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ЛЬВІВ’ЯНИН СТАВ
ГОЛОВОЮ ТУРКІВСЬКОЇ РДА
Минулого тижня нарешті наш район отримав нового голову райдержадміністрації. Ним
став 41-річний львів’янин Віталій Бабяк. Представила очільника Турківщини керівник апарату
Львівської ОДА Маріанна Вільшинська. Після того, як вона зачитала Указ Президента України,
побажала новому голові мудрості, сили й терпіння. А ще не лише слухати людей, а й чути їх.
Зваживши на те, що представлення відбувалося напередодні сесії, вона також рекомендувала
Віталію Євгеновичу знайти спільну мову з депутатським корпусом районної ради, а також
депутатами обласної ради від Турківщини.
Принагідно Маріанна Богданівна
подякувала за добру роботу й колишньому голові РДА Олександру
Лабецькому та його першому заступнику Миколі Яворському, який
практично останнього пів року керував Турківщиною
В усіх добрих починаннях, що
приноситимуть користь для району, готовий підставити плече новопризначеному очільнику РДА й голова районної ради Володимир
Лозюк. Зрештою, як і весь депутатський корпус. Виступаючи Володимир Омелянович наголосив, що
готовий до співпраці та компромісу навіть у складних питаннях, що
стосуються розвитку району, благополуччя людей. Він також висловив
сподівання, що вже найближчим
часом голова РДА знайде час для
зустрічі, на якій можна буде у
спокійній обстановці обговорити ті
проблеми, над якими доведеться працювати.
Сам Віталій Євгенович, виступаючи, був небагатослівним. Зокрема сказав, що останніх 5 років активно займався громадською діяльністю, а відтак має добрий досвід у тій царині. У владі ніколи не був, а
навпаки – боровся за те, щоб вона працювала ефективно і плідно. Однак, попри це, готовий до спільного
вирішення проблем, готовий чути людей, готовий у співпраці з громадськістю, органами влади вирішувати злободенні проблеми, найперше ті, які на Турківщині є найактуальнішими.
А коли є бажання, довіра та підтримка, віриться, що й робота буде плідною. Але все це – попереду. Як
кажуть, час все розставить на свої місця.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПІСЛЯ СВАРКИ З БАТЬКАМИ ДІВЧИНА ВТЕКЛА З ДОМУ
На превеликий жаль, в Україні, та й у нашому районі зокрема, стає все більше так званих
неблагополучних сімей. Де батьки, замість того, щоб виховувати дітей, займаються пияцтвом та ведуть розгульний спосіб життя. Свідченням цього є випадок, що трапився в с. Яблунів. Після чергової суперечки з батьками, неповнолітня дівчинка, учениця 9 класу, вирішила,
очевидно, їх провчити – втекла з дому. Дізнавшись про це, в мережі Інтернет правоохоронці
розмістили оголошення-орієнтування про зниклу та приступили до пошуку, залучивши до
цього громадськість.
Як з’ясувалося, дівчина далеко не пішла. В сусідньому селі місцевий житель, який пішов взяти сіна
для худоби, виявив її на горищі. До речі, дівчина тікає з дому уже не вперше.
Або ж інший випадок. Мати чотирьох дітей, жителька смт. Бориня, яка веде розгульний спосіб життя,
щораз завдає клопоту правоохоронцям, коли зникає на декілька днів, а буває і тижнів. І таких родин у
нас на Турківщині є чимало. І хоча маємо багато державних структур, що займаються проблемними
сім’ями, напоумити їх на правильний життєвий шлях складно.
Наш кор.
У приміщенні старого готелю (навпроти церкви Петра і Павла),
в м. Турка, по вул.Міцкевича, 2, на ІІ поверсі, працює кабінет УЗД.
Приймає лікар УЗД, вищої категорії СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
БАГАН. Стаж роботи – понад 15 років. УЗ – апарат новий «Тошиба»,
2018 року випуску.
Проводяться обстеження органів черевної порожнини, нирок,
простати і сечовидільної системи, жіночих статевих органів, щитоподібної і молочних залоз, вагітність І, ІІ і ІІІ триместрів, діти різного
віку.
Для більш детальної інформації і запису на прийом телефонуйте за номером: 0957565752.

ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЗНИЖКИ
З 30 грудня 2019р. по 6 січня
2020р. включно в магазині «Агромаркет» по вул. Молодіжна м.
Турка та магазині «Либідь»
(майдан Шевченка) діятимуть
передсвяткові 5-процентні
знижки на всі види товарів, а також на автозаправній станції по
вул. Міцкевича (колишня
«Сільгосптехніка») – 50 коп.
знижки за кожний придбаний
літр бензину чи дизпалива.

Шановні колеги, члени Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків», дорогі жителі Турківщини!
Тепло й сердечно вітаю вас зі світлими, радісними святами,
які об’єднують у собі й наше дитинство, і наше сьогодення, і
мрії про майбутнє, – з Новим роком і Різдвом Христовим!
Ці свята мають особливе значення, бо знаменують собою
завершення старого року, в якому ми спільно працювали над
вирішенням найгостріших і найактуальніших питань, а також
народження нового періоду, нових надій і сподівань. У цей час
ми щиро прагнемо бути разом зі своїми найріднішими, дарувати їм свою любов і піклування. Усе це єднає та зближує людей
незалежно від їх поглядів і переконань, надихає на нові звершення та добрі справи. Пам’ятаймо: ніщо добре не дається
легко. Усім разом треба долати життєві перешкоди, примножувати й покращувати своєю працею, сумлінням і розумом наше
життя, розбудовувати рідний край і Україну.
Тож нехай Новий 2020-й рік прийде до вас, шановні, лише з
радістю, буде щедрим на здійснення планів і сподівань, додасть сил, здоров’я й оптимізму, принесе із собою впевненість
і стабільність. Миру й достатку вашим родинам! Нехай чарівні
новорічні дзвони щастя ллються у ваші домівки, а тепло різдвяної свічки зігріває ваші серця й надає душевної рівноваги та
благополуччя. Упевнений, Новий рік принесе в кожен дім мир,
спокій і добробут. Благословенним нехай буде завтрашній день,
і дай Господь усім нам снаги жити й творити в ім’я України!
Щасливого Нового року й веселих Різдвяних свят!
З повагою – Петро Косачевич, голова МГО «Світовий Конгрес Бойків», заслужений працівник культури України.

Шановні працівники МВ КПП «Агро-ЛТД» та наші клієнти!
Прийміть найкращі вітання з нагоди Нового 2020 року та
Різдва Христового! Від щирого серця бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, великого людського щастя, добробуту, благополуччя і Божої благодаті! Нехай Рік новий буде для
вас багатим на добро, щедрим на успіхи, удачі та везіння! Бажаю, щоб Різдвяна зоря запалила у Ваших серцях вогонь віри
та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії!
Щастя безмежного в році новому,
Миру і радості вашому дому.
Хай вам майбутнє дарує надію,
І хай збуваються всі ваші мрії.
З повагою – Роман БИЇК,
директор МВ КПП «Агро-ЛТД».

Цими грудневими днями святкує свій 65-літній ювілейний
день народження дорогенька сестричка, прекрасна душею,
добра і щира людина, жителька с. Комарники – Катерина Михайлівна Височанська.
Дорога і любляча наша ювілярко, прийми щиросердечні вітання міцного здоров’я, родинного благополуччя, багато радісних і щасливих днів у житті,
поваги і любові на многії і благії літа!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба.
Хай доля дарує довгого віку,
Добра, здоров’я і щастя без ліку!
З любов’ю – сестра Емілія і швагро Броніслав Васильович, брати Михайло, Микола,
Богдан, братови Марія, Анна, Любомира і вся
велика родина.

2 стор.

Шановні жителі Турківщини!
Щиро і сердечно вітаю вас з Новим 2020 роком!
Зустрічаючи
рік новий, ми
за традицією з
вдячністю згадуємо рік, який
минув. Адже
були в ньому
досягнення й
перемоги,
серйозні виклики часу й
проблеми, вирішення яких
зробило нас сильнішими й мудрішими. При цьому добре розуміємо, що рік складається з багатьох трудових буднів, і чи добрим спогадом залишаться вони
в пам’яті, залежить від кожного
з нас – від ставлення до роботи,
власного життя й світу в цілому.
Рік, що минає, приніс нам багато
різних подій. Для кожного він запам’ятається чимось своїм, а в
історію він увійде як рік напруженої, плідної роботи та прийняття відповідальних рішень.
Від райдержадміністрації , від
себе особисто дякую усім за працю, за активну участь в житті району, за віру та розуміння, що ми
разом зможемо багато досягти
та ще більше зробити. Та інакше
і не може бути, бо в кожному з
нас живе віра в те, що з часом
настане мир і в мирному житті
все буде краще.
Ми входимо в новий рік зі сподіваннями на добро, бажанням
жити краще, з вірою, що ці надії
справдяться, адже звикли докладати всіх зусиль для втілення
в життя задуманого. Нехай наступний 2020 рік стане для всіх
часом нових досягнень, добрих
новин, благополуччя та зміцнить
віру в майбутнє, принесе в кожну
родину сімейний затишок, любов
і стабільність, щастя, достаток,
здоров’я, здійснення планів,
мрій і сподівань!
Щасливого вам Нового року та
добрих і радісних новорічних
свят!
Віталій БАБЯК,
голова Турківської районної
державної адміністрації.

