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9 лютого святкуватиме свій ювілейний день народження
дорога і любляча  дружина, турботлива, чуйна і дбайлива ма-
туся, найкраща у світі бабуся  –  Оксана
Михайлівна Ощипок.

Бажаємо, рідненька, міцного здоро-
в’я, щастя, достатку, миру, любові від
рідних, поваги від людей, Божого благо-
словення на довгі роки життя, щоб ми
всією великою родиною могли привітати
Тебе й на сторічний ювілей!

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що на землі є, квіти
Даруємо Тобі у цей святковий день.
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає внуків і дітей,
А Ти – красива, горда і щаслива –
До сотні літ стрічала щоб гостей!
З любов’ю – чоловік Михайло, дочка Надія з сім’єю, дочка

Ірина з сім’єю, онучки Каріна, Сніжана, Ілона, Софія, Анна.

З повагою і великою душевною теплотою вітають  із 60-
річним ювілеєм, який відзначатиме 8 лютого, дорогу і любля-
чу людину, жительку с. Присліп  – Любу Миколаївну Бринько –
чоловік Мирослав, дочка Марія, зять Володимир, сини Мико-
ла, Богдан, Іван, Володимир, невістки Оксана і Марія, онуки
Дмитро, Вікторія, Аня, Іван, Софійка, Єва.

Сьогодні ми Вас хочем привітати з прекрасним святом в
Вашому житті; нехай завжди Вам світить сонце ясне, будьте
для нас Ви завжди молоді!

Хай квітнуть Ваші дні, як трави
влітку,

І будуть в них сердечність і теп-
ло,

Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.
Хай поруч з Вами  ангел Ваш ле-

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

мить
І благодать Господня з Вами буде!

 Від щирого серця вітаємо із 75-річчям  від дня народжен-
ня дорогу, турботливу матусю, любу бабусю і прабабусю – Оль-
гу Петрівну Лоцко.

З нагоди ювілею, шлемо вітання наші від душі, теплі, вдячні
слова і «Многая літа!» – найкращій
нашій людині на землі!

Ви – наша люба, найкраща у світі!
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Вас було!
Щоб смутку не знали, ми просимо

в Бога
Добра Вам і радості, рідна, доволі!
Бо людині  для щастя багато не

треба –
Родинного затишку й мирного

неба!
З любов’ю і повагою –  син Ігор з сім’єю, син Олег з сім’єю,

син Богдан з сім’єю, онучка Мар’яна з сім’єю, онук Богдан з
сім’єю, любимі прабабусині правнуки  – Олексійко, Андрійко і
Яніна.

 Колектив Турківської  районної  філії
Львівського обласного центру зайнятості
щиро вітає з ювілейним днем народжен-
ня начальника відділу взаємодії з робото-
давцями та рекрутингу Василя Васильо-
вича Чолавина.

Бажаємо шановному ювіляру, аби Гос-
подь дарував йому міцне здоров’я, благо-

получчя, свою опіку та
ще багато-багато
світлих  і щасливих днів
у житті. Хай доля зба-
гачує життєвою муд-
рістю, енергією,
натхненням та ра-
дістю сьогодення.

В святковий
день прийміть

вітання
Та найщиріші по-

бажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у Вас гаразд.
Хай помагає Вам  молитва свята
На довгі, щасливі і мирні літа!

6 лютого святкує свій 75-річний ювілей Ольга
Петрівна  Лоцко. З нагоди дня народження доро-
гу, добру, щиру сестру вітають сестра Степанія,
швагро Василь,  племінник Володимир  із сім’єю,
племінниця Наталя з сім’єю і
бажають люблячій людині
міцного-міцного здоро-
в’я, світлої радості в
житті,  родинного тепла і
достатку,  мирного неба
над головою і великого
людського щастя,  Божої
ласки і опіки  на довгій
життєвій дорозі.

Хай доля дарує довгого
віку,

Здоров’я, радості мати без
ліку!

Сонечка теплого, друзів у
хату,

А смутку і горя ніколи не знати!
Зичимо здоров’я міцного щодня,
Щастя земного, людського тепла,
Хай Бог милосердний  благословляє,
А  янгол у житті оберігає!

Дорогого кума, доброго і щирого хресного тата, жителя с. В. Висоцьке - Зеновія Васильовича
Бурчина з ювілеєм щиро вітають куми Володимир і Люба Созанські та  похресниця Надія.

Бажаємо Вам, дорогенький, міцного здоров’я, миру, достатку, сімейного затишку, родинного
тепла. Нехай Боже благословення і Покров Пресвятої Богородиці бережуть
Вас на довгій життєвій дорозі.

Хай доля дарує Вам років багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові, тепла.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя рятує молитва свята,
Хай щастям квітує життєва стежина —
На многії і благії майбутні літа!

ÁÎÐÈÍÑÜÊ² ÄÅÏÓÒÀÒÈ
ÂÇßËÈ Ï²Ä ÎÏ²ÊÓ ÑÅËÀ

Нещодавно ми друкували інформацію про закріплення депутатів Турківської міської ради за
населеними пунктами, що належать до громади. Сьогодні публікуємо таку ж – по Боринській
селищній раді. Власне, це допоможе людям зорієнтуватися, до якого депутата в першу чер-
гу звертатися, вирішуючи злободенні життєві проблеми.

