житті.

З повагою – директор Ільницького НВК Іванна Ярошович.

Розповідаючи про свої перші
кроки на сцені, Назар пригадав
й дошкільне дитинство. До шес-
ти років  він з батьками жив у
селі Яблунів, звідки родом тато.
Там, уже в півторарічному віці,
просив тітку включити йому ля-
ля, тобто музику. А коли мав чо-
тири роки, накидав на плечі ве-
ликий рушник, брав у сітку книж-
ки й уявляв себе священиком,
який також, як відомо, має без-
посереднє відношення до співу.
Це такі собі перші крихітні паро-
стки, що засвідчують про врод-
жений непересічний талант на-
шого земляка.

 Друзі, професійні артисти,
сьогодні ніяк не можуть повіри-
ти, що він, шестирічна дитина,
так достойно, піднесено викону-
вав непростий твір великого
майстра симфонічної та літург-
ійної музики, впродовж чотирь-
ох наступних років тримаючи в
захопленні різні глядацькі  ауди-
торії. Без його участі тоді в рай-
оні не обходився жоден кон-
церт. Після виступів - підходили
люди, дякували, обнімали, зас-
відчуючи тим, що спів їм подо-
бається. Тоді в Назара був до-
мутаційний період , а відтак-ви-
сокий голос дискант (як у дівчин-
ки), а він, такий собі повненький
хлопчик, виконує складний кла-
сичний твір і виконує так, що гли-
боко западає в душу.

Бачачи перші успіхи сина та
прислухавшись до порад Гали-
ни Мудрої, батьки серйозно взя-
лися сприяти розвитку здібнос-
тей юного артиста, очевидно
добре розуміючи, що великий
талант вимагає й великої праць-
овитості. Власне, саме на це
завжди націлювали Назара.
Незалежно від погоди чи  жит-
тєвих обставин, як мінімум три
рази на місяць, він, зазвичай з
мамою, їздив до викладача з
вокалу Дрогобицького педагогі-
чного університету ім. Івана
Франка Євгенії Шуневич. Уже з
перших занять досвідчений пе-
дагог відчула  талант хлопця й
повірила в його здібності, при-
вивши ,як з вдячністю згадує На-
зар, йому любов до оперної му-
зики, хоча спочатку починали з
простих пісень – про маму, Ук-
раїну. Невдовзі Євгенія Вікторі-
вна запропонувала виконати ще
одну популярну італійську пісню
«Санта Лючія», напевне, прово-
дячи паралелі між ним й італ-
ійським виконавцем неаполі-
танського походження Роберті-
но  Лоретті, який став всесвітньо
відомим у підлітковому віці ( на
початку 1960- х років), співаючи
такого плану пісні. Назар і  з цією
композицією успішно впорався
– показав високу виконавську

Артистична кар’єра Назара розпочалася в ранньому ди-
тинстві, коли навчався в першому класі. Якось в концертну
програму до Дня Матері вчитель початкових класів Віра
Білинська вирішила включити й всесвітньо відомий твір ав-
стрійського композитора Франца Шуберта  «Аве Марія». В
часі підготовки, прослухавши чимало претендентів на вико-
нання, вчитель музики Галина Мудра зупинилася на кандида-
турі скромного, з приємною посмішкою та щирим поглядом
хлопчика. Саме він зміг найточніше відтворити мелодію  тво-
ру, почутого з музичного інструменту педагога. Згодом
відбувся концерт, на якому Назар вперше чудово виконав цей
твір, отримавши заслужені оплески глядачів. А Галина Васи-
лівна, побачивши в хлопчині талант, порекомендувала матері
серйозно зайнятися розвитком артистичних здібностей сина.
Так розпочиналася творча стежка нашого славного земляка,
якого уже тоді люб’язно називали турківським соловейком.

майстерність, виправдав споді-
вання викладача. Згодом до
його репертуару увійшла душев-
но трепетна пісня «Вклоніться
матерям» муз. І. Долі. Записав-
ши інструментальний супровід,
молодий співак ніжно і прониз-
ливо виконував її на багатьох
концертах. Пригадую, як бабусі,
матері, та навіть чоловіки, пла-
кали, слухаючи цей незабутній
пісенний твір. І це були сльози
вдячності, для багатьох прямо
пов’язані з життєвою долею.

Поєднуючи навчання в школі,
заняття з вокалу,  Назар бере
активну участь у різноманітних
пісенних конкурсах як обласно-
го, так і всеукраїнського рівня. І
завжди він серед лауреатів.
Знаковими, одними з перших,
були конкурси -  « Різдвяні кан-
ікули», «Пісня серця». Останній
організований в часі приїзду до
Львова Папи Римського – Івана
Павла ІІ. Запам’ятався й конкурс
у селищі Великий Любінь  – «Со-
няшник» , де головою журі був
(нині покійний) народний артист
України Іван Мацялко. Після
підведення підсумків популяр-
ний співак підійшов до матері
Назара, який отримав першу
премію, й сказав, що синові тре-
ба серйозно задуматися над
класичними, оперними конкур-
сами. А після гала – концерту він
наголосив: «Якщо б у нас був
приз Гран-Прі, його володарем,
безперечно, був би Назар».

Батьки прислухалися і до по-
рад відомого артиста. Першим
таким творчим випробуванням
став Всеукраїнський фестиваль
- конкурс імені Владислава За-
ремби у місті Хмельницький.
Проходив він у два тури, а чле-
нами журі були: народний артист
України, завідувач кафедри ака-
демічного співу Львівської му-
зичної академії Володимир Ігна-
тенко; професор з Києва Ана-
толій Мокренко, викладач
Львівського музичного училища,
заслужений артист України Ва-
силь Дудар. Усі шість творів у
виконанні Назара,  тоді учня чет-
вертого класу музичної школи,
метрам дуже сподобалися, і
йому присудили другу премію,
хоча  участь у конкурсі брали
переважно студенти музичних
училищ. Згодом були й міжна-
родні конкурси. З Угорщини він
повернувся з дипломом лауре-
ата, а з Болгарії – з почесною
першою премією.

Зараз уже й складно пригада-
ти, у скількох конкурсах він брав
участь й, зазвичай, перемагав.
Для прикладу, у 2002 році їх було
тринадцять. Іноді вони були по-
в’язані з курйозами. Так магні-
толу, подаровану за перше місце

в Болгарії, румунські митники
чомусь вважали контрабандою,
а в Одесі - Назар з батьком не
мали грошей щоб придбати квит-
ки на поїзд. У Будапешті - напе-
редодні конкурсу заблукали. І
лише шкільна англійська допо-
могла Назарові порозумітися з
містянами, які доправили його,
та ще двох конкурсантів з їхніми
батьками, до готелю, де мешка-
ли. Звідти, уже правильною до-
рогою, дісталися до місця про-
ведення конкурсу. Втім, все ми-
нулося, пригадує посміхаючись
Назар. Залишилися лише
приємні спогади.