«БОЙКIВЩИНА»

Дорогі турківчани!
Сердечно вітаю Вас зі світлими зимовими святами - Новим Роком та Різдвом Христовим! Новорічні та Різдвяні свята – це час
підведення підсумків, час нових можливостей, мрій та сподівань.
Рік, що минає, не був легким для нашої країни, для кожного з нас.
Цей рік поставив перед нами багато важких питань, на які потрібно
буде відповідати вже в новому році. Долаючи труднощі, ми стали
сильнішими, вчимося співпрацювати, докладати максимум зусиль
для отримання результатів та сподіватись на краще.
Вірю, що український народ матиме усе для того, щоб не допустити помилок, щоб зберегти свою державність та працювати заради
майбутнього своїх дітей та онуків. Від щирого серця сподіваюсь, що
любов до рідного міста, прагнення зробити його кращим нададуть
натхнення та сил ефективно працювати в новому, 2020 році. Бажаю
Вам, щоб наступний рік додав віри і життєвих сил, приніс здоров’я,
добробут і сімейний затишок, щоб у Ваших родинах панували взаємоповага та турбота. Нехай Новий, 2020 рік, буде освітлений Вірою,
Надією та Любов’ю, які принесуть в наш спільний дім мир та спокій!
Нехай сяйво Різдвяної зорі сповнить нашу країну дивом - зупинить
постріли, подарує надію на краще та утамує біль тих, хто в цьому
році пережив тяжкі втрати і страждання. Хай кожен з нас в цей
непростий час згадає про Різдвяне тепло та радість, подасть один
одному руку миру з побажаннями щастя, здоров’я і добра !
З повагою – Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.

Дорогі земляки! Прийміть найщиріші вітання з
Новим – 2020 роком!
Будуючи плани на прийдешній рік, ми завжди
сподіваємося на краще, мріємо, загадуємо бажання. Я щиро бажаю Вам, щоби все це збулося. Нехай 2020 рік буде щасливим і успішним для кожного з нас і для всієї країни.
Бажаю всім нам миру, добра та міцного здоров’я. Нехай новий рік наповнить домівки злагодою
та достатком. Зичу всім Божого благословення і наснаги творити добро.
Щасливого Нового року!
З повагою, народний депутат України Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ»
сердечно вітають своїх колег, працівників і ветеранів медичної
галузі району, їхні родини з Новим роком та Різдвом Христовим!
Новорічне свято – це завжди нові надії і сподівання, нові життєві
задуми і бажання, новий крок у незвідане майбутнє. Сподіваємося
– рік прийдешній буде сповнений якісними реформами та результативними перемінами у галузі медицини.
Бажаємо, щоб наступний, 2020 рік, пройшов під знаком миру і
добра, любові та поваги, щоб став роком чистих помислів і добрих
справ.
Зичимо вам міцного здоров’я, професійного зростання, здійснення всіх ваших найкращих мрій та задумів.
Нехай світло Різдвяної зорі осяє ваші домівки щастям і любов’ю.
Божої вам благодаті, веселої коляди і щасливого Нового року!

Дорогі працівники галузі культури, шановні жителі Турківщини!
Прийміть найщиріші вітання з Новим 2020-м роком та Різдвом
Христовим. Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань –
принесуть вам і вашим родинам добро, мир і достаток. Бажаю, щоб
у новому році здійснилося все те, про що так давно мріяли. Щастя
Вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань!
В пору цю, коли падає сніг
І морози чимдуж припікають,
Знов на землю спішить Новий рік —
З ним сердечно усіх вас вітаю!
Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!
Лілія ЯВОРСЬКА,
начальник відділу культури Турківської райдержадміністрації.

27 грудня 2019 року
Шановні жителі Турківщини!
За кілька днів відійде в історію 2019 рік. Рік неоднозначний та
складний для кожного українця, із втратами і здобутками, з подіями,
які змінили життя кожного з нас. 2020-й стане
для всіх нас не лише роком випробувань, а й
роком нового досвіду, знань і життєвої мудрості.
З усією впевненістю можу сказати, що всі здобутки Турківщини, успіхи громад – результат
вашої повсякденної праці, шановні земляки.
Саме завдячуючи вашим натрудженим рукам,
натхненню, активній громадянській позиції й
безмежній любові до рідного бойківського краю,
район упевнено рухається вперед. Щиро дякую
усім за працьовитість і професіоналізм, терпіння і розуміння, цілеспрямованість і патріотизм.
Бажаю, щоб новорічне свято стало початком
нового успішного року. Нехай звучать найкращі
побажання миру, здоров’я, щастя та удачі, а новорічне диво стане частинкою доброго настрою на увесь рік.
Нехай новорічні свята об’єднають усіх нас – і тих, хто зустрічає їх в
колі найближчих та найдорожчих людей, і тих, хто далеко від рідної
домівки. В ці дні звідусіль з’їжджаються до рідних домівок рідні та
близькі, навстіж відкриті ворота кожної оселі в очікуванні добра, щастя, міцного здоров’я, яскраво виблискують вогні новорічних ялинок
– так було з прадавніх часів і буде завжди, поки живуть в серцях
почуття великої родини, любові до ближнього, єднання і злагоди.
Тож хай об’єднаються в році новому всі добрі починання і звершення
заради майбутнього нашої рідної незалежної України! Нехай в кожен дім прийдуть мир, щастя та благополуччя!
З Новим роком!
Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Шановні жителі сіл Завадівка, Лосинець, Мельничне, ЯсенкаСтецьова!
Минає 2019 рік… Проводжаючи його, давайте на мить згадаємо,
що він нам приніс та в чому не виправдав надії. Адже саме Новий Рік
є святом мрій і сподівань. У новорічну ніч прийнято відкидати все
негативне з минулого року, залишаючи в наступний лише приємні
спогади та думки. Вже скоро стрілки годинника зійдуться на позначці 12. І нехай в цю мить, під бій годинників та дзвін бокалів з
шампанським, кожне загадане бажання втілиться в життя.
Вірю, що 2020 рік стане роком стабілізації суспільно-політичного
життя, економічного та соціально-культурного розвитку наших громад.
Тож нехай у ці святкові дні Різдвяна зоря об’єднає усіх нас вірою в
самих себе і Україну, спільною працею, вагомими досягненнями благословляючи наші помисли і діла, зміцнюючи нашу мудрість, силу і
віру.
Від щирого серця вітаю всіх з Новим Роком, Різдвом Христовим та
Святим Водохрещам. Бажаю в наступному році вдалого втілення усього запланованого, щоб у кожній оселі панували злагода, мир і спокій,
а кожен новий день дарував віру та впевненість у майбутньому!
Добра вам, вашим родинам, Господнього благословення на многії
і благії літа!
З повагою – Завадівський сільський голова Мар’ян САКАЛЬ.

Шановні жителі сіл Боберка і Дністрик Дубовий! Щиро вітаю
вас із Новим роком та Різдвом Христовим!
Із настанням нового року в наше життя вихором вриваються нові
мрії, нові плани і нові перемоги. Кожен день відкриває для нас
можливості, які зі швидкістю вітру втілюються у життя. Саме зараз у
нас з вами є всі підстави для того, щоб з великою впевненістю зробити крок у новий рік та нове життя.Переконаний, що притаманна
нам, українцям, мудрість і виваженість дозволить остаточно вирішити наявні проблеми та установити мир і спокій у нашій державі.
Нехай магічна чарівність цих свят буде в посмішках ваших близьких, урочистих вітаннях, особливій теплоті, радості, які створюють
дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя. Від щирого серця бажаю, щоб у 2020 році всі ваші досягнення зросли багаторазово,
щоб усі задуми втілились у життя і змінили його на краще! Нехай
кожен день буде наповнений благополуччям та мудрістю, яка допоможе здолати всі негаразди.Нехай Різдвяна зірка принесе у ваші
домівки добро і благоденство, осяє радістю серце і наповнить їх
добротою, милосердям і любов’ю. Хай життєві труднощі оминають
вашу родину, натомість у ній завжди хай панують мир і злагода,
живе віра у світле майбутнє!
Анатолій ПЕРІГ,
депутат Турківської районної ради.