Отже, Микола Антонів опікуватиметься селами Нижнє, Верхнє, Яворів; Степан Бабунич – сс. Сян-
ки, Беньова; Леся Білинська та Микола Джура – с. Либохора; Роман Богайчик – с. Бітля;  Василь
Гакавчин – с. Риків;  Тарас Гартман – сс. Комарники, Буковинка, Зворець, Закичера; Іванна Гутчак –
смт. Бориня; Руслан Гусак – сс.  Нижнє Висоцьке, Штуковець; Петро Дребот – с. Сигловате;  Галина
Іжик – сс. Заріччя, Яблунів, Ропавське; Василь Казибрід – с. Комарники;  Василь Ковальчин – сс.
Нижня Яблунька, Боберка;  Володимир Копитчак – сс. Нижній Турів, Верхній Турів;  Руслан Кравчак
та Ірина Цюцик – с. Верхнє Висоцьке; Тарас Малець – с. Шандровець; Ігор Маркін – сс. Міжгір’я,
Багнувате; Марія Пасічник – с. Карпатське; Володимир Періг – с. Боберка;  Петро Поврозник – с.
Верхнє Гусне;  Галина Славич та Михайло Турянський – с. Верхня Яблунька; Мирослав Цап – с.
Карпатське;  Іван Чичерський – сс. Нижнє Гусне, Кривка, Івашківці; Орест Яцкуляк – сс. Нижнє, Риків.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

²ÃÎÐ ÎËÜØÀÍÅÖÜÊÈÉ
ÏÎÂÅÐÍÓÂÑß ÍÀ ËÜÂ²ÂÙÈÍÓ

Нашого  земляка, уродженця м. Турка, працівника прокуратури з вели-
ким досвідом Ігоря Ольшанецького нещодавно призначили начальни-
ком управління представництва інтересів держави в суді Львівської
обласної прокуратури.

У професійній кар’єрі Ігор Володимирович пройшов шлях від слідчого прокура-
тури і до першого заступника прокурора Рівненської області. Також він обіймав
керівні посади в Генеральній прокуратурі України, був начальником відділу та
начальником управління.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Загублені документи –  свідоцтво про право власності на нерухо-
ме майно, видане на підставі рішення виконкому  Ільницької сільської
ради від 10.08. 2009 р. (№84) та технічний паспорт на будинок садиб-
ного типу з господарськими будівлями і спорудами, виготовлений
Самбірським МБТІ 14.12. 2009 р.,  – на ім’я Івана Михайловича Ра-
децького, вважати недійсними.
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Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо з днем
народження  – 10-річчям –  дорогеньку і люблячу онучку,
донечку і сестричку Дарину Чаплинець із с. Кривка.

Бажаємо  тобі, рідненька, міцного-міцного здоров’ячка,
успіхів у навчанні, добрих і щирих друзів,  прекрасних мрій
і просимо у Господа для тебе щасливої долі та многих
і благих літ!

Ти вір в життя і будь собою,
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Квітуй промінням золотим.
Хай завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди.
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
З любов’ю –  бабусі Теодозія і Юлія, дідусь

Іван, мама, тато, сестра Віка.

Найніжніші, найтепліші слова вітань і побажань шлемо,
з нагоди ювілейного дня народження, дорогій, чуйній,
добрій, щирій сестричці –  Іванні Юліанівні Созанській.

  Вітаємо Тебе, наша люба ювілярко, даруємо віночок
побажань, уквітчаних сонячним промінням, струменями
тепла і поваги своїх і близьких. Нехай стежина Твоя буде
осяяна добром і миром, Господньою ласкою і благосло-
венням. Нехай в оселі Твоїй панують затишок і
любов, пригорщі Тобі посмішок, а найголовні-
ше –міцного-міцного здоров’я.

І хоч зима на скронях сивину
Малює невблаганним візерунком,
Твоя душа закохана в весну,
Твоє життя – в родині, дітях, вну-

ках.
Дай Боже Тобі много-много літ!
Родиною й здоров’ям будь багата,
За все добро й любов – низький уклін
Тобі, рідненька, в  цю знаменну дату.
 З повагою і любов’ю –  сестри Емілія, Дарія, брат Антон

і 11 племінників.

Сердечно вітаємо дорогу і серцю милу, люблячу хресну
маму і чудову куму, жительку с. Верхнє Висоцьке  – Ната-
лію Миколаївну Грицу, яка святкуватиме 8 лютого  свій пре-
красний ювілей – 30-річчя  від дня народження!

Дорогенька наша імениннице, хочемо від щирого серця
Тобі побажати завжди залишатися молодою і красивою,
повною енергії і сил. Нехай Твої прекрасні очі сяють щас-
тям і кожен день Твого життя буде наповнений радістю й

усмішками дорогих людей. Нехай Тобі жит-
тя дарує надію, щастя і любов. Найміцн-
ішого Тобі здоров’я,  величезних досяг-
нень у житті й Господнього благосло-
вення.

Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілун-

ком.
Нехай любов близьких Тобі лю-

дей
Для Тебе буде кращим подарун-

ком.
Хай доля усміхається Тобі,

І успіх супроводжує у справах.
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля милосердна і ласкава!
Зі щирими привітаннями –  похресниця Ангеліна, куми

Микола і Тетяна та племінник Микола.

Учні 11-А класу Верхньовисоцького
НВК щиро вітають з днем народження
свого класного керівника Володимира
Васильовича Демка.

Дорогий наш класний керівник, вітає-
мо Вас з днем народження! Нехай вис-
тачає сил і натхнення для звершення ве-
ликих справ, для досягнення всіх цілей.
Бажаємо здоров’я і гармонії в душі, удачі
і успіхів.

Дозвольте  Вас сьогодні привітати,
Міцного Вам здоров’я побажати.

Відвертих слів і
щирого кохання,

Безхмарних
днів, удачі,
процвітання.

Щоб в домі
було затиш-

но і мило,
Щоб Вам до-

рогу щастя
простелило.
Нехай турботи

не завадять жити,
Бажаємо щороку молодіти.
Хай друзі будуть не лише у свято,
Живіть чудово, радісно, багато!

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÄÀÍ×ÈØÀÊ
– ÏÅÐÅÌÎÆÅÖÜ ÊÎÍÊÓÐÑÓ

Крок за кроком нещодавно утворені територіальні громади Турків-
щини формують команди. Так, минулого вівторка на конкурсній основі
обрано директора центру надання соціальних послуг Турківської міської
ради. Перемогу здобув багаторічний керівник Турківського територі-
ального центру соціального обслуговування (надання соціальних по-
слуг) Володимир Данчишак. До слова, центр обслуговуватиме не лише
Турківську громаду, а й Боринську. На його утримання в бюджеті
міськради передбачено 1 млн. 200 тис. гривень, а в  кошторисі Боринсь-
кої селищної ради – 800 тис. гривень. Штатна чисельність – 21 праців-
ник, в тому числі 14 соціальних робітників, які обслуговуватимуть
близько ста  одиноких осіб, які потребують стороннього догляду.

Новоутворена структура об’єднала не лише колишній терцентр, а й район-
ний центр соціальних служб  для дітей, сім’ї   та молоді. Попередньо відомо,
що з РЦ СССДМ  до неї увійде три особи. До ліквідації в штаті терцентру було
67 працівників й більше 150 доглядальників. Зараз, виходячи із штатної чи-
сельності,   соціальні робітники надаватимуть послуги не більше ста особам.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÐßÒÓª
ÕÂÎÐÈÌ ÆÈÒÒß

Висловлюємо  щирі слова вдяч-
ності лікарю-інфекціоністу Надії
Ярославівні Томинець – людині
величезної мудрості і професіона-
лізму, високих моральних і людсь-
ких цінностей, лікарю від Бога,
котра витягує нас з того світу,
рятує нам життя. Низький уклін
Вам,  шановна  Надіє Ярославів-
но.

 Також  сердечно хочемо подякува-
ти всьому медичному персоналу
інфекційного відділення – за щире став-
лення, за доброту, материнське відно-
шення до нас, хворих, за милосердя і
співчуття. Ви наші справжні рятівники
– люди в білих халатах.

Щиро всім вдячні. Нехай Господь Бог
дарує кожному  з Вас  і Вашим близь-
ким свої ласки і щедроти, міцне здоро-
в’я.

Ваші вдячні пацієнти: Розалія
Несторівна Комарницька, Надія
Йосипівна Рик, Мар’яна Володи-
мирівна Рик, Василь Павлович
Іршак, Іван Михайлович Голод, Во-
лодимир Юркович Михайлечко,
Віктор Васильович Мендель.

Турківська організація Української спілки ве-
теранів Афганістану щиросердечно вітає із юв-
ілейним 55-річчям свого бойового побратима,
надійного товариша, чесну, щиру, справедливу

людину, жителя м. Турка Тара-
са Івановича Гав’яка і бажає

шановному ювіляру
міцного здоров’я, ро-

динного тепла, Гос-
поднього благосло-
вення. Нехай життя
дарує лише гідних лю-

дей, справжніх, вірних
друзів; пліч-о-пліч хай

впевнено крокують  успіх,
удача, людська повага  і

підтримка.
Нехай завжди Тобі усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Хай Матінка Божа Тебе охороняє,
А Господь щастя і мир посилає.
Хай завжди ведеться з легкої руки –
На добро і на довгі безхмарні роки!

Із золотим ювілеєм сердечно вітаємо дорогого і любля-
чого, щирого і турботливого чоловіка, батька, дідуся – Воло-

димира Івановича Галишина, жителя с. Ісаї.
Бажаємо міцного здоров’я, сімейного бла-

гополуччя, Божого благословення. Щоб
оточуючі ставилися з повагою, щоб
близькі – любили, а друзі –цінували.