 У творчій життєвій круговерті
швидко промайнули шкільні

роки. Закінчивши дев’ятий клас,
уже маючи чималий пісенний
досвід, Назар  вступив зразу на
другий курс Дрогобицького му-
зичного училища. Тут більше ува-
ги приділяє навчанню, а відтак
для конкурсів часу не вистачає.
Тим більше, що багато його зат-
рачав на концертні програми,
будучи солістом хору училища, з
яким побував на гастролях у
Австрії, Польщі. А якось, співаю-
чи соло з відомим в Україні дро-
гобицьким  хором  «Легенда»,
до Назара підійшов завідувач
тамтешнього відділу культури
Олег Яводчак, уродженець села
Либохора нашого району, і зап-
ропонував організувати в залі
драматичного театру міста
сольний концерт. Так після не-
довгої підготовки  відбулася ду-
шевна зустріч із  дрогобичана-
ми, серед яких було багато
вихідців з Турківщини. Назар,
третьокурсник музучилища, тоді
виконав близько двадцяти
пісень, заслуживши море оп-
лесків вдячної публіки, черговий
раз гучно заявив про Богом да-
рований йому талант.

 Під час навчання в училищі,
концертна діяльність почала
приносити й матеріальний
дохід. Він став заробляти гроші.
Але це не було для нього яки-
мось досягненням. Юнак хотів
продовжувати навчання, вдоско-
налюватися. Вибір упав на Киї-
вську музичну академію. На той
час наш соловейко був знайо-
мий з відомим тенором Володи-
миром Гришком. Він дав Наза-
рові декілька уроків і запевнив,
що при вступі все буде чесно  та
прозоро. Насправді –  вийшло
все з точністю до навпаки. Прой-
шовши успішно вступні випробу-
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Історичне рішення
Центральної Ради
Минає 100 років з дня проголошення ІV Універсалу Централь-

ної Ради. З приходом 1918 р. розпочався останній етап Украї-
нської національно-демократичної революції, власне в січні ра-
дянські війська розгорнули наступ у північно-західному напрям-
ку: на Полтаву та Київ. У ці тривожні дні Центральна Рада
ухвалила свій ІV Універсал, яким УНР проголошувалася неза-
лежною державою. Це було історичне рішення ЦР, що символ-
ізувало остаточний розрив з імперським центром.

Текст Універсалу було розроблено на основі проектів М.Грушевсь-
кого, В.Винниченка та М.Шаповала. В ІV Універсалі УНР проголошу-
валась «самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверен-
ною державою українського народу, яка хоче жити в злагоді і при-
язні з усіма сусідніми державами, але ні одна з них не може втруча-
тися в життя Самостійної Української Республіки, – власть у ній буде
належати тільки Народові України».

Чи було щось незаконне у цьому?
Ні. Прагнення до свободи, незалежності, бажання бути господа-

рем на своїй землі, а не жити під владою чужинців – це природне,
невід’ємне право кожного народу, кожної нації.

Зруйновані війною міста і села мали бути відбудовані за кошти
держави. З поверненням додому демобілізованих солдатів, у всій
Україні планувалися  перевибори місцевих органів влади, де «слід
встановити на місцях таку власть, до якої люди мали б довір’я і яка
б опиралася на всі революційно-демократичні верстви народу».
Усі ліси, води і надра конфісковувались у попередніх власників і
переходили у власність держави, «усі заводи і фабрики переводи-
лись на мирний стан, на вироблення продуктів, потрібних насампе-
ред трудящим масам». В Універсалі йшлося також про необхідність
вжити термінових заходів щодо
ліквідації безробіття, матеріально-
го забезпечення інвалідів, сиріт,
людей похилого віку і всіх тих, хто
потерпів від війни. Проголошувала-
ся націоналізація «найважливіших
галузей торгівлі», весь дохід від
якої «піде на користь народові».
Встановлювалася монополія дер-
жави на зовнішню торгівлю, конт-
роль держави над усіма банками,
«які допомагали визискувати тру-
дові класи».

З цього часу кредити банків по-
винні були надаватися «головним
чином на підтримку трудового на-
селення та розвиток народного
господарства в Україні». Раді
Міністрів приписувалося «рішуче
боротися з усіма контрреволюцій-
ними силами, а всякого, хто клика-
тиме до повстання проти само-
стійності УНР, до повороту старого ладу, – карати, як за державну
зраду!».

Назву ще й такі дуже важливі пункти Універсалу: «Всі демокра-
тичні права і свободи громадян підтверджуються. Всі нації в УНР
користуються рівними правами і національно-персональною авто-
номією». Розуміючи нестійкість і непевність свого становища, буду-
чи звідусіль оточеною ворогами та недоброзичливими сусідами,
Центральна Рада проголошувала: «Все, чого не встигнемо зробити
ми, … те довершать, справлять і до останнього порядку приведуть
Українські установчі збори».

Ось таким був цей відомий документ – ІV Універсал Центральної
Ради. Без сумніву – прогресивний, без сумніву – історично значу-
щий. Прийняття ІV Універсалу стало визначною подією в житті украї-
нського народу, хоча воно не збіглося з найвищим піднесенням
національного руху в Україні, а настало в один із кризових його пе-
ріодів. Проголошення суверенної УНР викликало значний міжна-
родний резонанс. Її визнали ряд країн Європи, США, Японія, Китай,
Ірак, Ватикан.

І хоча в цей час не вдалося відстояти самостійну українську дер-
жаву і добра нагода відродження і закріплення своєї державності
зазнала краху, то все ж ідея самостійної соборної України жила в
умовах кращих представників українського народу, надихала їх на
боротьбу за незалежну Україну. Саме в цьому полягає головне істо-
ричне значення ІV Універсалу Центральної Ради.

Марія МИХАЙЛИШИН,
вчитель-історик.

29 січня святкуватиме свій день народження щира, добра і ша-
нована усіма людина – Володимир Микитович
Вовк із смт. Бориня.

Сердечно вітаємо його із цим прекрасним
життєвим святом і бажаємо дорогому іменин-
нику міцного здоров’я, невичерпної життєвої
енергії, родинного тепла, Божої ласки у житті.