Шановні працівники освіти Турківщини, батьки та учні!
Відділ освіти та Турківська районна організація профспілки працівників освіти вітають вас із найочікуванішими і світлими святами – Новим роком та Різдвом Христовим!
Це усіма нами з дитинства улюблені й радісні дні, наповнені світлом свята, спільної радості, веселощів, очікування чуда й казки, душевного тепла й надії.
Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2019 рік був прожитий не дарма: він був насичений
важливими подіями, напруженою працею, глибоким змістом та творчими звершеннями. Він подарував нам радість зустрічей і відкриттів, перемог і досягнень, новий професійний і життєвий досвід.
Нехай Новий, 2020-й рік подарує нам спокій, мир та очікування весни – чогось нового і світлого.
Щиросердно зичимо вам великого людського щастя, міцного здоров’я, добра, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай наступаючий рік виправдає ваші надії і прагнення, принесе радість і добробут
вашим сім’ям. Нехай назавжди поселяться у ваших домівках мир, взаєморозуміння і любов.
Хай Новий рік з добром до вас прийде,
Здоров’я, мир і радість принесе.
Різдво із колядою завітає,
Щастям безмежним вас благословляє!
Оксана МАНЮХ, начальник відділу освіти; Михайло КРОПИВНИЦЬКИЙ, голова ТРОП.
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«БОЙКIВЩИНА»

ОСТАННІЙ БЮДЖЕТ
ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
прийнятий швидко й безконфліктно, завдяки
детальному відпрацюванню в комісіях
Схоже, що немає альтернативи адміністративно-територіальній реформі, а відтак з карти зникне Турківський район в
такому вигляді, як він існує зараз. І буде в нас одна, дві, а чи
більше громад, це вже покаже час. Важливо, щоб від цього виграла громада. Минулого тижня відбулася практично остання
бюджетна сесія Турківської районної ради теперішнього скликання. Пройшла вона надзвичайно організовано, конструктивно і плідно. Перед тим, як приступити до розгляду порядку
денного, голова районної ради Володимир Лозюк та його заступник Василь Костишак виконали приємну місію – за активну життєву позицію, громадську діяльність, виконання
депутатських зобов’язань, вміння працювати з людьми та для
людей нагородили подяками депутатів Львівської обласної
ради від Турківщини Михайла Дзюдзя, Михайла Ільницького та
Ігоря Комарницького та депутатів Турківської районної ради
VІІ скликання. За плідну роботу у розвитку територіальних
громад, професіоналізм та творче ставлення до виконання
своїх обов’язків такими ж подяками нагороджено голів місцевих рад Турківщини та працівників апарату районної ради.
З-поміж майже 30 питань, що
були винесені на сесію, особливу увагу депутати сконцентрували на прийнятті бюджету. Доповідав з цього приводу начальник
управління фінансів Володимир
Юсипович. Зокрема він проінформував, що прогноз доходів
районного бюджету на 2020 рік
обраховано в сумі 295158, 4 тис.
грн. У тому числі сума доходів за-

гального фонду – 294228,4 тис.
грн., спеціального фонду – 930
тис. грн.. Основним платежем
надходжень загального фонду,
не враховуючи міжбюджетні
трансферти, є податок на доходи фізичних осіб, що становить
98,1 відсотка. Прогнозні показники цього податку складатимуть 54576,8 тис. грн. У порівнянні з уточненим планом на
поточний рік, це більше 13, 7
відсотка. Очікується надходження від рентної плати за використання лісових ресурсів в сумі 800
тис. грн., орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном,
що перебуває у комунальній
власності, – 3,0 тис. гривень, за
державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно – в сумі
224,2 тис. гривень.
Обсяг міжбюджетних трансфертів до загального фонду державного бюджету становить
238614,4 тисячі гривень. В тому

числі: базова дотація з державного бюджету – 57755,7 тис. грн.,
освітня субвенція з державного
бюджету – 159201,9 тис. грн.,
медична субвенція з державного бюджету – 10423,2 тис. грн..,
субвенція з місцевого бюджету
на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я
за рахунок коштів медичної субвенції – 278,0 тис. грн. Додатко-

ва дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування переданих із державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 10955,6 тис. грн.
Щодо власних надходжень, то
районна рада планує отримати
50 тис. грн., відділ освіти – 350
тис. грн., відділ культури – 250 тис.
грн., територіальний центр з надання соціальних послуг – 80
тис. грн., охорона здоров’я – 200
тис. грн.
Також Володимир Степанович детально зупинився на видатковій частині бюджету. Районній раді передбачено кошти,
в сумі 5420, 0 тис. грн., по загальному фонду, та як уже було сказано – 50, 0 тис. грн. по спеціальному.
Обсяг асигнувань по освіті на
2020 рік прогнозується в сумі
210901, 9 тис. грн., в т. ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 159201, 9

тис. грн., додаткова дотація з
державного бюджету на утримання закладів освіти – 7455,6
тис. грн., дотація вирівнювання
та доходи місцевого бюджету –
44244,4 тис. грн.
На виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського
піклування, яким у 2020 році виповниться 18 років, враховано
14,5 тис. грн.
У складі видатків на освіту передбачені витрати на довіз учнів
до закладів освіти – 70,0 тис. грн.,
видатки на харчування учнів 1-4
класів та дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей
учасників АТО – в сумі 2805,0 тис.
грн.
Фінансування капітальних видатків та мікропроектів буде
проводитись за рахунок залишків освітньої субвенції.
На утримання установ охорони здоров’я передбачено
14551,2 тис. грн. Ця сума розрахована лише на перший квартал,
адже з другого кварталу медики
отримуватимуть кошти за пролікованого хворого напряму з
Державного бюджету. Для
інформації: в минулому році
охорона здоров’я отримала
42643,6 тис. грн.
Управлінню соціального захисту населення, за рахунок коштів
місцевого бюджету, заплановано асигнування в сумі 11515,3
тис. грн. До того, всі субвенції з
державного бюджету в наступному році перераховуватимуться
безпосередньо управлінню.
Для відділу культури в бюджеті
передбачено 26350,0 тис. грн.
На засоби масової інформації –
1022,0 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 2850,0 тис. грн., в т.ч.
на сільський футбол – 135 тис.
грн., на обласний футбол – 200
тис. грн.. На програми районного значення передбачено 3 млн.
618 тис. грн., резервний фонд –
290 тисяч гривень. Місцева пожежна охорона отримала 1 млн.
750 тис. грн., а органи місцевого
самоврядування – 8 млн.650
тис. грн.
Додаткова потреба в коштах
на заробітну плату з нарахуванням становить 17600,0 тисячі
гривень. По установах освіти –
10200 тис. грн. (в тому числі
дошкільні заклади – 2300,0 тис.
грн.), кошти місцевого бюджету),
заклади охорони здоров’я –
2300,0 тис. грн.. (Турка КЦРЛ –
1900,0 тис. грн., Бориня КРЛ –
400,0 тис. грн.) , на установи культури – 2300,0 тис. грн., органи
місцевого самоврядування –
2800,0 тис. грн.. В середньому
бюджетні установи району забезпечені фондом заробітної
плати у 2020 році на 10,5-11,00
місяців.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

3 стор.

29 січня святкуватиме свій золотий ювілей – 50-річчя від
дня народження – жителька м. Турка Галина Миронівна
Імгрунт.
З цим прекрасним життєвим ювілеєм дорогу і люблячу,
щиру і турботливу дочку, сестру, цьоцю, кохану дружину, любу
матусю, добру сваху вітають мама Олеся, тато Мирон, брат
Юрій, братова Іванна, племінники Тетяна і Ольга, чоловік
Іван, син Олександр, дочка Марія, зять
Богдан, свати з Борині – Микола і Оксана.
Ми любимо Тебе і найкращі вітання в
цей день надсилаємо – міцного здоров’я, радості, добра, миру, благополуччя!
Бажаємо Божого благословення – на
многії і благії літа!
Спасибі Тобі, що живеш Ти на світі,
За добре серце, за очі привітні!
За руки такі, роботящі й невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Нехай Тобі сили Господь посилає,
Тебе і Твій шлях благодать осяває!
Живи нам, рідненька, 100 років на світі
І будемо всі ми любов’ю зігріті!

Шановний Іване Миколайовичу!
Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно вітає Вас з ювілейним днем народження!
Бажаємо Вам безмежного щастя, міцного здоров’я, світлої радості в житті, невпинної життєвої енергії, здійснення усіх планів і мрій. Нехай
кожен день буде сповнений добром та щастям, а рідні хай дарують Вам душевне тепло
та свою любов. Многая і благая Вам літ!
Здоров’я міцного хай Бог Вам зішле,
Сили багато земля Вам дає,
Теплом своїм сонце зігріє,
А доля здійснить усі Ваші мрії!

ВДЯЧНІ МЕЦЕНАТАМ ЗА
ЩЕДРІСТЬ І ТЕПЛО ДУШІ
День Святого Миколая – одне з найбільш бажаних свят для
всіх українських дітей. Не обминув Всемилостивий Чудотворець цього року і Нижньовисоцький НВК. Подарунки одержали
не тільки учні початкових класів, а й дошкільнята та старшокласники.
Педагогічний та учнівський колективи Нижньовисоцького НВК
висловлюють щиру подяку за подарунки школярам до дня Святого
Миколая підприємцям: Ользі Захарчик, Марії Скабарі, Зеновію Кубану, Василю Негіру, Ігорю Павлику та Василю Бовдричу, які впродовж багатьох років дарують велику радість і задоволення учням
навчального закладу.
Бажаємо вам, благодійники, міцного здоров’я, щастя і довгих
років життя. Нехай Всевишній обдаровує вас і ваші родини своїми
ласками і щедротами, додає вам сили і наснаги, зігріває любов’ю за
ваші щедрі справи.
Щасливого Нового року і Різдва Христового!
З повагою – педагогічний колектив та учні Нижньовисоцького
НВК.

