В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 25 СЕРПНЯ 1990 РОКУ

БОЙКІВЩИНА
НАРОДНИЙ ЧАСОПИС ТУРКІВЩИНИ

№11

(1620)

П’ЯТНИЦЯ,

РОЗДРІБНА ЦІНА – 5 грн.

13 березня

НАТАЛІЯ ІЛЬНИЦЬКА –
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РДА
У середу, 11 березня, голова Турківської РДА Віталій
Бабяк підписав розпорядження про призначення своїм
першим заступником Наталію Ільницьку. Наталія Геннадіївна особливого представлення не потребує, так
як добре відома не лише жителям м. Турка, а й району
взагалі. У неї більше 14 років загального стажу та 9
років – на державній службі.
Народилася 4 січня 1983 року. Навчалася в Турківській
загальноосвітній школі, а вищу освіту здобула у Львівському національному університеті ім. І. Франка, на юридичному факультеті. Її біографічні дані свідчать про чималий
юридичний стаж. Так протягом 2004 року вона працювала
секретарем судових засідань Турківського районного суду,
згодом обіймала посаду завідувача сектору організаційного забезпечення Самбірського міськрайонного управління юстиції Головного управління юстиції у Львівській області. Згодом була спеціалістом І категорії відділу реєстрації актів цивільного стану Турківського районного управління юстиції, а наприкінці 2009-го року стала начальником Турківського управління юстиції. І цю посаду вона обіймала аж до 2016 року. Щоправда, декілька разів назва
посади дещо змінювалася, хоч керівні функції залишалися.
У 2015 році Наталія Геннадіївна була нагороджена Почесною грамотою Львівської ОДА.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Сердечно вітаємо із ювілейним днем народження люблячу і кохану дружину, дорогу, чуйну і
турботливу матусю – Євгенію Ярославівну Повханич.
З нагоди ювілею, бажаємо, рідненька, усіх земних благ, якими Всевишній може нагородити
жінку: міцного здоров’я і краси, щастя і радості, любові і людського тепла, невичерпного терпіння
і жіночої мудрості. Бажаємо завжди відчувати радість і задоволення від життя,
Божої ласки, опіки і благословення – на многії і благії літа!
Матуся і дружина, й господиня,
Порадниця – та яка ще ж молода!
Все краще поєдналось в цій людині:
Краса і ніжність, розум й доброта!
Нехай від щастя сяють Ваші очі,
Нехай в любові серце стукотить,
Нехай приносять радість дні і ночі,
Здоров’ям Господь Бог благословить!
З любов’ю і повагою – чоловік Михайло, дочка Іванна, сини Іван і Василь.

Сердечні, теплі слова вітань і побажань з
нагоди дня народження шлемо дорогому,
турботливому, щирому синові – Ярославу Володимировичу Юричку.
Бажаємо, щоб Твоє життя завжди було наповнене тільки світлими, сонячними днями,
добром, любов’ю, зігріте теплом і злагодою;
нехай здійсняться усі Твої мрії і сподівання!
Здоров’я зичимо Тобі міцного, мов
граніт,
Тепла людського ще на багато літ.
Достатку, миру та життєвої наснаги,
Добра, любові – від дітей, від
онуків – поваги.
Щоб на життєвій сонячній стежині
Тобі всміхались гарні
люди безупину.
Спасибі, рідненький,
що Ти у нас є,
Хай Бог Тобі сили й
здоров’я дає.
З любов’ю – батько
Володимир і мама
Людмила.