Хай Вам здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добром і водограєм ллється,
А щастя ділиться на многії і благії літа.

З повагою – сім’я Мрочко.
вання, Назар був упевнений, що
місце у виші забезпечено. Але,
на велике здивування, побачив
себе десятим у списку, під так
званою рискою. До зарахування
були рекомендовані дев’ять
осіб. Дещо здивованим, а навіть
обуреним, пішов з’ясовувати си-
туацію до завідувача відділу,
мовляв, що сталося. А та почала
розпитувати, де працюють бать-
ки… Відчувши несправед-
ливість, Назар грюкнув дверима
й швиденько поїхав до Львова.
Тут – таки став студентом ака-
демії. За це він безмежно вдяч-
ний долі. А своєму мистецькому
батькові – Володимиру Ігнатен-
ку - за добру науку.

Уже на першому курсі Назара
залучали до постановки істори-
ко- патріотичної опери Станіс-
лава  Людкевича   «Довбуш». Це
був дебют. І досить успішний.
Тоді йому було 20 років. У тако-
му віці, та ще й зі студентської
лави, багато його ровесників не
мріяли про щось подібне. А йому,
здібному та перспективному,
випала честь нести людям ви-
соке мистецтво з прославленої
сцени Львівської опери. При-
діляючи багато уваги навчанню,
особливо вокалу, він успішно
співпрацює з  муніципальним
хором «Гомін», як соліст, хором
«Мрія». Хороші творчі стосунки у
нього і з хором академії. Сло-
вом, життя - насичене і цікаве.
На четвертому курсі його запро-
сили на посаду соліста
Львівської філармонії. Там була
добра можливість займатися
улюбленою справою два роки,
аж до закінчення академії.

Здобувши вищу музичну освіту,
Назар готується до вступу в асп-
ірантуру. Але в останній момент
виявляється, що для вокалістів
місць не буде. Втім, доля підно-
сить йому приємний сюрприз -
закордонний контракт на сім
місяців – робота в театрі на круї-
зному кораблі. І він погодився.
Згодом італійська фірма кон-
тракт продовжила. Так випала
чудова можливість подорожува-
ти по світу цілий рік: показати,
на що ти здатний, багато пізна-
ти, зустрітися з цікавими людь-
ми, займатися улюбленою спра-
вою, приносити людям задово-
лення, співаючи в опері. Якось
після чергового концерту до ньо-
го підійшла жінка й англійською
мовою в захопленні поділилася
приємними  враженнями від
постановки, при цьому наголо-
сила, що завдяки йому та коле-
гам по сцені, вона полюбила
оперу і обов’язково, коли повер-
неться на батьківщину, піде на
спектакль, щоб ще раз насоло-
дитися високим мистецтвом.
Для Назара це стало великим
визнанням і, зрозуміло, заслу-
женою похвалою.

На кораблі Назар познайо-
мився із багатьма хорошими
людьми, котрі цінують високе
оперне мистецтво. Серед них –
архітектор з Угорщини Пітер Ко-
вач, який почув голос співака і
захопився його талантом. Через
короткий час вони стали друзя-
ми. Пітер запросив Назара до
себе в гості у коло своєї родини у

місто Будапешт.
Милуючись красою столиці

Угорщини, Назар вирішив знай-
ти українську церкву, так як пе-
ребував там у передвеликодній
час. Саме в церкві він зустрів і
познайомився із Ярославою
Хортяні – президентом євро-
пейського конгресу українців та
представником української мен-
шини в угорському парламенті.
Щирою, відкритою, мудрою та
рішучою жінкою, котра, перебу-
ваючи за кордоном багато років,
любить Україну і робить все
можливе, а іноді і неможливе
для її розвитку. Важливим для
пані Ярослави є популяризація
української культури у світі. Саме
тому вона неодноразово орган-
ізовувала концерти для Назара
Тацишина.

 Згодом, через півтора місяця
чудового відпочинку в Будапешті,
який гармонійно поєднувався з
концертною діяльністю, Наза-
рові зателефонували представ-
ники туристичної фірми й запро-
понували ще один круїзний кон-
тракт. І він знову погодився, ро-
зуміючи, що доля посилає чер-
гову добру нагоду для нових знай-
омств, можливість більше пізна-
вати світ, вдосконалюватися про-
фесійно, виховувати людей в
мистецькому плані. Саме там
молодий тенор познайомився із
всесвітньо відомим угорським
співаком Лойошем Міллером,
талант якого оцінили високими
нагородами як на Батьківщині,
так і далеко за її межами. Лой-
ош неодноразово розділяв сце-
ну із італійським співаком Луча-
но Паваротті та іншими світови-
ми зірками опери. Талант нашого
земляка справив неабияке вра-
ження на титулованого маестро.
Згодом він сказав, що у голосі
Назара є золото.

Власне, в другий круїзний  пе-
ріод у Назара виникає ідея ство-
рити квартет, який би популяри-
зував українську пісню, оперне
мистецтво за кордоном, розумі-
ючи наперед, що зробити це –
непросто. Потрібно було знайти
і творчо об’єднати чотири тено-
ри. Окрилений ідеєю, він зате-
лефонував друзям, а ті своїм
знайомим –  і задум  перейшов у
площину реального втілення.
Так окрім Назара до новоство-
реного гурту увійшли Ігор Рад-
ванський, Роман Чава та Андрій
Стецький. Хлопці швидко знай-
шли агента (до речі, в Польщі),
який згодився організовувати
концертні тури колективу, протя-
гом двох місяців записали пер-
шу пісню, відзняли кліп, пошили
костюми, а відтак - дали перший
концерт у Польщі. Все відбува-
лося в досить стислі терміни. До
того, в підготовчий період Назар
на три тижні поїхав на ще один
круїзний лайнер замінити тено-
ра. Цей короткий період був для
нього надзвичайно корисним і
цікавим. Він побував у Ватикані,
на Святій Землі. Це щось на зра-
зок прощі – корисної й потрібної
для кожного християнина.

З часу створення колективу
«ЛеонВочі»  (на фото) (назву
придумав сам Назар, а в пере-
кладі українською звучить  «Го-

лоси Левів», або «Голоси Льво-
ва») минуло два роки. А це - де-
сятки концертів в Угорщині,
Польщі, Україні з досить
щільним графіком. Зараз висту-
пи колективу розписані уже на
2018 рік. Хлопці активно працю-
ють і над диском українських
народних пісень, який, сподіва-
ються, вийде уже цього року.
Окрім виступів у складі квартету,
Назар постійно бере участь в
оперних постановках, зокрема в
Болгарії. Саме у цій країні доля
звела його із феноменальним
оперним співаком, чудовим пе-
дагогом Калуді Калудовим, який
вміє навчити і розкрити талант
обдарованих вокалістів.
Співпраця з Калудовим дає пло-
ди і триває до сьогодні.