ВДЯЧНІ ВСІМ, ХТО ДОЛУЧИВСЯ
ДО ДОБРОЇ СПРАВИ
Насамперед висловлюємо щиру подяку депутату Верховної Ради України від 125-го виборчого округу Андрію Лопушанському за фінансову допомогу, яку він надав на ремонт бібліотеки-філії с. Верхня Яблунька.
Ремонтні роботи виконано якісно та вчасно бригадою майстрів
приватного підприємця Михайла Кріля. Немалу підтримку ми відчули у проведенні ремонту бібліотеки від Верхньояблунського
сільського голови Андрія Федорчука, за що йому безмежно вдячні.
Запрошуємо всіх, хто любить і шанує книгу, до нашої оновленої
книгозбірні.
Ще раз вдячні всім, хто долучився до цієї корисної справи. Щиро
сподіваємось на подальшу співпрацю і взаєморозуміння.
Напередодні Новорічних та Різдвяних свят вітаємо всіх наших
благодійників з наступаючим 2020 роком та Різдвом Христовим!
Бажаємо усім щастя, миру і здійснення усіх мрій!
З повагою – Г. Семків, директор ЦБС; О. Семків, завідувач бібліотеки- філії с. В. Яблунька.

ДЯКУЄМО, ЩО ПРО НАС НЕ ЗАБУВАЮТЬ СВЯТО МИКОЛАЯ ПРИЙШЛО І ДО НАС
Дирекція, педагогічний колектив та учні Риківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють щиру подяку
за солодкі подарунки до Дня Святого Миколая для всіх учнів школи вихідцям з села, а нині
жителям м. Львів – Олегу Володимировичу Шуптарю та Ігорю Володимировичу Шуптарю.
Сердечно вітаємо шановних меценатів з Новим роком та прекрасним святом – Різдвом Христовим!
Бажаємо цим щедрим опікунам, щоб у них і далі було таке відкрите для великого добра серце, повне
любові та хороших задумів до ближніх. А Господь Бог хай дарує нашим щирим, добрим землякам та
їхнім рідним міцне здоров’я, довгі і щасливі, сповнені радості, роки життя!

Щастя дитинства – вірити у казки і дива. А найприємніше,
коли вони здійснюються. Прокидаєшся – а омріяна річ поряд.
Відкриває Новорічну країну див широким поступом Святий Миколай. Цього року він знову завітав до учнів Завадівського НВК
з подарунками.
Колектив Завадівського НВК, батьки учнів щиро дякують сільському голові с. Завадівка Мар’яну Дмитровичу Сакалю за подарунки.
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У КОЖНОМУ З НАС Є ТАЛАНТ.
ГОЛОВНЕ – ЙОГО РОЗКРИТИ, –

З днем народження, яке святкуватиме 28 грудня, жителя с. Комарники Валерія Євгеновича Височанського, якого добре знають і шанують жителі Турківщини, сердечно
вітають друзі Богдан Михайлик, Ярослав Дем’яновський,
Михайло Чапаєв та члени Комарницького первинного мисливського колективу і бажають шановному імениннику
міцного здоров’я, життєвих сил і енергії, родинного тепла,
любові від рідних, шани від людей, рясних Божих благословінь.
Нехай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті,
Душа нехай ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Нехай Господь у милості своїй
Зішле на Вас свої щедроти й блага,
А ми Вам зичимо ясних й погожих днів,
Терпіння і щоденної наснаги.
Хай Ангел-хоронитель Вас провадить
Життєвими стежками з рути-м’яти
Й тривоги відвертає
Пречистим омофором Божа Мати.
Хай кожен день у щасті проліта
На многії і благії літа!

запевняє наш земляк, усіма шанований
музикант Михайло Яворський
На нашій бойківській землі живе і працює надзвичайно багато обдарованих Богом, талановитих людей. Вони приносять
славу Турківщині своїм пісенним, музичним, художнім, літературним мистецтвом, досягненнями у спорті, навчанні і професійній майстерності. Серед них – уродженець і житель с.
Мельничне Михайло Яворський, який заслужив собі славу дуже
сильного у плані володіння музичним інструментом, високопрофесійного баяніста та акордеоніста. Молодому музиканту всього 19. Тож попереду – ще довгий і яскравий творчий
шлях, наповнений новими перемогами, славою, цікавими творчими здобутками.
Михайло – викладач класу
акордеона, баяна і сопілки Турківської дитячої музичної школи.
Сьогодні у нього навчається 11
дітей. Працює тут віднедавна – з
вересня. Роботу поєднує з навчанням у Дрогобицькому педагогічному університеті ім. І. Франка, на музичному факультеті.
А до цього успішно закінчив
Дрогобицький музичний коледж ім. В. Барвінського і
був його одним із кращих
учнів.
– Музикою займаюся з дитинства. Баян та акордеон
стали моїми головними музичними інструментами. Володію грою й на сопілці. Я
багато музикував, виступав
на різних заходах в школі і
на тих, які організовувала
музична школа, з 12 років
грав на весіллях, тому двері
Дрогобицького коледжу
були переді мною відкриті,
– усміхаючись, каже Михайло. – У таких закладах, як
мовиться, за талановитими
дітьми полюють. Ще будучи у 5 класі Мельничненської ЗОШ, став учнем Турківської дитячої музичної школи, де ази музичної науки
переймав у досвідченого,
мудрого, обдарованого викладача і дуже доброї людини –
Івана Михайловича Братка. Де ж
я тоді міг уявити, що після закінчення музичного коледжу доля
знову поверне мене у Турківську
музичну школу? Навчаючи дітей
горян музиці, вважаю, що примушувати їх до музики не варто.
Усе має бути за покликом душі.
Якщо дитина любить баян, музику, вона буде вчитися. Якщо
такого бажання немає – застав-

ляти не треба.
– Михайло виконує різний
репертуар. Він у нас за сумісництвом ще й працює акомпаніатором, – кажуть його колеги у
районному Народному домі. –
Безвідмовний, завжди виручить,
коли випадає така потреба, ста-

виться до своєї роботи з усією
серйозністю. Акомпанує на
акордеоні під час виступів наших троїстих музик, вокальних
колективів, народного ансамблю «Бойківські переспіви» … А
ще він лауреат багатьох міжнародних конкурсів, і про свої досягнення, через скромність, не
дуже всім розповідає.
Але ми розговорилися з ним
і дізналися, що Михайло Яворсь-

кий у 2018 році брав участь в
Міжнародному конкурсі баяністів-акордеоністів
«Perpetuum mobile», який проходив на базі Франкового університету у Дрогобичі. До складу
високоповажного журі тоді входили науковці, виконавці, педагоги, керівники навчальних музичних закладів від України,
Італії, Польщі, Литви, Білорусі,
Іспанії. У своїй номінації Михайло виборов перше місце. Таке
ж перше призове місце наш
земляк зайняв і на ще одному
Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва в м. Ужгород, який називався «Закарпатський едельвейс». Учасниками цього фестивалю були
представники України, Білорусі,
Словаччини, Польщі, Угорщини,,
Німеччини, Чорногорії, Хорватії.
Тож Михайло дуже переживав
за свій виступ. У 2018 році Михайлу Яворському як одному з
кращих учнів Дрогобицького музичного коледжу ім.. В. Барвінського, дали запрошення на
міжнародний конкурс в Італію.
Туди він поїхав разом зі своїм
викладачем. Конкурс проходив
в оперному театрі невеличкого
старовинного
італійського
містечка Ланчано. З цього конкурсу Михайло також приїхав з
перемогою, здобувши почесне
третє місце.
– І хоча в моїй сім’ї не було
музик антів, але Господь дав
цей талант мені, – каже Михайло Яворський. – Музику треба
любити, треба вміти слухати, бо
це теж, свого роду, мистецтво.
Зрозумів, що музика може інколи замінити ліки, вона допомагає розслабитися, чи навпаки –
зосередитися, знімає втому.
Інколи корисно просто взяти в
руки інструмент, заграти – і
настрій зразу ж підніметься.
Місце для музики має бути в
житті кожного з нас. І в кожної
людини є якийсь талант. Головне – його розкрити. І не кидати
на півдорозі те, що обрав, те, що
тобі до душі, те, що тобі дав Господь.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської
КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним днем народження робітника з ремонту апаратури Ярослава
Михайловича Кузя і бажають шановному
ювіляру міцного здоров’я, великого
людського щастя, родинного тепла і
довголіття.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає,
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