Весна принесла прекрасне свято – славних,
сонячних 60 нашому
доброму, любому, дорогому брату – Івану Мироновичу Павлику, жителю
смт. Бориня.
Від щирого серця прийми, наш рідний, найкращі вітання з побажаннями міцного здоров’я,
щастя, добра, достатку і
миру. Хай світлою буде
Твоя життєва дорога, любов – від рідних, а ласка
– від Бога. Многая і благая Тобі літ!
Хай радість приносить Тобі кожна година,
Від біди вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для тебе й сім’ї – на довгі літа!
Чуйний, щирий, по-батьківськи людяний,
Посмішка щира завжди Тобі личила.
Знай, що Тебе ми любили і любимо,
І до століття здоров’я всі зичимо!
З повагою – сестри Любов, Ольга, Мирослава, брат Любомир з родинами.
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12 березня відсвяткував 55 років від дня народження о.
Василь Святківський – настоятель храму Св.пророка Іллі с.
Штуківець.
Щиро дякуючи за ревне служіння Богу
й нам, парафіянам, сердечно бажаємо
своєму духовному отцю та його рідним
доброго здоров’я, помочі Божої, миру й
благодаті, заступництва Пречистої Діви
Марії, усіх святих та ангелів на многії і
благії літа!
Молитва в серці, мов свіча горить,
Яскравий вогник сяйвом зігріває,
Ми Вам бажаєм ще десятки років послужить
Во славу Господа! Нехай цей храм
нам двері відчиняє.
Отче Василю, ми – ваша родина,
Сім’я духовна молиться за Вас.
Здорові будьте, дай Вам Боже сили,
Терпіння, радості і миру повсякчас!
З повагою – церковний комітет і парафіяни храму Св.пророка Іллі с. Штуківець.

Громада УГКЦ Арх. Михаїла смт. Бориня щиро вітає о. Василя
Святківського з його 55-літтям, яке він відсвяткував 12 березня.
Всечесний отче, прийміть наші щиросердечні побажання.
Ми, парафіяни цієї невеликої громади, з величезним
задоволенням та увагою слухаємо Ваші щирі,
розумні та змістовні проповіді, котрі утверджують нашу віру і любов до Бога. Ми всі молимось, щоб зерна Божого слова, які Ви засіваєте, приносили земні плоди та велику нагороду на Небі.
Дякуємо Вам за Ваше невтомне і віддане служіння Богу і парафіянам всіх трьох
громад, які Ви обслуговуєте. Складаємо
наші щирі молитви до Господа Бога та
Матінки Божої і просимо для Вас і Вашої
родини Господнього благословення, великої Божої благодаті та рясних Господніх
ласк на многії і благії літа!
Нехай засів Ваш не пропаде марно
І не поглине світу темнота.
Хай зійде зерно і вродить рясно
І зміцнюється віра у Христа.
Зичимо здоров’я, щастя і добра.
Від Бога – ласки, від людей – поваги.
Опіку хай зсилає Мати Пресвята
На довгий і щасливий вік – на многії
літа!

Дорогу, люблячу, турботливу, найкращу у світі сестричку – Євгенію Ярославівну Повханич – жительку с. Кривка, з ювілейним
днем народження вітають сестри Людмила зі сім’єю, Оксана з
сім’єю; брати Ярослав з сім’єю, Микола з сім’єю, Богдан зі сім’єю
і бажають їй:
Сестро наша рідна, сестро наша
мила,
Щоб літати в небі, є у тебе крила,
Роботящі руки, щоб усе робити,
І чутливе серце, щоб усіх любити!
Щиро з днем народження ми тебе
вітаєм,
Кращою на світі бути побажаєм,
Хай до тебе часто щастя прилітає
І тебе й родину Бог благословляє!
Хай духмяні квіти долю прикрашають
І хороші друзі в гості заглядають,
Соловей щебече про кохання миле,
Щоб століття справить стало тобі сили!
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«БОЙКIВЩИНА»