Блискучим був і недавній вис-
туп Назара в ролі Миколи Задо-
рожного в опері Юлія Мейтуса ,
за мотивами твору Івана Фран-
ка «Украдене щастя»,  у місті
Хмельницький. Його герой,
сільський чоловік,  натерпів-
шись поневірянь і принижень,
на завершення вистави таки
став справжнім мужчиною, жар-
тома каже наш талановитий
земляк.

Заслуговує на велику повагу
його любов до карпатського
краю, Турківщини зокрема. Він
не каже, що це - забутий край, а
край великих перспектив з пре-
красним майбутнім. Душевно й
трепетно, з величезною синівсь-
кою вдячністю розповідає про
своїх батьків, без яких, як відо-
мо, ми – ніхто, а дякуючи їм, у
нас є все: батька- Богдана, маму
– Оксану, сестру Орисю та роди-
ну взагалі, батьківський дім. Він
для Назара – маленький рай.
Тут добре спиться і пахне смач-
но. Це найкращий куточок на
всій землі. Тут – мама. Приємні
хвилини спілкування  з рідними
– велике щастя для вдячного,
люблячого сина, завжди розді-
лене на взаєм. Дякуючи найрід-
нішим, найближчим людям, їхній
постійній турботі та увазі, він став
артистом, здобув визнання та
повагу. Хоч при цьому розуміє,
що кожному з нас є написана
життєва доля і визначений шлях.
І якщо йдемо по ньому правед-
но, без підлості і лукавства, Бог
посилає хороших людей, що
щиро допомагають, а буває – дає
їх авансом. А щоб досягти омрі-
яної мети, треба вірити в те, що
робиш і багато працювати, бути
цілеспрямованим і наполегли-
вим, простим і відкритим, не шу-
кати щастя, а бути його джере-
лом. У цьому контексті мені при-
гадався вислів духовного лідера
Тібету  Далай- лами, який, гадаю,
сповідує й Назар: «Якщо Бог хоче
зробити тебе щасливим, то Він
веде тебе найважчою дорогою,
тому, що легкого шляху до щастя
– не буває». А ще, Господь завж-
ди дає надію тим, хто мріє. Дає
чудо тим, хто вірить. І ніколи не
залишає тих, хто йде за Ним!!!

Окрім великої і благородної
мети – популяризації у світі ук-
раїнської культури, народної
пісні, оперного мистецтва, На-
зар  уже у цьому році планує
приємні сюрпризи для Турківщи-
ни -  має намір приїхати  з ко-
лективом чи з сольним концер-
том в наш район і виступити не
лише в райцентрі, а у сільських
народних домах, де, зазвичай,
панує щира, доброзичлива ат-
мосфера, де по-справжньому
відчуваєш, звідки ти родом, де
твоє коріння.

Немає сумніву, що такий гаст-
рольний тур до рідного краю
став би справжнім святом, як
колись приїзд в наш район ко-
лективу «Дежавю», в якому, слав-
ний турківський соловейко, а
нині  визнаний  тенор – наша
гордість - був учасником.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Щиросердечно вітаю з днем народження щиру і добропорядну
людину, медика-професіонала, жителя смт. Бориня
– Володимира Микитовича Вовка.

Бажаю Вам, шановний Володимире Микитови-
чу, щоб здоров’я не підводило, а енергії та опти-
мізму вистачало ще на довгі-довгі роки життя.
Світлої Вам радості, поваги і любові від рідних,
вірної підтримки від друзів, миру, добра, дос-
татку, Божого благословення.

Хай Богородиця від зла оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.
З повагою – Оксана Богданівна Квасниця.

Дорогого та люблячого хресного батька – Мирона Мироновича
Комарницького – жителя с.Комарники, із ювілейним днем народ-
ження щиросердечно вітає похресниця Наталя Яворська і бажає
ювілярові міцного здоров’я, щастя, сімейного благо-
получчя та затишку, яскравих вражень від життя.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А  в серці завжди хай живе доброта!

Педагогічний колектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно
вітає із 25-річчям від дня народження вчителя – Василину Іванівну

Шулюк – і бажає шановній іменинниці міцного здоро-
в’я, успіхів у роботі, сповнення усіх мрій і планів, твор-

чого натхнення, достатку, добра, любові, Божої опіки
на життєвій стежині.

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого лише треба.
Хай обминають Вас тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.

Коханого чоловіка, дорогого батька, прекрасного дідуся, жителя
с. В.Висоцьке – Миколу Івановича Кравчака – з ювілейним 60-річчям
сердечно вітають дружина Галина, сини Руслан і Микола, дочка
Людмила, невістка Марія, зять Євген, онуки Максим, Михаїл, Каміла
і бажають дорогій їм людині міцного здоров’я з  роси і води, невси-
пущої життєвої енергії, великого людського щастя, радості, достатку,
рясних Божих благословінь.

Наш любий, рідний, найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло.
Ви гарний господар і батько чудовий,
Даруєте турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і ділом,
Із Вами у домі надійно та щиро.
Живіть нам на радість у щасті і мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Дорогого, життєрадісного, компанійського, доброго друга, що вміє
підтримати словом і ділом, жителя с. В.Висоцьке – Миколу Іванови-
ча Кравчака, який 20 січня святкував свій ювілей – 60 років, щиро-
сердечно, з великою любов’ю вітають друзі Галина і Василь Чап-
линці, Марія і Микола Кохани, Мирослава та Іван Теслюки й бажа-
ють ювіляру  мирного голубого неба над головою, добра, достатку,
міцного-міцного здоров’я, щастя, родинного тепла.

Нехай всю життєву дорогу Тебе оберігають Господь Бог і Мати
Божа. Хай будуть поруч віра і надія, як два крила, що впасти не
дадуть, і Тобі Господь по милості наділить ще довгих-довгих літ, щас-
ливу, світлу путь.

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді.

Дорослими вже стали діти,
А Ти душею молодий.

Пливуть літа, мов чисті води,
І вже минає 60!
Хоч як прожитих років шкода,
Та не вернути їх назад.

Хай щастя панує у Твоєму домі
І радість у ньому живе.

Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає й Тебе береже.