ХОЧЕШ СТАТИ ЛІКАРНЯНИМ
ДИРЕКТОРОМ – ГОТУЙСЯ ДО КОНКУРСУ
Вторинна ланка медицини Турківщини – на шляху активного
реформування. Не так давно ми повідомляли, що сесія районної
ради утворила комунальне некомерційне підприємство «Турківська ЦРЛ». А на останній сесії районної ради депутати проголосували за утворення комісії, яка займатиметься обранням директора цього некомерційного підприємства.
Вирішувати долю майбутнього керівника буде 9 осіб: троє, делегованих
колективом медичного закладу, по стільки ж – від Турківської районної
ради та громадської ради при голові Турківської РДА. Медики делегували в
комісію завідувача хірургічного відділення КЦРЛ Миколу Галишина, інженера з охорони праці Миколу Руденка та медичну сестру Зінаїду Кравченко.
Громадська рада РДА – Богдана Михайлика, Михайла Квасницю та Євгена
Стерлянікова. І тут, як кажуть, жодних проблем з кандидатами не було, на
відміну від районної ради. Депутати голосували за 6 кандидатур своїх
колег. Зокрема Василь Костишак отримав 25 голосів підтримки, Микола
Іванік та Надія Яворська – по 23 голоси, Микола Лило – 18, Ігор Маркін – 12,
Мирослава Павлик – 13. Відповідно, троє тих, хто набрав більше голосів,
стали членами комісії, а Василь Костишак очолив її. Секретарем затверджено Надію Яворську.
Протягом трьох днів з дня оприлюднення рішення сесії про обрання директора, на сайті районної ради буде опубліковано оголошення про проведення конкурсу, який має пройти відкрито та прозоро, а після визначення
переможця, голові районної ради буде доручено укласти контракт з директором КНП «Турківська ЦРЛ».
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВЕРТЕП ЗБАГАЧУЄ СВЯТО РІЗДВА
Відділ культури запрошує всіх бажаючих взяти участь
у фестивалі-конкурсі вертепів «Ой радуйся, земле…»
Різдво у нас, на Бойківщині, важко уявити без колядників та вертепу. У цей день в кожному домі
колядують, а від хати до хати йде вертеп. Його учасники розповідають людям історію про народження
Ісуса Христа. Перша письмова згадка про вертеп датується 1666 роком. Найбільш поширилися вертепні
вистави в другій половині 18 століття, коли вертепники масово йшли в народ популяризувати їх.
Сюжет вертепу майже традиційно незмінний: цар Ірод дізнається від волхвів, що народився Христос,
претендент на його престол. Бажаючи позбутися суперника, він кличе воїна і наказує йому перебити всіх
вифлеємських дітей, віком до 2 років. Воїн виконує наказ, але одна жінка, на ім’я Рахіль, не дає свою
дитину, але озлоблений Ірод таки наказує вбити дитя. За цей злочин смерть відрубує Іродові голову, а
чорти тягнуть його в пекло.
На превеликий жаль, сучасні вертепи не йдуть в порівняння з давнішими, коли у вертепі ходили парубки,
які серйозно і дуже шанобливо відносилися до своєї
участі у ньому. Кожному давали роль під поставу, характер, голос. На роль царя не брали маленького ростом,
на роль чорта – повільного юнака, на роль смерті –
повнотілого. Готувалися заздалегідь, репетиції проводили мало не щодень, на генеральну репетицію кликали когось із поважним газдів, щоби оцінив виступ, дав
рекомендації, зробив зауваження. Кожну роль
відшліфовували, різдвяна колядка мала звучати гарно

і голосно, а одяг старалися прикрасити якнайкраще. Усі
слухалися старшого, йшли вулицею дружно, вели себе
толерантно, виховано, адже мандрували від хати до
хати з почесною місією – Ісуса прославляти.
Районний огляд вертепів вперше відбувся у нашому
містечку на площі, перед міським кінотеатром, у 1991
році. Тоді за сценічний майданчик для виступу вертепів
послужив кузов вантажного автомобіля. Глядачів назбиралося дуже багато; як кажуть, й голці ніде було впасти. Потім огляди проводили просто на вулиці, а затим
на сцені культурно-мистецького центру «Україна». Май-

же незмінними учасниками таких конкурсів є вертепи
с. Присліп і окремих вулиць м. Турка (Потік, Горішня), с.
Явора. До речі, для присліпців організувати вертеп взагалі є справою честі, вони жодного разу не зрадили цій
старій добрій різдвяній традиції, й дуже часто ставали
переможцями оглядів.
– Як не прикро, але чомусь з кожним роком кількість
вертепів, які виявляють бажання показати свою майстерність під час Різдвяних свят людям, стає все менше
й менше. А гості, які приїжджають до родичів на Різдво,
діти – на канікули до своїх дідусів і бабусь, чи туристи в
наш район на відпочинок, дуже часто виявляють бажання подивитися змістовний виступ гарного вертепу.
Минулоріч у подібному фестивалі-конкурсі брали участь
9 дорослих і 6 дитячих вертепів, – розповідає методист
РНД Іван Ференц. – Хочеться вірити, що в цьому році їх
кількість зросте. Фестиваль проходитиме два дні – 12
і 14 січня, на сцені культурно-мистецького центру «Україна». У перший день покажуть свою майстерність
дорослі колективи, а на Старий Новий рік, на Св. Василя, –. дитячі вертепи. Журі оцінюватиме костюми, поведінку учасників вертепу на сцені, сценарій і музичне виконання. Тож чекаємо на заявки від учасників конкурсу,
які потрібно подавати до нас, у районний Народний
дім, і надіємося, що цього року фестиваль-конкурс вертепів «Ой радуйся, земле…» буде кращим і багатшим,
аніж торік.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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НА ЗОРЯНОМУ
ОЛІМПІ –2019!
ХХІ століття – це століття освіти, духовності й інформативності, пріоритетності знань і мобільності. Відтак, навчання набуває нових ознак: потрібно вчити вчитися. Якось запитали в мудреця: «З чим можна порівняти життя людини?»
Мудрець відповів: «З коливанням маятника. Людина завжди в
сумнівах, в пошуках відповіді «так» чи «ні», в пошуках істини.
Вона завжди відкриває себе». Отож справжнім відкриттям для
нас стали переможці ІІ етапу олімпіад з базових дисциплін.
У ІІ (районному) етапі олімпіад, що проходили з 2 листопада
по 7 грудня поточного року на
базі Турківського НВК та Турківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, взяли участь 973 учні 6-11 класів
загальноосвітніх навчальних
закладів району. Олімпіади
відбувались з таких навчальних
дисциплін: українська мова та
література, іноземні мови, математика, хімія, фізика, біологія,
історія, правознавство, географія, інформатика, інформаційні
технології, трудове навчання,
християнська етика, екологія,
астрономія.
За результатами учнівських
олімпіад з навчальних предметів, визначено 346 призових
місць: І місць - 58, ІІ - 123, ІІІ 165.
Найбільшу кількість призових
місць отримали учні Турківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 35 (І
місць - 15, ІІ - 4, ІІІ -16), Турківського НВК – 29 (І місць - 9, ІІ - 12,
ІІІ -8) та Верхньояблунського
НВК – 29 (І місць - 8, ІІ - 8, ІІІ -13),
які, відповідно, і зайняли першу,
другу і третю сходинки рейтингу.
За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів, стали переможцями такі учні: Юрій Васильків – учень 7 класу Розлуцького НВК (українська мова та
література), Софія Кузьо – учениця 8 класу Турківської ЗОШ ІІІІ ст. №1(українська мова та література, фізика, біологія), Христина Гришканич – учениця 10
класу Турківського НВК (українська мова та література), Яна
Сіданич – учениця 11 класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1(українська мова та література, англійська мова, історія), Марія Дуняк –
учениця 9 класу Турківського
НВК (українська мова та література, християнська етика), Василь Лях – учень 8 класу В.Висоцького НВК (англійська мова),
Володимир Яворський – учень
9 класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст.
№1 (англійська мова), Віталій
Мураль – учень 10 класу

Лімнянського НВК (англійська
мова), Марія Макаришин – учениця 6 класу Боберківського
НВК (математика), Христина
Дзерин – учениця 6 класу Карпатського НВК (математика),
Олена Сакаль – учениця 7 класу Явірського НВК (математика),
Микола Савчак – учень 8 класу
В.Яблунського НВК (математика, ІКТ), Олег Марич – учень 9
класу Боринського НВК (математика), Надія Пшеницька – учениця 10 класу Турківського НВК
(математика, історія, фізика,
хімія), Роман Яремчук – учень 11
класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1
(математика), Владислав Бончук – учень 10 класу Турківської
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (економіка), Наталія Ляхович – учениця 9 класу
Н.Яблунського НВК (правознавство, німецька мова), Олена
Дністрянська – учениця 10 класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
(правознавство, біологія), Діана
Романович – учениця 11 класу
Явірського НВК (правознавство), Дарія Драбич – учениця 8
класу В.Яблунського НВК (історія), Ірина Дністрянська – учениця 9 класу Жукотинської ЗОШ
І-ІІ ст. (історія), Іван Шикітка –
учень 11 класу В.Яблунського
НВК (ІКТ), Микола Шикітка–
учень 10 класу В.Яблунського
НВК (ІКТ), Олег Середич– учень
9 класу В.Яблунського НВК (ІКТ),
Андріана Нарольська – учениця 8 класу Турківського НВК (християнська етика), Вікторія Осташ – учениця 9 класу Турківського НВК (християнська етика),
Михайлина Іванюк – учениця 10
класу В.Яблунського НВК (християнська етика), Микола Копитчак – учень 7 класу Турківського
НВК №1(фізика), Михайло Ілинич – учень 9 класу Ільницького
НВК (фізика, хімія), Марта Пецкович – учениця 7 класу Ясеницького НВК (хімія), Діана Дем’ян – учениця 8 класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 (хімія), Соломія Смиш – учениця 11 класу
Турківського НВК (хімія), Катерина Роман – учениця 9 класу Тур-

ківського НВК (біологія), Люба
Сеничич – учениця 11 класу
В.Висоцького НВК (біологія),
Михайло Колодич – учень 9 класу Ясеницького НВК (трудове
навчання), Микола Горбей –
учень 11 класу Верхненського
НВК (трудове навчання), Марія
Ільницька – учениця 9 класу Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст.(трудове
навчання), Іванна Костів – учениця 11 класу В.Яблунського
НВК (трудове навчання), Соломія Лимар – учениця 10 класу
Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (екологія, географія), Ганна Пецкович – учениця 11 класу Турківського НВК (екологія), Марія Чичерська – учениця 8 класу В.Гусненського НВК (географія),
Вікторія Нановська – учениця 9
класу Сянківської ЗОШ І-ІІ ст. (географія), Руслан Кіра – учень 11
класу Лімнянського НВК (географія), Марія Луб – учениця 8 класу Турківського НВК №1 (німецька мова), Софія Медвідь – учениця 10 класу Боберківського
НВК (німецька мова).
Піднятися на вершину слави
допомогли здібним учням такі
якості: наполегливість, жага до
знань, уміння сконцентруватись
та постійна допомога й підтримка справжніх фахівців своєї справи, талановитих вчителів.
Я дякую Вам, дорогі олімпійці,
ви показали високий рівень
знань, захистили честь своєї
школи. Дякую наставникам, які
взяли на свої плечі непростий
обов’язок розвивати обдарованість і справилися з ним якнайкраще. Я дякую батькам, які
пліч-о-пліч йдуть разом зі своїми дітьми до нових вершин.
Я щиро бажаю учнівській молоді подальших успіхів, бажаю
знайти себе в житті, щоб обраний шлях був радісним і світлим,
адже обдарованість скрізь потрібна і завжди знайде місце під
сонцем, а поруч з Вами нехай
будуть мудрі наставники - вчителі та люблячі батьки.
Бажаю успіху нашим переможцям та педагогам у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних
предметів.
Нехай щастить усім, здоров’я,
миру та Божого благословення.
Наталія ДУДА,
завідувач методичного кабінету відділу освіти Турківської
РДА.