Вітаємо із щедрими роками,
Що завітали у Твоє життя.
Їх всього 50 нарахували,

А зичимо дожити  ще до  100!
З любов’ю –  дружина Оксана, дочки –  На-

талія, Ірина, Христина, зять Богдан, любимі внуч-
ки Анна-Марія, Аліночка та вся велика родина.

ТУРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Ð Î Ç Ï Î Ð ß Ä Æ Å Í Í ß

№ 14-АГ від  02.02.2021 р. м.Турка

Про  обмеження руху важковагового транспорту на
комунальних та польовихдорогах в населених

пунктах Турківської міської ради

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та постанови Ка-
бінету Міністрів України від 30 березня 1994 року №198 «Про затвер-
дження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, ву-
лиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» а
також  ст..30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та в зв‘язку з інтенсивним руйнуванням дорожнього полотна:

1. Обмежити рух важкого транспорту вантажопідйомністю більше
10 тонн, лісовозів, гусеничних тракторів, тракторів марки Т-150 К на
період зимово-весняних відлиг при підвищенні середньодобової тем-
ператури + 4°С і вище, протягом лютого-березня місяця до травня
2021 року.

2. Турківському відділенню поліції Самбірського відділу поліції Голов-
ного управління Національної поліції у Львівській області (Роль Д.Б.),
старостам населених пунктів Турківської міської ради забезпечити
виконання розпорядження.

3. Доручити першому заступнику міського голови Гришканичу О.В.
звернутися в Самбірську райдержадміністрацію з листом  про обме-
ження руху важковагового транспорту на державних дорогах загаль-
ного користування: Турка – Хащів, Турка – Ільник та Турка – Ясениця.

4. Редакції районної газети «Бойківщина» (Васильків В. В.) текст
розпорядження опублікувати на сторінках газети.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Гришканича О.В.

Міський голова Я.ПАРАЩИЧ.

 5 ÃÀÐÀÆ²Â – ÇÀ 50 ÒÈÑß×
Майже 50 тисяч гривень отримає Турківська міська рада від реалізації  п’яти гаражів,   які

знаходяться по вул. Міцкевича м. Турка  і були продані з аукціону. Рішення про їх продаж прийняла
ще районна рада. Вартість кожного гаража – в середньому від  7 до 10 тисяч гривень.  А придбали
їх: один – Василь Чернянський,   по два – Ростислав Синичич та Роман Пузич.

У середу сесія Турківської міської ради надала дозвіл міському голові Ярославу Паращичу на укладання
договорів купівлі-продажу даних приміщень.

Наш кор.
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Здавалося б, в умовах пан-
демії і економічної кризи, уряд
має підтримати громадян – тих,
хто працює, і тих, хто створює
робочі місця. Так принаймні
відбувається в країнах Європи
та Америки. Але в Україні влада
та пов’язані з нею ділки, навпа-
ки – пробують «заробити» на
людях, продаючи їм газ за ціною
двічі дорожчою за ту, за якою
вони купили його влітку. А за га-
зом тягнуться й інші тарифи –
на тепло, на електрику, навіть
на воду...

Створивши тарифний колапс
в країні й зіткнувшись з протес-
тами, влада заметушилась. Те-
пер вона намагається удати, що
прагне вирішити проблему, яку
сама й створила. Уряд пообіцяв
не піднімати ціну більше, аніж
до 6 гривень 99 копійок. Це, од-
нак, без врахування транспор-
тування, тобто громадяни все
одно платитимуть за паливо
близько 9 гривень.

Але звідки взялася ця цифра?
Насправді імпортний газ зі схо-

ÍÅ Á²ËÜØÅ
ÒÐÜÎÕ ÃÐÈÂÅÍÜ
Юлія Тимошенко пояснює, скільки має

коштувати газ і що для цього треба зробити
Поки українці сподівалися, що зимові свята принесуть із

собою очікуване налагодження життя, прийшли свіжі платі-
жки. Цифри в них викликали не просто невдоволення – по всій
країні люди вийшли на протести. Чи не кожна українська ро-
дина відчула, що влада нахабно залізає до їхніх кишень.

вищ має коштувати не більше 3
гривень, а украіїнський – не
більше 2 гривень за кубометр.-
 Це з підтверджувальними до-
кументами пояснила Юлія Ти-
мошенко, що має досвід вирі-
шення енергетичних криз на
посаді прем’єра. І не просто по-
яснила, а запропонувала чіткий
план дій, що дозволить знизити
ціну на газ для людей в рази.

Насамперед, йдеться про за-
кон, який визначав би, що на їхні
потреби спрямовуватиметься
весь газ українського видобут-
ку. А щоб не було спокуси
піднімати ціни й на нього – об-
межити рентабельність
30%. Проєкт цього закону був
зареєстрований «Батьківщи-
ною» ще півтора року тому, але
його вперто не ставлять на го-
лосування.