 Дійсно,  майже всюди є своє
«грибовицьке сміттєзвалище». У
Турці  сміттєва проблема також
має  місце.  На жаль, вирішити її
позитивно  поки що не  вдаєть-
ся. По –перше,  тому, що жителі
приватного сектора масово  не
платять за вивіз сміття, хоча
сміттєві баки ним наповнюють
миттєво. Міська влада наполя-
гає, аби комунальна служба  взя-
ла у свій штат ще одного  праців-
ника, який  би ходив від хати до
хати і переконував людей в не-
обхідності укладати договори на
вивіз  твердих побутових відходів.
Можливо це хоч трохи покра-
щить ситуацію. Якщо  би плати-
ли за вивіз сміття бодай 60
відсотків приватних домогоспо-
дарств у місті,  ситуація би знач-
но покращилася.  За підрахун-
ками комунальників, у  рік  вони
вивозять приблизно 7200 м куб.
сміття,  також   забирають його
із сіл, які замовляють у ЖКУ
транспорт, таких як  Вовче,
Верхнє, Бориня, Завадівка,  Сян-
ки.  Та кожного  разу його  знову
і знову накопичується.  Наприк-
лад, перед  Різдвяними свята-
ми три дні поспіль комунальни-
ки   чистили місто від сміття,  ви-
везли його дуже багато, але не
пройшло й дня, як  побутових
відходів  знову стало  поверх
ящиків. У минулому році,  щомі-
сяця,  за вивіз сміття  від приват-
ного сектора, житлово-кому-

нальне управління  одержало  в
середньому 2100 грн., від при-
ватних підприємців –   близько
7000 грн., від жителів комуналь-
них будинків – орієнтовно 13000
гривень. Це невеликі  кошти, ка-
жуть   в бухгалтерії управління.
За них    потрібно придбати па-
ливно-мастильні  матеріали,
запчастини до техніки, яка пост-
ійно виходить з ладу,  заплатити
працівникам…

 Щодо техніки, то це – друга
проблема комунальників. На
балансі  управління –  старі, зно-
шені машини.  Призначені для
вивозу сміття  «беушні»  авто ЗіЛ
-131 та ГАЗ-53, ледь справляють-
ся з роботою, адже  їх потрібно
весь час ремонтувати.  Іноді
здається, що  та машина  візьме
та й розсиплеться  разом із тим
сміттям прямо на дорозі. Ще є
екскаватор на базі трактора
МТЗ, який навантажує сміття на
ГАЗ-53,  і бульдозер для захоро-
нення відходів, що  працює на
сміттєзвалищі. Щоправда,
жевріє надія, що,   після  пере-
дачі на баланс  житлово-кому-
нальній  службі досі арештова-
ного автомобіля КамАЗ – ситуа-
ція стане кращою.

Не мають зацікавленості до
роботи й  самі працівники управ-
ління. Чотирнадцять  осіб, які є
в штаті, працюють хто на  85,  а
хто на 65,  або й менше,  відсотків
від  посадового окладу,  бо на
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Вочевидь, держава з  усією серйозністю береться вирішува-
ти сміттєву проблему. З 1 січня   цього  року,  відповідним
законом, українців зобов’язали сортувати сміття. Так вели-
когабаритні ремонтні та  небезпечні відходи у складі побуто-
вих мають зберігатися окремо від інших видів. За порушення
такої норми, для населення штраф – від 340 до 1360 гривень,
для юридичних осіб – від 850 до 1700 гривень. Проте кажуть,
що й ці  цифри потрібно переглянути і збільшити. «Я – за най-
жорстокіше покарання і  людожерські штрафи за сміття. Та-
кож я за штрафи  для місцевої влади, яка не обладнує
сміттєвими баками місця загального користування»,  – вис-
ловилася перший заступник голови Верховної Ради України
Ірина Геращенко. «В Україні потрібно ввести штрафи за роз-
кидання сміття на околицях доріг, – така думка Міністра
інфраструктури Володимира Омеляна. –  Це – сміття, яким
щедро всипані наші узбіччя. Сміття розкидає не Укравтодор,
не міністр чи  прем’єр-міністр, а переважно наші автомобілі-
сти: недопалки, пляшки, цілі мішки». Отже, штрафи за   засм-
ічення довкілля  будуть, і то немалі. Тому найкращий вихід, аби
не потрапити під штрафні санкції,  – вчасно  укласти договір
з ЖКУ  і ретельно платити щомісяця  за сміття, ну й, зрозум-
іло, не викидати його, куди заманеться.  А ще  вчімося сорту-
вати сміття самі та вчімо  цього своїх дітей та онуків.

більше не можуть заробити. За
ці кошти неможливо утримувати
сім’ї, а тому люди скаржаться на
низьку зарплату, бунтують, піке-
тують різні інстанції.  Ситуація з
ЖКУ дуже складна.  Так тривати
довго не може. Очевидно, щось
в житлово-комунальній сфері
потрібно  буде змінювати, ре-
формувати.  Заяву  за власним
бажанням  на звільнення  уже
написав начальник КП «Туркі-
вське ЖКУ» Володимир Драч,
наразі обов’язки керівника тим-
часово  виконує головний інже-
нер Ігор Солопатич. Він хоче по-
кращити ситуацію, але йому в
цьому потрібно допомогти.

Слід  сказати, що потрохи  ви-
рішується проблема із  ящика-
ми для збору сміття. У бюджеті
міської ради на поточний рік на
утилізацію відходів закладено
55000 гривень, в тому числі на
придбання сміттєвих ящиків –
20000  гривень, а на ремонт
сміттєвих ящиків і площадок – 35
тисяч гривень. Наразі в  місті є
71  сміттєвий  ящик, ще  запла-
новано поставити  20 нових.
Просять поставити  сміттєві баки
жителі  вулиць Сагайдачного,
Стельмаха, Січових Стрільців…
До того ж,  міською радою,  для
експерименту,  в році, що минув,
за кошти громадського бюдже-
ту,  були  придбані   невеликі пла-
стмасові  контейнери  для розд-
ільного сміття – сортування па-
перу, пластика і скла. Їм знайш-
ли місце  біля навчальних  та
дошкільних закладів міста,  аби
таким чином   вчити дітей сорту-
вати сміття.  З кожним роком
кількість сміттєвих баків як у се-
лах, так і в Турці, збільшується.
Є надія, що над вирішенням цієї
проблеми й далі  працюватимуть
місцеві ради та їхні громади, бо
до цього  змушує  саме життя,
наш європейський вибір, а та-
кож і нові закони, як ось не-
давній – про сортування сміття.
Щоправда, ставлення до нього
неоднозначне:  на думку бага-
тьох  громадян, найперше по-
трібно створити умови для сор-
тування сміття, а потім уже штра-
фувати за порушення закону. Та
й утилізувати зібране та посор-
товане  сміття також десь по-
трібно.