БАТЬКІВСЬКА ПЛАТА
ЗА ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
З-поміж інших рішень, прийнятих на сесії Турківської районної ради 20 грудня, депутати проголосували й про встановлення батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти
району на 2020-й рік. Так в дошкільних навчальних закладах Боринського та Турківського НВК
плата становить 60 відсотків від вартості харчування однієї дитини. У сільській місцевості
– 40 відсотків від вартості харчування однієї дитини. Також встановлено батьківську плату
у Турківській гімназії ім. О. Ільницького, у розмірі 20 відсотків середньомісячного сукупного
доходу на одного члена сім’ї за утримання одного вихованця цього навчального закладу, з частковим або повним утриманням учнів.
Звільнено від оплати за харчування учнів: дітей, батьки яких мають статус учасників бойових дій;
дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей переселенців із
зони АТО/ООС , Автономної Республіки Крим; дітей з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів, які
отримують соціальну допомогу відповідно до довідок; батьки яких є учасниками Операції Об’єднаних
Сил – на період проведення ООС (підставою для надання даної пільги вважати витяг з наказу відповідного командира, або довідки, виданої відповідним уповноваженим органом про відрядження особового складу самостійно або в складі підрозділу для участі в операції ООС).
На 50 відсотків зменшено розмір плати за харчування дітей, у батьків яких є троє або більше дітей.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Профспілкова організація і колектив Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел щиросердечно
вітають з 60-річчям від дня народження сторожа ліцею Миколу Івановича Антонова і бажають дорогому ювіляру неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я
без ліку і довгого-довгого щасливого віку!
Пливуть літа, мов тихі води,
І не вернути їх назад,
І нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже є 60!
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.

1 січня святкуватиме свій 60-річний ювілей Галина Василівна Додурич, жителька смт. Бориня. Найдорожчу хресну маму
і дорогу куму сердечно вітають з ювілеєм похресниця Юліана
і кума Галина – з сім’ями.
У цю прекрасну ювілейну днину прийміть від нас, шановна,
щирі побажання міцного здоров’я, радості, миру та ласки й
милості Божої, святкового настрою, польоту мрій
та перемог на довгій життєвій стежині.
В честь ювілейного Вашого дня –
Для Вас найкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ!
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Профспілкова організація і колектив Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел щиросердечно
вітають з ювілеєм, який святкуватиме 1 січня, майстра виробничого навчання Галину Василівну Додурич і бажають
дорогій ювілярці міцного здоров’я з
роси і води, невичерпної життєвої
енергії, здійснення усіх планів і сподівань, , родинного тепла, Божого благословення на многії літа!
Хай 60 у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці
І принесе у Вашу хату
Усмішок й радості багато.
Розбудить приспані надії
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє миром і любов’ю
І подарує Вам здоров’я!

Парафіяни і церковний комітет церкви Св. Миколая с. Явора щиросердечно вітають з днем народження настоятеля
храму о. Теодора і бажають шановному імениннику міцного
здоров’я – з роси і води, світлої радості в житті, родинного
благополуччя, успіхів на ниві служіння Господу і людям, ласки і милості Божої на многая і благая літ!
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
Шануєм Вас за відданість і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба
милість.
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.

Відділ освіти та Турківська районна організація профспілки
працівників освіти щиро вітають з ювілейним днем народження директора опорного Нижньояблунського НВК Галину
Яківну Бринько і бажають шановній ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого
щасливого віку!
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при кожній годині,
Хай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається.
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!
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«БОЙКIВЩИНА»

КУДИ І ЯК Я
ІНВЕСТУЮ ЧАС
найцікавіші тези зустрічі з
владикою Венедиктом
Владика Венедикт (Алексійчук) – єпископ-помічник
Львівської архиєпархії УГКЦ, колишній ієромонах студійського
уставу, а зараз єпарх Чиказької єпархії Святого Миколая Чудотворця зустрівся з підприємцями у Львівській бізнес-школі
УКУ. Про те, як і куди ми інвестуємо своє життя, управлінці
мали нагоду замислитись під час зустрічі. Подаємо кілька цікавих тез від владики.
синків, у Бога усі – любі діти. Чи
Наше життя – єдине, унікальми свідомі, хто є наш Батько?
не і неповторне. А ми живемо
Усі ми, у більшій чи меншій
так, немов би писали чорновик,
мірі, маємо власне почуття мена життя одне – і на чистовик його
шовартості. Ми не віримо, що на
не перепишеш. Час нам пода-

рований. Якби ми сприймали
кожну мить як унікальну, як би
могло змінитися наше життя?
Ми потребуємо середовища,
бо впливаємо одні на одних і є
цінними одні для одних. Ми є
плодом обставин, у яких живемо, що читаємо, з ким спілкуємося.
Що є гріхом? Коли ми неправильно інвестували себе і свій
час.
У людському організмі немає
найважливішого органу. Феномен кожного в тому, що він працює на інші органи. Відповідно,
не має важливої чи не важливої
миті. Усвідомте, що на те місце,
де ви є, вас поставив Господь.
У Бога немає дітей чи па-

щось здатні, спосібні. Наша проблема – ми живемо стереотипами. Будь мертвим до того, що
тебе хвалять, і до того, що тебе
критикують. Погляньте на наше
життя – хтось щось сказав – і ми
оправдовуємося або пишаємося. Ми залежні від того, аби нас
визнавали, а не бачимо цінності
самі в собі. Якщо нам важко бути
самим собою, значить нам нецікаво бути самим собою, ми не
цікаві собі, бо не пізнали себе.
Це пошесть нашого часу, нашого покоління. Важливо призупинятись і знаходити час, аби
побути наодинці з собою.
Маємо вміти насичуватись
тим, що Бог послав нам у цю
мить. Є тільки тут і зараз: мину-

ле нам не належить, майбутнє
нам не належить – нам належить сучасне. Яка найважливіша людина у твоєму житті? – Та,
яка зараз поруч тебе. Яка найважливіша справа у твоєму
житті? – Та, яку робимо тепер.
Залишіть все – нічого не завалиться. Призупиніться і подивіться, куди ви інвестуєте свій
час.
Якщо вам сказати, що ви проживете лише місяць – як би ви
його прожили? А я вам кажу, цей
місяць, який ви проживете, є останній у своєму роді та унікальний.
Тримайте свої очі широко
відкритими, придивляйтесь до
людей, до подій. Ми завжди
маємо чим поділитися з іншими:
не тільки грішми, а любов’ю, увагою. Якщо ми будемо уважні до
когось, то інші будуть уважні до
нас.
Бог зі своєї любові дав мені
моє життя, дав мені найкращі
обставини. Він очікує, аби я щось
зробив. Майте відвагу щось робити, робіть, що можете. І в житті
святих були невдачі та помилки,
але їхнє життя показує, як вони
крок за кроком, методично правильно використовували відведений їм час.
Не питайте себе, чому так сталось? Бо ми не можемо зі свого суб’єктивного погляду зрозуміти усього. Запитайте себе
– для чого це сталось: що Бог
хоче мені через це сказати,
чого очікує від мене у цій ситуації? Життя набирає іншого сенсу, коли бачимо Бога за усім.
І у бізнесі, і у християнському
житті важлива ревність – ти мусиш “горіти”. Тільки інвестуючи у
щось, ти можеш очікувати на
прибуток.
Я не вірю у досконалих лідерів,
не вірю, бо ніколи таких не бачив. Кожен має певні сильні сторони, але успіх одного – це заслуга цілої команди. Це ціла динаміка стосунків.
Цінності завжди дають можливості взаємопідтримати та допомогти, підставити колезі плече, а не ножа.
І наостанок маленька історія
від владики про цінності:
Якось маленький хлопчик
підійшов до свого тата і запитав:
– Тату, а скільки ти отримуєш
за годину роботи?
– 10 доларів, – відповів батько.
За кілька хвилин син повернувся з 10 доларами і сказав:
«Тату, а чи міг би ти зі мною побути наступну годину?».