НЕ ПАНІКУВАТИ, АЛЕ
БУТИ ОБЕРЕЖНИМИ!
Через поширення планетою небезпечного інфекційного захворювання коронавірус, влада Турківщини та керівники медичних закладів, в міру своїх повноважень, вживають заходів для
недопущення поширення інфекції, а також вчать людей, як поводити себе, коли вже небезпека прийшла. Так голова Турківської РДА Віталій Бабяк провів уже декілька нарад з керівниками медичних закладів, де детально обговорено готовність
до боротьби з коронавірусом. Відпрацьовано навіть й алгоритм
дій.
Велику нараду-семінар минулого тижня провів і директор
КНП «Турківська ЦРЛ» Костянтин Коробов. Доповідали лікарінфекціоніст Віталій Браток та
провідний фахівець управління
Держпродспоживслужби у Турківському районі Богдан Писанчин. Зокрема Віталій Степанович в деталях ознайомив медиків, працівників освіти та культури з історією походження вірусних інфекцій, що схожі на коронавірус, яких у світі уже було декілька. Сам коронавірус – не
перше захворювання, що бере
початок в Китаї. У 1957 році з цієї
країни поширився так званий
азіатський грип. Тоді він став
другою найбільшою епідемією
20 століття. Ця хвороба була
спричинена вірусом H 2N 2, який
називали змішаним вірусом
людського та пташиного грипу.
За 10 років еволюції вірус мутував та змінився – H3N2. Розвивалась хвороба дуже швидко та
мала загальні симптоми – висока температура, біль у м’язах
та кістках, запалення легенів. Від
цього грипу померло близько
1,1 млн. осіб по всьому світу. У

1997 році у Гонконзі зафіксовано так званий «пташиний» грип,
а у 2003 році, знову ж таки з Китаю, почалось розповсюдження
вірусної пневмонії SARS, за
симптомами дуже схожою на
коронавірус.
Отже, як бачимо, епідемії не
виникають раптово. Вони мають
певну циклічність і певну територію поширення, а уберегтися
від них можна і треба простими
профілактичними заходами. Доповідач також відзначив, що основною зброєю у боротьбі з коронавірусом є міцний імунітет, а
основні профілактичні заходи –
в першу чергу, гігієна (часте миття рук, обробка спиртовими
спреями, підтримка чистоти в
помешканнях та в робочих кабінетах. Потрібно пити багато добре теплої води, довше бувати на
сонці, провітрювати приміщення).
Також лікарі радять дотримуватися простих профілактичних
заходів. Не їсти сире або погано
оброблене м’ясо, уникати контактів з людьми, у яких є ознаки
захворювання, повноцінно харчуватися, вживати продукти, що

зміцнюють імунітет. А в разі
симптомів захворювання – негайно звертатися до медичного
закладу, а вже там медики мають відповідні інструкції, згідно
яких і діятимуть.
Окрім власної презентації боротьби з коронавірусом, Віталій
Браток показав і доступно прокоментував презентацію головного інфекціоніста Львівщини
Наталії Тімко-Іванченко.
На завершення семінару Костянтин Коробов порекомендував жителям Турківщини не панікувати, водночас бути обережними і дотримуватися загальноприйнятих правил гігієни, про
які в мережі Інтернет написано
дуже багато. А для тих, хто не має
можливості нею користуватися,
було роздано спеціальні листівки-буклети, де в деталях прописано історію цього захворювання, симптоми та те, як вберегтися від нього.
А поки коронавірусна інфекція не набула масового поширення в Україні (і хочеться вірити, цього не станеться) в нашій
державі запроваджено тритижневий карантин для садочків,
навчальних закладів, не дозволено й масові заходи з великим
скупченням людей, перервано
авіасполучення з Італією, де
сьогодні інфекція швидко розповсюджується. Також влада
має намір закрити всі автомобільні і піші пункти пропуску
з Євросоюзом.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Щиросердечно вітаємо із 80-річчям нашого дорогого, люблячого, доброго, турботливого, найкращого у світі чоловіка,
батька, дідуся – Олексія Івановича Пагулича із с. Боберка.
У цей святковий день бажаємо Вам, рідненький, аби Ваша
життєва нива завжди колосилася щедрим врожаєм – добрим здоров’ям, щастям, радістю, добром та всіма земними благами. Божої
опіки Вам у всіх життєвих справах.
Боже ласкавий, в щасливу годину
Благослови цю прекрасну людину.
Дай їй під сонцем у радості жити
Многая, многая, многая літа!
З любов’ю і повагою – дружина Ольга,
дочки Надія, Світлана, Оксана; сини Іван,
Ігор, Микола, Богдан; зять Василь, невістки Мирослава та Надія; онуки – Іванна, Ярослав, Оксана, Галина, Микола,
Наталя, Любов, Мирося, Марічка, Веронічка, Ярослав, Микола, Марічка, Ірина, Богданчик, Юля,
Вікторія, Соломійка.