По-друге, наполягає Тимо-
шенко, закон має визначити,
що газ із газових сховищ відпус-
кати споживачам за тією ж
ціною, за якою він був до них за-
качаний, з врахуванням вар-

тості зберігання та транспорту-
вання. Навіть цього достатньо
для виправлення ситуації з та-
рифами.

«Ціна на газ не буде вищою
за три гривні за кубометр, а не
сім гривень, як зараз пропону-
ють», – пояснила Юлія Тимо-
шенко під час виступу на засі-
данні Верховної Ради.

Пропозиції Тимошенко є
цілком реалістичними, впевне-
ний експерт Дмитро Корнійчук.
Для їх втілення потрібна лише
політична воля.

«У разі ухвалення «газового»
закону Тимошенко, українці на-
решті отримають об’єктивні ціни
на газ, десь 3-4 гривні за куб, а
не 7-10 гривень. Так зване зни-
ження ціни на газ з лютого до 7
гривень – це цинічний обман з
накруткою вдвічі на реальній
вартості палива. Адже навесні-
влітку Коболєв дуже хвалився,
що заповнив підземні сховища
дешевим газом по 3 гривні за
куб», – зазначив експерт.

Дмитро Корнійчук також наго-
лосив на тому, що депутатам
потрібно взяти на себе політич-
ну відповідальність і подбати
про людей, ухваливши справед-
ливе рішення, яке дозволить

розв’язати тарифну проблему в
інтересах людей, а не моно-
полістів.

 «Рада повинна підтримати
ініціативу Тимошенко: ухвалити
підготовлений «Батьківщиною»
законопроєкт, в якому зобов’я-
зати «Нафтогаз» продавати газ
українського видобутку за фор-
мулою «собівартість видобутку
+ 30% рентабельності». А газ із
підземних сховищ, що належать
народу, реалізовувати за варті-
стю «ціна закупівлі + ціна збер-
ігання + транспортування», –
упевнений експерт.

Заклики «Батьківщини» при-
пинити знущання над людьми
та відновити справедливість
почули й на місцях. Майже 400
місцевих рад виступили з про-
тестом проти «драконівських»
цін та ініціювали звернення
місцевих жителів до керівницт-
ва держави з вимогою знизити
тарифи.

Виважена і професійна пози-
ція Юлії Тимошенко контрастує
з розгубленістю, безпорадністю
та метушливістю влади. До того

ж люди пам’ятають, що її уряд
впорався і з епідемією, і з кри-
зою, і тарифи при цьому не
збільшив ані на копійку. Не див-
но, що рейтинги нинішньої вла-
ди падають, а підтримка «Бать-
ківщини» зростає.  За даними-
досліджень, оприлюднених у
січні, за команду Юлії Тимошен-
ко готові проголосувати вже
13% громадян, в той час, як по-
пулярність президентської
партії впала до рекордних 11%.

Схоже, що люди просто вто-
милися від непрофесійності, від
відсутності чітких стратегій та
рішень, від того, що влада за-
раз не може гарантувати грома-
дянам впевненості в новому дні.
На власному досвіді вони пере-
коналися, чим загрожує пере-
бування біля державного кер-
ма профанів, які діють всупереч
інтересам країни. В критичній
ситуації краще покладатися на
фахівців, які знають, що і як ро-
бити, і доводять свою ефек-
тивність конкретним результа-
том в інтересах українців.

Микола КАРПАТСЬКИЙ.

Новообраним головам об’єднаних територіальних
громад, податковим та правоохоронним органам вар-
то було  б звернути увагу на нелегальну торгівлю алко-
голем і тютюном, перевірити наявність ліцензій на неї
та декларування акцизного   податку суб’єктами госпо-
дарювання. Про це наголосили у департаменті фінансів
Львівської ОДА. Але, в першу чергу,  про  збагачення
місцевої казни шляхом  збору акцизного податку за
реалізацію алкогольних напоїв  та тютюнових виробів
у магазинах, що знаходяться  на території   тих чи інших
старостинських округів,   мають   дбати  їхні старости.
Старостам   потрібно контролювати, чи платять у  їхньо-
му населеному пункті підприємці, які  продають  алко-
голь і  тютюн, такий податок  чи  не платять, мають
ліцензію на продаж алкоголю чи ні,  і домогтися  вико-
нання закону, адже  акцизний збір – це кошти, які по-
повнюють бюджет і можуть знадобитися  в майбутньо-
му на будь-яку добру справу.

Згідно законодавства, адміністративні штрафи  до
суб’єктів підприємництва, що реалізовують такі підак-
цизні товари, за відсутність ліцензій,  становлять  від
17 000 до 34 000 гривень. Крім того, торгівля алкого-
лем або тютюновими виробами без ліцензії тягне за
собою також  й  адміністративну відповідальність по-
садових осіб підприємства. Згідно зі ст. 156 Кодексу
України про адміністративні порушення, розмір штра-

фу сягає від 850 до 3400 гривень з конфіскацією  алко-
гольних напоїв (тютюнових виробів) та виручки, отри-
маної від їхнього продажу.