НЕ НОСІТЬ ІКОНУ
У СВОЄМУ ГАМАНЦІ!
Священник пояснив, чому цього не треба робити
Ікона може бути різного розміру та виконана з будь-якого матеріалу, але насамперед – це
святий лик і відноситись до нього потрібно з шаною. Вона нагадує нам про святих та закликає
вести праведне життя й не піддаватись гріху.
За канонами православної церкви, ікони повинні бути розміщені на видному місці та прикрашені
рушником або серветкою з мереживом. Поряд не повинні знаходитись речі, які відволікатимуть від
молитви, наприклад телевізор або статуетки.
Носити в гаманці або в сумці ікону не етично. Розміщення святого образу біля грошей або карток – це
прояв неповаги до святих та більше – схоже на ідолопоклоніння. Більшість вважає іконки та хрестики
оберегом від нечистих сил і зла. Вони помиляються, бо справжній захист має віра у святих та щиросердні молитви.
Також церква не радить обвішувати всю оселю образами святих. Достатньо іконостасу з 1-3 ікон,
шани та віри. Менше вдавайтеся в забобони, моліться, просіть та вірте у божественну благодать.
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БОГ НЕ Є
ПРИЧИНОЮ
НАШИХ СТРАЖДАНЬ
Бог не є причиною наших страждань. Вони є частиною нашого життя і трапляються з нами не як покарання за гріхи. Людина, маючи свобідну волю, сама вирішує, що їй робити. Щоб
жити щасливо, ми маємо Заповіді Божі, через які з Господньою
допомогою і укріпленням можемо осягнути святість, мир та
спокій серця. Господь любить усіх, для Нього кожна людина
важлива і цінна, можливо, у наших очах та чи інша особа несприйнятна чи маловартісна, але в очах Божих вона важлива і
значуща. Тому Бог не бажає зла людині, вона сама собі зло і
шкоду чинить.
Коли з нами трапляються погані речі,
потрібно відкинути
думки і питання:
Чому я? Чому це сталось зі мною? Де є
Бог? Чому Він такий
жорстокий до мене?
Але потрібно задати
собі питання: Що
мені робити тепер,
коли це сталося?
Через ті чи інші
неприємні випадки
Господь Бог чогось навчає, до чогось веде, до чогось готує. У випадку страждання ми можемо тільки покірно його прийняти: «Бог дав
– Бог взяв» та постійно волати до Бога, лементувати. Якщо б ми
навчились в кожному моменті нашого існування бачити Божу руку,
ми б тоді краще зрозуміли, що Бог не бажає зла людині, але завжди
допомагає нам вийти із темряви на чудесне світло…

СОРОМЛЮСЬ ВИЗНАВАТИ СВОЇ
ГРІХИ ПЕРЕД СВЯЩЕННИКОМ.
ЯК БУТИ?
У передріздвяний час сповідь – це дуже важливий етап приготування до зустрічі із Божим Сином. Однак для багатьох
визнавати свої гріхи на сповіді є справжнім викликом – через
сором. Чи є сором перешкодою для сповіді? Як його позбутися?
Насамперед, варто сказати,
що соромитися скоєними гріхами – це абсолютно нормально.
Якщо людина, аналізуючи свої
вчинки, бачить свої провини проти Бога і їй стає за них соромно,
то це означає, що вона розуміє
складність гріха, неправдивість
своєї поведінки, жаль через те,
що образила безмежну Божу
любов та довіру.
Під час іспиту сумління всі погані вчинки постають
наче в освітленні, ми
бачимо їх без прикрас
– такими, якими вони
є. І стає соромно – через те, що ті чи інші
кроки було зроблено
проти Божої волі.
Те, чого не варто робити, – так це під впливом сорому намагатись «загортати в обгортки» свої провини.
Намагатись визнавати їх на
сповіді так, щоби було якось
більш прийнятно, насамперед
для свого ж вуха. Наприклад,
ходжу до церкви не дуже часто –
а насправді ходжу раз у півроку.
Є різниця, правда? Не дуже часто – це може бути не щодня для
когось і т. д.
Сором за гріхи – це позитивний сигнал, що з нами і нашою
совістю все добре, а не навпаки. Якщо ж, підготувавшись до
сповіді, ми не відчуваємо сорому за вчинене – то тут може бути
проблема, може варто трохи поіншому, менш лагідно та зглад-

жено назвати ті вчинки, які були
здійснені?
Ще один аспект цього ж питання – це сором визнавати гріхи
перед священником. Багатьох
саме це стримує роками від того,
щоби висповідатись. Це дуже
часто стосується гріхів проти
сексуальності. Тут варто розуміти чітко: сповідник не прагне
«посмакувати» всіма деталями
наших гріхів, він там не для цьо-

го. Сповідь – це щире визнання
і каяття з покорою і розумінням
своєї неправоти. Достатньо визнати гріх, можливо сказати контекст і повторюваність. Важливо – щире каяття, а не деталі вчиненого.
Сповідник – це людина, яку
Бог ставить нам для зустрічі з
собою. Він для того, щоби допомогти – не осуджувати, а тому
немає жодних причин соромитися його у сповідальні. Наші
людські гріхи – не унікальні, Бог
хоче бачити наше розчулене
серце, щоби пробачити і забути
гріхи.
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«БОЙКIВЩИНА»

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі

______________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка
підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТСЬКА ВЕС»
ЄДРПОУ 36787838
________________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ )або прізвище, ім’я та по батькові

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
82540, Львівська область, Турківський район, с. Завадівка, вул.Середня,10
(місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика. Будівництво вітрової електростанції
«Карпатська ВЕС», проектною потужністю 36 МВт, на території Боринської
селищної, Завадівської та Ільницької сільських рад Турківського району Львівської
області. Площа ВЕС – 18,00 га. Термін експлуатації – 25р.
Технічна альтернатива 1. Будівництво та експлуатація сонячної електростанції
(СЕС) ТОВ «Карпатська ВЕС», потужністю 36 МВт. Генерація від перетворення
енергії сонячного випромінювання на електричну енергію. Площа ВЕС – 72 га.
Термін експлуатації – 25 р.
Технічна альтернатива 2. Не розглядалась
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності.
Будівництво вітрової електростанції «Карпатська ВЕС» планується на території Боринської селищної, Завадівської та Ільницької сільських рад Турківського
району Львівської області. Місце провадження планової діяльності обиралось з
умов наявності вітрових ресурсів, можливості видачі електроенергії в мережу та
мінімального впливу на довкілля
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Розглядалась можливість будівництва вітрової електростанції «Карпатська
ВЕС» на території Самбірського району Львівської області. Незважаючи на достатньо розвинуту електричну мережу, наявність під’їзних шляхів, недостатній
вітровий потенціал значно знижує рентабельність виробництва. Враховуючи
вищесказане, дана територіальна альтернатива була відкинута.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 -_Не
розглядалась
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
На етапах проектування, будівництва та експлуатації ВЕС передбачаються
інвестиції в розвиток інфраструктури території Боринської селищної, Завадівської та Ільницької сільських рад, а саме: сплата орендної плати за користування земельними ділянками, створення додаткових робочих місць, збільшення податкових надходжень у бюджет району, реконструкція існуючих місцевих доріг,
що будуть використовуватись для потреб будівництва та обслуговування вітрової електростанції.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Проектом передбачається встановлення п’ятнадцяти вітроелектричних установок, загальною потужністю 36 МВт, площа ВЕС – 18,00 га, річна генерація
на рівні – 85 млн кВт*год/рік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Обмеження планованої діяльності за альтернативою 1 визначені згідно діючого
законодавства України та інших нормативних документів у сфері охорони навколишнього середовища, санітарно – епідеміологічні обмеження, які встановлюється
за нормативами.
Основними обмежуючими факторами, що вплинули на відмову від технічної альтернативи 1, є низька сонячна інтенсивність (в порівнянні з півднем України) та
велика потреба в площі земельних ділянок (близько 75 га).
щодо технічної альтернативи 2. Не розглядалась.
щодо територіальної альтернативи 1:
Незважаючи на достатньо розвинуту електричну мережу, наявність під’їзних
шляхів, недостатній вітровий потенціал значно знижує рентабельність виробництва. Враховуючи вищесказане дана територіальна альтернатива була відкинута.
щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядалась
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Інженерна підготовка території включає будівництво під’їзних шляхів та технологічних проїздів, будівництво (реконструкція) лінії електропередач, планування майданчиків для зберігання обладнання та матеріалів.
Заходи з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічного вишукування на стадії ТЕО та РП.
щодо технічної альтернативи 2. Не розглядалась.
Щодо територіальної альтернативи 1 - Інженерна підготовка території включає
будівництво під’їзних шляхів та технологічних проїздів, будівництво (реконструкція) лінії електропередач, планування майданчиків для зберігання обладнання
та матеріалів
Заходи з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічного вишукування на стадії ТЕО та РП.
Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалась
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Клімат і мікроклімат – вітрові електричні установки забирають частину кінетичної енергії вітру, що може уповільнювати швидкість руху повітряних мас.