Ольга ТАРАСЕНКО.

НІБИ Й ДРІБ’ЯЗОК,
але свідчить про наше невігластво

Можна розповідати про безліч, на пер-
ший погляд дріб’язкових  випадків, які, заз-
вичай, не помічаємо в життєвій круго-
верті, а відтак не надаємо їм важливого
значення. Хоча насправді вони створю-
ють загальну непривабливість наших
вулиць, парків, населених пунктів взагалі.
Всі вони різні за нахабством виконання, ци-
нізмом, але мають одну спільність – зас-
відчують про наше невігластво. І що особ-
ливо турбує – ми звикли до усіляких непо-
добств. Бачимо, що сусід викинув плас-
тикову пляшку в річку чи недопалок поза
урну – мовчимо, мовляв, мені більше всіх
треба?

Буквально недавній приклад. Міська рада
виготовила й розставила в місті спеціальні
ящики для підсипочної суміші. Добра справа й заслуговує на увагу Але, очевидно, так не вважав не-
віглас, який наступного дня  після встановлення, біля каплички по вулиці Василя Стуса в м. Турка,
зірвав кришку, оббиту бляхою. Чи то йому знадобився кусочок оцинковки, а може два кусочки дошки?
Або ж – захотів «розважитися». У будь-якому випадку, адекватній людині - це важко зрозуміти, тим
більше виправдати. Невігласу – на все наплювати… Та й до совісті, схоже, тут закликати даремно.
Вона, як відомо, мучить не тих, кого б мала мучити, а тих – у кого вона є.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ПОНЕДIЛОК, 29
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ф «Українська
революцiя»
07.30, 16.50 Д/ф «Герої Украї-
ни. Крути. Перша
Незалежнiсть»
08.45 Д/ф «Августин Волошин.
Метеорит незалежностi - над
Срiбною землею»
09.40, 16.25 Д/ф «Крути»
10.00, 19.30, 03.55 Спецпроект
« Бiй пiд Крутами. 100 рокiв»
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
ПАМ-ЯТI ГЕРОЇВ КРУТ
12.01 Д/ф «Аеропорт
01.10.2014р. Той день»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Новини
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 Перша шпальта
15.15, 22.15 Розсекречена
iсторiя
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
21.50, 02.35 Новини. Спорт
23.10 Iнтермарiум

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.15, 05.20 ТСН
09.30, 10.50 «Чотири весiлля»
12.20, 13.40, 14.50 «Мiняю
жiнку»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Грошi»
23.15, 00.25 «Голос країни 8»
01.45 Мелодрама «Домашня
робота»

ІНТЕР
05.10, 05.05 «TopShop»
05.40 «Мультфiльм»
06.10, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, ф08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 Х/ф «Вертикаль»
11.40, 12.25 Т/с «Червона
королева»
16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 04.25
«Подробицi»
20.40 Т/с «Мереживо долi»
00.25 Т/с «Генеральська
невiстка»

ВIВТОРОК, 30
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 17.10 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл
Смаки Культур
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.30 Лайфхак українською
16.45 Дiти Z
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура

19.00 Перший на селi
20.25 Нашi грошi
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.45 Розважальна програма з
Майклом Щуром
23.25 Д/с «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
00.10 Роздягалка

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.15, 05.20 ТСН
09.30, 10.50 «Чотири весiлля»
12.20, 13.40, 14.50 «Мiняю
жiнку»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня «
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Iнспектор. Мiста»
23.35, 00.25, 01.35 Т/с «Як
уникнути покарання за убив-
ство-2»
04.45 Мультфiльми

ІНТЕР
05.35 «Мультфiльм»
06.10, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
12.50 Х/ф «Гусарська балада»
14.50, 15.45, 16.45, 03.00
«Речдок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 04.30
«Подробицi»
00.25 Т/с «Генеральська
невiстка»

СЕРЕДА, 31
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 16.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл
Смаки Культур
12.20 Документальний цикл
Смачнi iсторiї
13.10 Радiо. День
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.15 До справи
15.50 Твiй дiм
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Документальний цикл
«Плiч-о-плiч»
20.25, 00.10 Роздягалка
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Свiтло
23.15 Вiйна i мир
00.40 Незвичайнi культури.
Документальний цикл

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.15, 05.20 ТСН
09.30, 10.50 «Чотири весiлля»
12.20, 13.40, 14.50 «Мiняю
жiнку»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Одруження наослiп 4»

23.35, 00.25, 01.35 Т/с «Як
уникнути покарання за убив-
ство-2»
04.45 Мультфiльми

ІНТЕР
05.40 «Мультфiльм»
06.10, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Мере-
живо долi»
12.45 Х/ф «Смiшнi люди»
14.50, 15.45, 16.45, 03.05
«Речдок»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.25, 04.35
«Подробицi»
00.25 Х/ф «Варенька»

ЧЕТВЕР, 1
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 16.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл
Смачнi iсторiї
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 Роздягалка
15.15 Надвечiр’я. Долi
16.30 Лайфхак українською
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Дорога до Пхьончхану
20.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/с «Спiльноти тварин»
23.15 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу»
00.10 ЧереЩур

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.30, 05.20 ТСН
09.30, 10.50 «Чотири весiлля»
12.20, 13.40, 14.50 «Мiняю
жiнку»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30, 01.35 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Мiняю жiнку - 13»
23.00 «Право на владу 2018»
00.40 Т/с «Як уникнути пока-
рання за убивство-2»

ІНТЕР
05.45 «Мультфiльм»
06.10, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.25, 12.25, 20.40 Т/с «Мере-
живо долi»
13.00 Х/ф «Неждано-негада-
но»
14.50, 15.45, 16.45, 03.05
«Речдок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.25, 04.35
«Подробицi»
00.25 Х/ф «Заграва»

П’ЯТНИЦЯ, 2
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 16.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл
Смачнi iсторiї
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
15.15 Свiтло
16.30 Лайфхак українською
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Твiй дiм
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Х/ф «Дефiцит»
23.40 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу»
00.10 ЧереЩур

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.30, 10.50 «Чотири весiлля»
12.20, 13.40, 14.50 «Мiняю
жiнку»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.15 «Лiга смiху»
00.30 Драма «Маргарет»

ІНТЕР
05.45 «Мультфiльм»
06.10, 22.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25 Т/с «Мереживо
долi»
12.45 Х/ф «Приборкувачка
тигрiв»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 03.20 «Подробицi
тижня»
23.50 Х/ф «Ганнiбал. Сходжен-
ня»
02.10 Х/ф «Чужi тут не ходять»