Українська ліцензія коштує всього 8 тисяч гривень
на рік. Це утричі дешевше, аніж в сусідній Польщі.  Ліцен-
зію видають на кожний окремий, зазначений в ліцензії,
електронний контрольно-касовий апарат. Але  чимало
малих магазинчиків  ліцензію не купують,  власники
кажуть, що вкладення в неї  не окуповуються.  Ніде
правди діти, все ж торгівля алкогольними напоями чи
тютюновими виробами була й  буде  одним із найпри-
бутковіших видів діяльності, тому  власники  магазинів,
барів  спокушаються на такий дохід  і вибирають, здеб-
ільшого, шлях в обхід закону. Продають оковиту з-під
прилавка,  в основному  це фальсифікат, або ж  актив-
но  торгують самогоном. Купити самогон можна без
проблем.   Його  виготовляють на продаж по всій країні
і  масово купляють, бо  він дешевший. Здається, що
такого розмаху самогоноваріння, як у нас, немає ніде в
світі.  Європейці не розуміють, як можна пити  само-
гонку, якщо в магазині є якісна горілка? А ми не розум-
іємо, навіщо купляти горілку,зазвичай фальсифікат,
якщо можна запустити  в роботу  самогонний апарат?
До того ж Верховна Рада планує дозволити самогонні
апарати і  відмінити контроль правоохоронців  за виго-
товленням самогону.  Отоді-то з’являться домашні  са-

могонні заводи, які масово  будуть виробляти алкоголь-
ний фальсифікат – на продаж, щоб мати заробіток.
Найбільше це вдарить по нашій молоді, яка мало не з
шкільної парти “причащається” оковитою.

Отож кілька слів  про моральний бік алкоголізму.
Щорічно  понад 40 тисяч українців, гине через алко-
голь.  За даними Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я,  Україна займає перше місце у світі за рівнем
дитячого алкоголізму.  Згідно опитування,  87% украї-
нських школярів хоча б раз пили алкогольні напої.
Більшість злочинів вчиняють п’яні, значна кількість ав-
тотранспортних пригод  та пожеж – також з вини п’я-
них. Чимало сімей  розпадаються через горілку, діти
залишаються без матері, бо мама стала алкоголічкою.
І таких сумних прикладів можна наводити  до безкінеч-
ності.  Навіть наркомани не забувають про пляшку у
перервах між наркодозами.  Є  багато жінок, які скар-
жаться на чоловіків-алкоголіків, а самі женуть само-
гон, ставлять пляшку на стіл і наливають, навіть дітям.
Навіщо тоді скаржитися, якщо сама чиниш гріх?   П’ян-
ство  уже стало епідемією, а в перспективі – національ-
ною катастрофою.   Найстрашніше, що спивається мо-
лодь – покоління, яке має  думати про майбутнє. Та-
ким чином ми, як нація,  можемо самі себе знищити.

Скільки розмов про шкідливість алкоголю, статей про
це написано, знято фільмів, скільки проповідей  свя-
щенниками сказано,  бесід  наркологами та  психоло-
гами проведено, але люди все одно п’ють, впиваються
і гинуть та вмирають від «зеленого змія». На тост «На
здоров’я! Дай нам силу»,  диявол відповідає: «Дам вам
муки і могилу».  Бо  неконтрольована  пиятика  –  най-
коротша дорога до знищення і смерті. «Диявол нічого
так не любить, як розкіш і пияцтво, оскільки ніхто так
не виконує його злої волі, як п’яниця» або ж  «як човен,
наповнений водою поринає, – так той, що вживає ал-
коголь, тратить весь розум і летить у пропасть, аж поки
не пірне в пекельну безодню». Так сказав у свій час
вселенський учитель  – святий  Іван Золотоустий. Тож
задумаймося над цими словами – бодай одна людина
з десятка тих, хто  не уявляє свого життя  без горілки.   І
це поверне комусь здоров’я, а комусь злагоду  у сім’ю,
повагу   та  прихильність,  достаток  і любов. Горілка
була, є і буде, а життя і спокій, полюбивши її,  ми втрати-
мо.

Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

АБО ХОЧЕМО ЖИТИ І
ВИЖИВЕМО, АБО ХОЧЕМО

ПИТИ – І ВИМРЕМО
Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації оприлюднив список сіл області, з

яких до місцевих бюджетів минулого року не надійшло жодної копійки акцизного податку на роздрібну
торгівлю алкоголем і тютюном.  І лідером у цьому рейтингу «тверезості» названо Турківщину.  Офіц-
ійно алкоголь не купляють у Боберці, Верхньому Гусному, Верхній  Яблуньці, Комарниках, Красному,
Прислопі, Рикові, Хащові, Шум’ячі. Від цього стає  спершу  трохи  смішно з такої «тверезості», адже
горілка з полиць магазинів  не зникла і  п’ють її, як і пили.  Але, по правді,  й  дивини в  такій статистиці
немає,  бо якщо продають її нелегально, без ліцензії,  то й про які податки може йти мова. Наприклад,  на
території колишньої Головської сільської ради за минулий рік акцизного податку надійшло лише  2
гривні, в розрахунку на кожного жителя.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Продаються два креденси,
великого розміру – потрібні
речі для магазинів і аптек.