Педагогічний колектив Буковинської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає з 75-річчям від дня народження вчителя математики Надію Василівну Комарницьку і бажає шановній ювілярці доброго здоров’я, світлих і сонячних днів, наповнених
добром, любов’ю і радістю, Господнього благословення
й опіки на многая й благая літ!
У цей чудовий світлий день для Вас
Прийміть вітання щирі Ви від нас.
Бажаємо, аби зозуля довгий вік Вам накувала,
А доля – радість, мир і щастя дарувала.
Хай Ангел-охоронець Вас оберігає,
Нехай Господь Вам свою милість й
ласку посилає,
Здоров’я вдосталь Вам бажаємо –
без ліку,
Родинного тепла, любові, благодаті
Вам довіку!

ШАНОВНІ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКИ!

ВПРОВАДЖЕННЯ ДОДАТКУ «ДІЯ»
Днями в Турківському РВ ГУ ДМС України у Львівській області відбулася зустріч з представниками органів місцевого самоврядування щодо надання якісних адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
та надання якісної послуги «Е-Малятко», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 10.07. 2019 №691 «Про створення сприятливих умов для реалізації прав дитини». Тож
зараз можна зареєструвати дитину в електронній формі з використанням КЕПу (кваліфікованого електронного підпису) через інформаційно- телекомунікаційну систему органу реєстрації, яка забезпечує функціонування реєстру територіальної громади.

Щиро вітаю всіх, хто обрав своєю професією працю на
рідній землі, хто турбується про її стан та родючість, про її
сьогодення і майбутнє, з професійним
Днем землевпорядника.
Прийміть сердечні побажання міцного здоров’я, особистого щастя, добробуту й злагоди, натхненної , плідної праці
та нових звершень в обраній професії!
З повагою начальник відділу у Турківському районі ГУ Держгеокадастру у
Львівській області Ігор ВИШОТРАВКА.

НАРУБАВ НА
89 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Державна міграційна служба проводить роботу щодо впровадження в додаток «Дія» цифрового
паспорта громадянина України та цифрового паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Слід зазначити, що цифровий паспорт формується за згодою користувача додатку «Дія» та наявності
в ЄДДР даних громадянина. Цифровий паспорт дозволить посвідчувати особу, отримувати адміністративні та банківські послуги тощо.
Послугу надаватимемо безкоштовно та буде доступною для громадян, які досягли 18-річного віку.
Термін дії сертифікатів ключів КЕП – 2 роки.
Послугу можна отримати після одержання нової ID-картки у підрозділі за місцем реєстрації особи.
Якщо паспорт громадянина України отримано власником раніше, то таку послугу можна отримати у
будь-якому підрозділі ДМС, незалежно від місця реєстрації.
Оксана БАБУНИЧ,
начальник Турківського РВ ГУ ДМС України у Львівській області.