СУБОТА, 3
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини
09.35 М/с «Гон»
10.20 Хто в домi хазяїн?
10.50 Дiти Z
11.20 Д/с «Щоденники комах»
12.00 Х/ф «Естер прекрасна»
14.00 Х/ф «Єлизавета. Незай-
мана королева»
18.00 Х/ф «Милий друг»
20.00 «Гордiсть свiту»
21.35, 05.10 Розсекречена
iсторiя
22.35 Вiйна i мир
23.20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу»
00.15 Надвечiр’я. Долi

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»

09.45, 23.15 «Свiтське життя»
10.45 «Iнспектор. Мiста»
12.20 Мелодрама «Тато
напрокат»
14.15 «Голос країни 8»
16.35, 21.15 «Вечiрнiй квар-
тал»
18.30 «Розсмiши комiка»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.15 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
05.30, 20.00, 01.55
«Подробицi»
06.50 «Мультфiльм»
07.15 «Жди меня»
08.45 «Подорожi в часi»
09.15, 02.25 Х/ф «12 стiльцiв»
12.30 Х/ф «Не може бути!»
14.30 Х/ф «Кавказька полонян-
ка, або Новi пригоди Шурика»
16.10 Концерт «Iрина Бiлик та
гурт «ТIК» Кращi українськi
хiти»
18.00, 20.30 Т/с «Повернешся -
поговоримо»
22.15 Т/с «Варенька. Випробу-
вання любовi»
05.00 «TopShop»

НЕДIЛЯ, 4
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини
09.30 Х/ф «Естер прекрасна»
11.25, 13.35, 17.20 Д/с «Щоден-
ники комах»
11.40 Дорога до Пхьончхану
12.10 Перший на селi
12.40 Незвичайнi культури.
Документальний цикл
14.30 Фольк-music
16.00 Д/с «Дива Китаю»
16.30 Документальний цикл
«Плiч-о-плiч»
17.40 Т/с «Iмперiя»
20.00 «Гордiсть свiту»
21.35 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.15 Д/с «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
23.00 Д/с «Жива природа»
23.20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу»
00.15 Свiтло

КАНАЛ 1+1
06.10 ТСН
07.05, 02.15 «Українськi
сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
09.50 «Громада на мiльйон»
11.00, 11.55, 13.00, 13.55,
15.00, 16.25 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
17.30, 23.10 «Лiга смiху»
19.30, 05.00 «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
01.25 «Свiтське життя»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.30 Х/ф «Кавказька полонян-
ка, або Новi пригоди Шурика»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i Решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i Решка. Переза-
вантаження 2»
12.00 Х/ф «Буркотун»
14.10 Х/ф «Все можливо»
16.10, 20.30 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-2»
20.00, 01.55 «Подробицi»
22.10 Т/с «Варенька.
Наперекiр долi»



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

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

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

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

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

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

Ï³äïðèºìñòâî â³çüìå â îðåíäó ïðèì³ùåí-
íÿ, ïëîùåþ â³ä 50 äî 100 ì2, àáî çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó – â ìåæàõ 2-3 àð³â.
Òåëåôîí: +380977535132.

Продається дворівнева квартира,  у центрі міста (біля католиць-
кої церкви м. Турка), загальною площею 76 м кв. Є окремий туалет,
ванна кімната, вода –  незалежна, діючий камін, газ, дві кладови, з
ремонтом, пластиковими вікнами, кондиціонером.

Не дорого!
Тел.: 0968285949; 0502058213. Світлана.

Підприємство купить на вигід-
них умовах кругляк або дошку
масиву горіха.

Телефон: +380677444100.

У кафе-бар «Колиба» в с. Мох-
нате Турківського району (траса
Київ-Чоп) потрібні на роботу ку-
харі, віком від 40 до 55 років, бар-
мени, офіціанти.

Проживання, харчування – без-
коштовне. Працюємо потижнево.

Звертатися за телефонами:
0973833123, 0991228836.

1 лютого, четвер
з 09.00 до 16.00 год.
ÊÓÏÓªÌÎ
ÂÎËÎÑÑß
натуральне – від  32

см; сиве, фарбоване та
шиньйони – від 42 см.
ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ

механічні наручні у жовтих
корпусах (вибірково).

Адреса: м. Турка, вул. Січо-
вих Стрільців, 50, перукарня
«Чародійка», тел.:
0990832805, 0679291054.

Турківська райдержадміністрація глибоко сумує з приводу перед-
часної смерті колишнього голови РДА Володимира Васильовича
Стеця і висловлює щире співчуття рідним покійного.

Колектив Завадівського НВК висловлює щире співчуття Марії
Петрівні Стець з приводу важкої втрати – смерті чоловіка.

Колектив Завадівського НВК висловлює щире співчуття вчителю
початкових класів Ользі Михайлівні Павлик з приводу важкої втра-
ти – смерті батька.

Колектив хірургічного відділення Турківської КЦРЛ висловлює щире
співчуття лікарю-хірургу Ігорю Федоровичу Шпаку з приводу тяжкої
втрати – смерті тещі.

Відділ культури, працівники народних домів району, РНД  вислов-
люють щире співчуття завідувачу Народного дому с. Сигловате Марії
Олексіївні Данилів з приводу великого горя – смерті матері.

Педагогічний колектив Турківського НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю математики Марії Петрівні Стець з приводу тяжкої втра-
ти – передчасної смерті чоловіка.

Педагогічний колектив та учні 6-А, 8-А та 10 класів Либохорської
ЗОШ І-ІІІ ст. висловлюють щире співчуття учням Миколі, Андрію та
Василю Дзеренам з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
батька – Федора Миколайовича Дзерена.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття працівнику лікарні Ярославу Михайловичу
Кузьо з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті дружини.

Педагогічний та учнівський колективи Явірського НВК висловлю-
ють щире співчуття члену батьківського комітету Лесі Михайлівні
Бринь, учням 5 та 2 класів – Софії та Павлу Бриням – з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка та батька.

Учні 5 класу Явірського НВК висловлюють щире співчуття одно-
класниці Софії Бринь з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
батька.

Педагогічний колектив Сигловатського НВК висловлює щире
співчуття вчителю Мирославі Михайлівні Іваничко з приводу тяжкої
втрати – смерті бабусі – Юстини Андріївни.

Педагогічний колектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумує з
приводу смерті колишнього директора школи Володимира Васи-
льовича Стеця та висловлює щире співчуття дружині та дітям по-
кійного.