Звертатися за телефоном:
0966123142.

Продається двокімнатна приватизована квартира в м. Турка,
по вул. Січових Стрільців, 106 /кв. 8.  Загальна площа –  56 кв. м. Є
газ, електрика і вода. Сухий підвал, 2 сараї, сад і город. Будинок –
у парковій зоні. Є дитячий ігровий майданчик.

Звертатися за телефоном: 0991828717.

Педагогічний та учнівський колективи Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. вислов-
люють щире співчуття колишньому заступнику директора Кривківської
ЗОШ І-ІІ ст. Оксані Василівні Кеш, вчителю початкових класів Мар’яні
Іванівні Мотичак, вчителю основ здоров’я Любові Василівні Кеш з приво-
ду передчасної смерті – чоловіка, батька, свекра – Івана Миколайовича.

Сім’я Йосипа Васильовича Созанського з м. Турка  з болем,  як рідному
брату, співчуває жителю с. Бітля, великому патріоту карпатського краю
Миколі Степановичу Михайлику з приводу великого горя –  передчасної
смерті сина.

Працівники сільської ради с. Кривка глибоко сумують з приводу смерті
колишнього голови Кривківської сільської ради Івана Миколайовича Кеша
і висловлюють щире співчуття рідним і близьким. Вічна йому пам’ять.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ
МАЙБУТНIХ УЧАСНИКIВ ЗНО
З  1 лютого 2021 розпочалась реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оціню-

ванні 2021 року. Кожній особі, яка планує брати участь в ЗНО, потрібно зробити 4 кроки.

І КРОК.  ЗАПОВНИТИ ЗАЯВУ-РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ
- Самостійно або за допомогою осіб, відповідальних

за здійснення реєстрації, необхідно cформувати заяву-
реєстраційну картку, скориставшись спеціальним серві-
сом, на сайті УЦОЯО https://zno.testportal.com.ua/
registration. Випускники закладів загальної середньої ос-
віти, учні (студенти) закладів профтехосвіти і студенти зак-
ладів вищої освіти І-ІІ р.а., які здаватимуть ДПА у поточно-
му році, реєструються за місцем навчання.

- Випускники минулих років можуть звернутись у пунк-
ти реєстрації за консультацією (місто Львів, вул. Карпінського, 2/4, І навчальний корпус Національно-
го університету «Львівська політехніка». Контактний телефон: 0322582406. Години роботи – з поне-
ділка по четвер – 10.00 год.-16.00год., у п’ятницю – 10.00 год.  - 15.00 год. Обідня перерва –  з 13.00
год. до 14.00 год.).

ІІ КРОК.   СФОРМУВАТИ ПАКЕТ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ
1) роздрукувати реєстраційну картку та вклеїти дві фотокартки 3х4;
2) копію документа, що посвідчує особу: ІD картки або 1 ст. паспорта, завірену особистим підписом;
3) копію документа про здобуття повної загальної середньої освіти (для випускників попередніх

років);
4) додаткові документи за потреби:
- для створення особливих умов (оригінал висновку закладу охорони здоров’я форми 086-3/о);
- при зміні прізвища (копію документа про зміну прізвища);
- щодо участі у додатковій сесії (заяву, а також підтвердження про навчання чи перебування за

кордоном під час проведення основної сесії);
- нотаріально завірений переклад українською мовою документів (у разі надання документів іно-

земною мовою).

ІІІ КРОК.   НАДІСЛАТИ ПАКЕТ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ
Готовий комплект реєстраційних документів:
1) випускники закладів ЗСО, учні закладів профтехосвіти, студенти закладів вищої освіти І-ІІ р.а.

подають комплекти документів до свого закладу освіти. До 01.03.2021  р. вони повинні бути надіслані
до ЛРЦОЯО.

2)  Випускники попередніх років самостійно надсилають пакет документів на адресу Львівського
регіонального центру оцінювання якості освіти (вул. Шевченка, 116 корп.2,
м. Львів, 79039) рекомендованим листом до 05.03.2021 (за відтиском поштового штемпеля).

IV КРОК:  ОТРИМАТИ ВІДПОВІДЬ ВІД РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
  Завершенням успішної реєстрації є надісланий абітурієнту Сертифікат ЗНО-2021.
 Учасник може отримати відмову, якщо комплект документів був сформований некоректно. Такий

учасник повинен виправити недоліки та надіслати до регіонального центру новий пакет документів
до 05.03.2021  (за відтиском поштового штемпеля).

Контакти ЛРЦОЯО:
www.lv.testportal.gov.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.
 (032) 2422660 – телефон гарячої лінії ЛРЦОЯО. Відповідальна за ЗНО-2021  Наталія Дуда, тел.:

0500511751.
Не відкладайте реєстрацію до останніх днів!

Богдан МАКАРИШИН,
виконуючий обов’язки керівника відділу освіти, культури і туризму  Турківської міської ради.