Повітряне середовище – акустичний шум, викиди забруднюючих речовин в атмосферу відсутні.
Геологічне середовище – розробка котлованів для влаштування фундаментів
ВЕУ.
Водне середовище – технологічний процес вітрової електростанції не передбачає використання водних ресурсів та викидів забруднюючих речовин у водне
середовище.
Ґрунти – розробка котлованів для влаштування фундаментів ВЕУ.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – зменшення площ озеленення за
рахунок влаштування технологічних проїздів. Можливі зіткнення представників
орнітофауни з лопатками ВЕУ.
Соціально-економічні умови – вплив на соціально–економічні умови - позитивний
через створення додаткових робочих місць, збільшення податкових надходжень у
бюджет району, покращення інфраструктури населених пунктів за рахунок прямих інвестицій в них.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)
Планована діяльність з будівництва та експлуатації вітроелектростанції
належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які мають
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3
Закону
України
“Про
оцінку
впливу
на
довкілля”
№ 2059- VIII від 23 травня 2017 року.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного впливу (зачеплених держав). Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Відповідно ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України
“Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої
від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість, чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будьякі зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
веб-сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати уповноваженому
органу, зазначеному у п. 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково, або обґрунтовано відхилити
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається
органами ДАБІ України.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації
79026, м.Львів, вул. Стрийська, 98 , тел./факс (032) 238-73-83, E-mail:
envir@loda.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, ел. адреса, номер телефону та контактна особа)

Генеральний директор ТОВ «Карпатська ВЕС» І. РОНЧЕВИЧ

8 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

ЗМАГАЛИСЯ
ЮНІ ТЕНІСИСТИ

СВЯТКОВИЙ
ШАШКОВИЙ ТУРНІР
У неділю, 22 грудня, у Турківській ДЮСШ “Юність”, з нагоди
дня Святого Миколая, пройшов турнір з шашок. Участь у цьому спортивному заході взяли 28 шашкістів.

З нагоди Дня Святого Миколая, у Турці пройшли змагання з настільного тенісу у
яких взяли участь 30 спортсменів.
У старшій віковій групі перемогу здобув Володимир Яворський, другим став Іван Яворський,
а третім – Михайло Бойко.
У молодшій віковій групі першим став Денис Сіданич, друге
місце здобув Денис Бончук, а
третє – Самір Музика.
У змаганнях серед дівчат у
старшій віковій групі кращою стала Іванна Попелич, другу сходинку посіла Христина Микуляк, а
бронзу здобула Вікторія Прокоп’як.
Серед молодших дівчат перше місце посіла Вікторія Рисич,
друге – Марія Микуляк, третє –
Марія Попелич.
Усі діти отримали солодкі подарунки, а призери – ще й грамоти та грошові премії.
Василь ЦІКО,
директор ДЮСШ “Юність”.

У ЯВОРІ
ОБІКРАЛИ ЦЕРКВУ
У чудовій святковій атмосфері та спортивному запалі перше місце
серед юнаків здобув Андрій Кузьо, другим у цій віковій категорії став
Ігор Кузьо, а третім – Артур Кузьмин.
Серед молодших кращим був Андрій Комарницький, другу сходинку посів Богдан Сенчишин, а бронзу здобув Ілля Копитчак.
У змаганнях серед дівчат переможницею стала Софія Марусяк,
срібло здобула Ангеліна Титар, третє місце виборола Діана Ференц.

Наприкінці минулого тижня,
у ніч з 20 на 21 грудня, зловмисники проникли в церкву
Св. Миколая с. Явора й викрали Євангеліє, датоване початком XVII ст., та ще дві
церковні книги, що також мають неабияку цінність.
Правоохоронці зараз з’ясовують – власне зловмисники йшли
прицільно викрадати церковні
раритети, а чи за грошима. Книги зберігалися в одній із шаф, а
тому крадії без жодних зусиль
заволоділи ними, а розбитий
сейф наводить на думку, що антихристи хотіли збагатитися грошима, і можливо, будучи розчарованими після злому сейфу,
поцупили книги.
Втім, як би там не було, але
сам факт крадіжки виходить за
межі здорового глузду, а зловмисників характеризує як диких
безбожників.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПОЦУПИЛА В СУСІДА
7 ЛІТРІВ САМОГОНУ
У категорії молодших дівчат перше місце виборола Соломія Крецул, друге – Вікторія Курус, а замкнула трійку кращих Вікторія Писанчин.
Переможці та призери змагань нагороджені грамотами, а всі
учасники – солодощами, які зпрезентували директор ДЮСШ
“Юність” Василь Ціко та бухгалтер школи, депутат Турківської районної ради Ярослав Паращич. А чудово підготували юних спортсменів до змагань тренери Богдан Москаль та Володимир Комарницький. Вже зараз вони готують своїх вихованців до турніру «Дивошашки у сніжних Карпатах», який традиційно проходитиме у Турці з
10 по 14 січня.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
Загублене пенсійне посвідчення – ААБ №005282, видане 11.08.
2008 р. УСЗН Турківської РДА на ім’я Віталія Івановича Курівчака
(опікун – Юлія Василівна Курівчак), вважати недійсним.

«БОЙКІВЩИНА»
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Літній житель с. Яворів,
очевидно готуючись до новорічних і різдвяних свят, припасся самогоном, щоб почастувати друзів та колядників.
Але не тут то було. Місцева
жителька, його недалека сусідка, про яку жартома працівники поліції кажуть, що вона
спеціалізується на крадіжках
грошей та спиртного, поцупила у дідуся святкові припаси.
По даному факту було відкрито кримінальне провадження,
днями його скеровано на розгляд суду.
Наш кор.

27 грудня 2019 року

До уваги утримувачів молодняка ВРХ!
На виконання Постанови КМУ, від 07.02.2019 року № 107 (із змінами),
впродовж двох років місцеві ради приймали документи від населення за
вирощений молодняк великої рогатої худоби. Відповідно п.9 Постанови,
документи приймали протягом бюджетного року, до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня.
На даний час документи від населення місцеві ради не приймають.
Ірина ДЗОНДЗА,
в.о. начальника відділу агропромислового розвитку Турківської РДА.

Продам культиватор (диски кінні). Куплю шкіру ВРХ.
Тел.: 0973410398; 0668015338.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ВС 043833,
видане 15.11.2010 р. відділом у справах сім’ї та молоді Турківської
РДА на ім’я Олега Васильовича Ковташа, вважати недійсним.

СПІВЧУВАЄМО
Педагогічний, технічний і учнівський колективи Нижньотурівського НВК сумують з приводу передчасної смерті колишнього вчителя
фізичної культури Володимира Миколайовича Большака і висловлюють щире співчуття вчителю хімії Ганні Василівні Большак з приводу смерті чоловіка.
Відійшла у вічність улюблена вчителька математики, найкращий
класний керівник для багатьох розлучан Орися Богданівна Велит.
17 грудня, на 65-ому році життя, перервався земний шлях Орисі
Богданівни Велит – педагога з 42-річним стажем. Світла пам’ять
про цю чудову людину назавжди залишиться у серцях учнів, колег
по роботі, односельців.
Щиро поділяємо біль тяжкої втрати, сум та тугу родини покійної.
Нехай земля їй буде пухом. Вічна пам’ять.
Педагогічний колектив Розлуцького НВК.
Колектив працівників швидкої медичної допомоги смт. Бориня
висловлює щире співчуття водіям Володимиру Васильовичу і Василю Володимировичу Комарницьким з приводу тяжкої втрати – смерті
батька і дідуся.
Дорога Валентино Петрівно, я з дружиною Софією, синами Йосипом і Любомиром, онучкою Юлією щиро співчуваємо Вам, Вашим
дітям, онукам і правнукам з приводу відходу зі світського життя Вашого чоловіка Павла Павловича Лехновського – великої Людини,
геніально творчої, щирої, добродушної. Його славне життя буде
продовжуватися у його піснях, у всіх його високо творчих надбаннях.
Для мене і моєї сім’ї він буде завжди служити еталоном людяності, доброзичливості та високого морального етикету. Такі люди
як Павло Лехновський не вмирають! Вони стають незабутньою сторінкою нашої історії та служать добрим прикладом для наступних
поколінь українців.
Зі скорботою – родина Йосипа Созанського, м. Турка.
Працівники відділу освіти Турківської РДА глибоко сумують з приводу передчасної смерті досвідченого, ерудованого педагога, з багатолітнім стажем роботи на освітянській ниві Турківщини, чуйної,
щирої, інтелігентної людини, вчительки математики, вихованці якої
неодноразово демонстрували відмінні знання, Орисі Богданівни
Велит і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійної.
Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителям школи Марії Степанівні Курій та Юрію Васильовичу Курію з приводу великого горя – передчасної смерті брата і
вуйка – Івана Степановича.
Колектив працівників зубопротезної лабораторії КНП «Турківська ЦРЛ» висловлює щире співчуття зубному техніку Петру Мироновичу Ільницькому з приводу великого горя – смерті матері.
Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ»
висловлюють щире співчуття зубному техніку Петру Мироновичу
Ільницькому з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив Турківської міської ради висловлює щире співчуття працівнику міської ради Василю Васильовичу Максиму з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Працівники відділу культури, районного Народного дому, народних домів району висловлюють щире співчуття методисту РНД Петрунелі Михайлівні Ільницькій з приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи.
Сусіди будинку № 34 (під’їзд 2) по вул. Молодіжна м.Турка висловлюють щире співчуття сім’ї Василя Васильовича Максима з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Євгенії Петрівни Максим. Вічна їй
пам’ять.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
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