Колектив терапевтичного відділу Турківської КЦРЛ висловлює
щире співчуття завідувачу відділу Тетяні Романівні Стець з приводу
передчасної смерті свекра – Володимира Васильовича Стеця.

Колектив Турківського відділення Самбірської ОДПІ висловлює
щире співчуття Петру Володимировичу Стецю з приводу тяжкої втра-
ти – смерті батька – Володимира Васильовича.

Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття
техпрацівнику школи Анні Іванівні Ільницькій з приводу передчас-
ної смерті чоловіка – Віктора.

Педагогічний колектив Турківського НВК висловлює щире співчут-
тя колишньому працівникові Михайлу Івановичу Павлику та праців-
никові Івану Михайловичу Павлику з приводу тяжкої втрати – смерті
сестри і тітки.

Колектив техпрацівників Турківського НВК висловлює щире співчут-
тя колишньому працівникові Михайлу Івановичу Павлику та праців-
никові Івану Михайловичу Павлику з приводу тяжкої втрати – смерті
сестри і тітки.

Правління Явірського СТ сумує з приводу смерті пайовика СТ
Оксани Іванівни Когут і висловлює щире співчуття рідним покійної.

Технічний персонал Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 висловлює щире
співчуття Андрію Костянтиновичу Когуту з приводу передчасної
смерті дружини – Оксани.

Педагогічний та учнівський колективи Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
висловлюють щире співчуття директору школи Лесі Андріївні Шпак з
приводу передчасної смерті матері – Оксани Іванівни Когут.

Сусіди – М.О.Шикоряк, І.В.Галишин, Я.Г.Слабокруг, П.П.Музика,
В.М.Федаш – висловлюють щире співчуття Лесі Андріївні та Ігорю
Федоровичу Шпакам з приводу великого горя – смерті матері і тещі.

Загублене посвідчення учас-
ника ліквідації аварії на Чорно-
бильській АЕС (Б № 115849), ви-
дане на ім’я Михайла Васильо-
вича Шкаралевича, вважати не-
дійсним.

В с. Бачина Старосамбірсько-
го району продається привати-
зований житловий будинок,
площею 65 м2. Є цегляна літня
кухня, гараж і сарай.

Будинок газифікований. Неда-
леко від автотраси, близько –
залізничне сполучення. Є коло-
дязь. Ціна – 22 тис у.о.

Тел.: 0967080445.

Ремонт авто в м. Турка
Ремонт бамперів, поліровка

фар, антикорозійна обробка,
послуги автоелектрика, поварка
авто, дрібний ремонт двигунів та
КПП, заміна мастил, ремонт хо-
дової, ремонт та заміна навісних
агрегатів, промивка інжекторних
систем.

Тел.: 0505375060.

Продається 2-кімнатна квар-
тира  на 1-му поверсі (біля
гуртівні «Наталі») – 51 м2, в
центрі міста, під магазин чи гур-
тівню.

Ціна: 500 $ за м2.
Тел.: 0502874934.

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї (ВС
020920 від 17.11.2010 р.), вида-
не відділом у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту Турківської РДА на
ім’я Катерини Андріївни Бондар,
вважати недійсним.

Вищевказаним законом було
розширено коло платників по-
датків, які зобов’язані застосо-
вувати РРО. Дія Закону України
від 06.07.1995 №265/95-ВР
«Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчуван-
ня та послуг» (далі – Закон
№265) була поширена на плат-
ників єдиного податку, які

здійснюють реалізацію технічно
складних побутових товарів, що
підлягають гарантійному ремон-
ту, шляхом внесення змін до
п.296.10 ст.296 Податкового ко-
дексу України та ст.9 Закону
№265.

Постановою Кабінету Міністрів
України від 16.03.2017 №231
«Про затвердження переліку
груп технічно складних побутових

товарів, які підлягають гарантій-
ному ремонту (обслуговуванню)
або гарантійній заміні, в цілях
застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій» (далі –
Постанова №231) затверджено
Перелік груп технічно складних
побутових товарів, які підляга-
ють гарантійному ремонту або
гарантійній заміні, в цілях зас-
тосування РРО.

Постанова №231 набрала
чинності 07.05.2017.

Отже, суб’єкти господарюван-
ня – платники єдиного податку,
що здійснюють реалізацію техн-
ічно складних побутових товарів,
які підлягають гарантійному ре-
монту, зобов’язані застосовува-
ти РРО.

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення

Самбірської ОДПІ.

ÍÅ ÇÀÁÓÂÀÉÒÅ ÏÐÎ
ÊÀÑÎÂ² ÀÏÀÐÀÒÈ

01.01.2017 набрав чинності Закон України від 20.12.2016
№1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу Украї-
ни та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», яким
внесено зміни до багатьох законодавчих актів України, і зокре-
ма до законодавства щодо застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій (далі – РРО).

ПРЕЙСКУРАНТ
закупівельних  цін  ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні

та свині в грн. за 1  кг  живої  ваги

Ірина ДЗОНДЗА,
головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку.

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА 
ВИД ТВАРИН ПОПЕРЕДНЯ 

19.12.2017року 
Від 

17.01.2018року 
Бички вищ.вгод.,  понад   400 кг 34,00 35,95 
Бички  вищ.вгод., від 345-до 400кг 33,00 35,00 
Бички, до 345 кг 31,50 34,00 
Молодняк  вищ.вгод., від 345кг 
(телиці) 32,50 34,00 

Молодняк вища вгод., до 345кг 
(телиці) 31,50 33,00 

Молодняк середньої вгодованості 28,60 29,50 
Молодняк    н/ сер. вгод. 26,00 26,85 
Молодняк,  худа 18,75 19,55 
Доросла  вищої  вгод.,  від 350кг 31,40 32,85 
Доросла вищої вгод., до 350кг 30,40 31,90 
Доросла  середньої  вгод. 28,00 28,95 
Доросла  н/середньої  вгод. 25,50 26,40 
Доросла,   худа 18,90 19,70 
Коні  I  категорії 21,85 21,85 
Коні  II  категорії 19,90 19,90 
Свині  32,00 32,00 
Свиноматки 30,00 32,00 
 

Куплю дошку хвойну, не об-
різну (30 мм; 50 мм).

Тел.: 0958521579.

Продається 2-кімнатна квар-
тира на першому поверсі (54 м2)
по вул. Січових Стрільців (буд.
17/3) в м. Турка.

Є світло, газ, вода, каналіза-
ція.  Тел.: 0673738247. Ігор.