ТЕЛЕФОННІ АФЕРИСТИ
КРАДУТЬ ГРОШІ

Турківський відділ Самбірської місцевої прокуратури по-
відомляє, що останнім часом почастішали випадки так зва-
ного телефонного шахрайства. На ваш мобільний телефон
у будь-який час доби телефонує невідома особа та представ-
ляється, найчастіше працівником банку, або інших уповнова-
жених органів,  та, не даючи зосередитись, інформує:  «на
ваш банківський рахунок здійснюється хакерська атака» або,
що «відбувся  несанкціонований доступ до вашої  картки» і
одразу вказує: «потрібно, щоб ви підтвердили нам номер своєї
картки і сказали свій старий пароль, ми його поміняємо на
новий», чи  тому подібне.

ÊÐÀÄ²ÆÊÀ – Ó  ËÜÂÎÂ².
ÎÄÈÍ Ç ÍÀÏÀÄÍÈÊ²Â – Ç ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
Наприкінці минулого місяця в мережі Інтернет правоохо-

ронці розповсюдили повідомлення про зухвале пограбування,
з проникненням у квартиру, в м. Львів, по вул. Липова Алея.
Застосувавши силу, зокрема нанісши ряд ударів в область
голови та грудей  19-річному юнакові, що орендував кварти-
ру зі своєю подругою такого ж віку, четверо невідомих осіб в
масках викрали 5 тисяч гривень.

Провівши оперативно-розшукові заходи, правоохоронці швидко
встановили особи нападників, серед яких троє жителів міста Львова
та один –  18-річний житель с. Ісаї, що належить до Турківської
міської ради.

Очевидно, батьки відправили своє чадо до обласного центру на
навчання і аж ніяк не благословили на грабіж. До слова, варто
наголосити, що один львів’янин з нападників є курсантом першого
курсу факультету кримінальної поліції Львівського державного ун-
іверситету внутрішніх справ.

Наш кор.

Як не прикро, довірливі люди,
боячись за свої кошти, таки  по-
відомляють злочинцю номер своєї
карточки, пароль чи інші дані і тут
же, скориставшись банківською
послугою «Екстрені гроші», чи в
інший спосіб, аферисти знімають та
викрадають усі кошти своєї жерт-
ви.

Так, протягом останнього року до
правоохоронних органів Турківщи-
ни  поступило кілька десятків заяв
від громадян, щодо такого видурю-
вання  коштів.

Пам’ятайте, головне у таких ви-
падках –  зберігати спокій та не по-
спішати виконувати вимоги чи про-
хання шахраїв.  У разі, якщо почи-
нають запитувати реквізити карт-
ки (не тільки номер, але також
термін її дії, тризначний код безпе-
ки та смс - паролі з банківських по-
відомлень і ін.) – необхідно негайно

припинити розмову. Крім того, у
жодному разі не можна розголошу-
вати свої ідентифікаційні дані – шах-
раї можуть їх використати для
зняття лімітів з картки та спусто-
шення рахунку жертви. Більше
того, телефонні шахраї можуть
дзвонити власнику картки також від
імені співробітника поліції, СБУ, Пен-
сійного фонду та інших. державних
установ, або покупця під найрізно-
манітнішими приводами (інформу-
вання щодо блокування картки, на-
рахування надбавки до пенсії, не-
сподіваний виграш у лотерею, прид-
бання товару, тощо). Слід пам’ята-
ти, що ніхто з представників вище-
названих установ не має права
вимагати від власника картки по-
відомляти платіжні дані та самі
реквізити картки.

Зіновій БОХОНОК,
прокурор Самбірської
місцевої прокуратури.

Загублене посвідчення – серія ААБ № 000679, видане 07.05.2009 року УСЗН Турківської РДА на ім’я
Андрія Миколайовича Борути, вважати недійсним.

Свати з Борині висловлюють щире співчуття сватам з Комарників
Марії і Михайлу з приводу тяжкої втрати – смерті брата і швагра –
Валерія Романовича Комарницького.

СУБСИДІЯ  НА ТВЕРДЕ ПАЛИВО
З нового року  розпочато прийом документів для оформлення субсидії на придбання твер-

дого пічного побутового палива та скраплений газ. Щоправда, наразі ще  урядом  не затвер-
джено нові граничні розміри для призначення пільг та субсидій на них.

Такою допомогою мають можливість скористатися ті сім’ї, які використовують для опалення вик-
лючно тверде паливо. Субсидія їм надається незалежно від площі житла і виплачується один раз на
рік в готівковій формі на особовий рахунок в банку.

Громадянам, яким передбачена субсидія на тверде паливо, потрібно звернутися до сільського
старости, у якого мають бути бланки декларації та заяви на її оформлення. Власне староста має
допомогти літнім людям заповнити ці документи, а відтак передати в управління соціального захисту
для нарахування субсидії. В місті Турка цим займається міська рада.

Важливо наголосити: громадянам не потрібно особисто звертатися у соцзахист, через те, що доку-
менти у них там не приймуть. На те є уповноважені особи місцевого самоврядування. Про це про-
інформував редакцію керівник апарату Турківської міської ради Юрій Лило.

Наш кор.