Сказати, що самовільні рубки
лісу на Турківщині є частими,
значить нічого не сказати. Останніми роками вони стали масовими й мають загрозливий
характер. Практично у всіх населених пунктах, при першій
можливості, люди їдуть до лісу,
рубають деревину й напівдешево продають місцевим пилорамам. А ті беруть в необмеженій
кількості. Лісова охорона виявляє лише окремі випадки таких
порушень. Вони й свідчать власне, про які збитки йдеться. Для
прикладу, житель с. Верхня Яблунька, 1961 р.н., днями самовільно зрізав, залишивши метрові пеньки (на фото), в угіддях
ДЛГП «Галсільліс», неподалік с.
Присліп, 22 сироростучих дерева, нанісши таким чином лісогосподарському підприємству
збитків на суму 89 тисяч гривень.
По даному факту відкрито кримінальне провадження. На запитання правоохоронців, чому незаконно рубав ліс, порушник відповів
просто і банально: «В селі роботи немає, а жити за щось треба.
Поїхав, зрубав, продав – ось і маєш гроші на прожиття».
Наш кор.

13 березня 2020 року
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НАРОДНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ
КОЛЕКТИВ З ЛАСТІВКИ
У цьому році святкує свій 20-річний ювілей
До речі, це один з кращих драматичних колективів на Турківщині. Розпочав свою діяльність у 2000 році. І зразу, вийшовши
на сільську, потім – районну, а згодом й на обласну сцену,
заслужив пошани і високої оцінки глядачів за високий рівень
вистав і виконавську майстерність аматорів.
– Побувавши на виставі цього
колективу, диву-даєшся, як
вдається йому зробити усе максимально наближено до того, як
виступають досвідчені високопрофесійні колективи – облаштувати сцену, гарно освітити її,

фестивалі гостинності, що
відбувся у Дрогобичі, там вони
виступили перед глядачами з
цікавими інтермедіями. Започаткували аматори сцени й нову
традицію – «Резиденція Святого Миколая».

ральній творчості, будуть глибше засвоювати мистецтво актора і більш сміливо виступати
на сцені.
Куди б колектив не їхав з гастролями, завжди везе драмгуртківців своїм транспортом
житель села Костянтин Литвин,
який і бачить всі їхні хвилювання і перемоги.
– До кожного концерту, до кожного нашого виступу залучаємо
все нових аматорів сцени, які з

ТАРАС ШЕВЧЕНКО –
ДУША НАРОДУ

створити відповідний інтер’єр,
підібрати костюми, повністю
перевтілитися кожному виконавцю у свою роль і працювати
творчо, невимушено, артистично, – каже начальник відділу
культури, туризму та молоді Турківської РДА Лілія Яворська. – І
все це завдяки активному завідувачу Народного дому с. Ластівка, керівнику цього драматичного колективу, його натхненнику і організатору – Галині Яцишин. Вона дуже старається, аби
очолюваний нею колектив продемонстрував гарний виступ.
Такої ж думки про цей колектив і методист районного Народного дому з драматичного жанру Петрунеля Ільницька: «Будьякий колектив прогресує, коли
зростає майстерність учасників,
збагачується репертуар та
здійснюються творчі експерименти. Народний драматичний
колектив НД с. Ластівка належить саме до таких».
Цей чудовий колектив неодноразово брав участь у районному огляді-конкурсі вертепів, де
завжди займав призові місця, у
фестивалі «Східницьке літо»,
який традиційно проводиться у
Східниці, на Львівщині, на храмове свято св. апостолів Петра і
Павла. В обласному огляді-конкурсі драматичних колективів,
що проходив у Миколаєві. удостоївся почесного третього місця.
Ластівчани брали участь в етно-

Три роки тому, у 2017-му, драматичному колективу НД с. Ластівка було присвоєно почесне
звання «народний». Вибороли
вони його постановкою «Ніч перед Різдвом» М. Старицького
(по Гоголю).
Аматори сцени Галина Литвин, Микола Бистрицький, Марія Куцик, Лілія Демків. Іван Германчак завжди задають тон у
роботі, до їхніх цікавих ідей прислухаються інші. Похвально, що
постійними учасниками драматичного колективу є депутат Турківської районної ради Роман
Рабінець,
Ластівківський
сільський голова Михайло Савчук, вчитель української мови та
літератури Марія Ганусяк, соціальний працівник Галина Савчук, односельці Микола Юськів,
Ірина Яцишин, Микола Яцишин,
які, попри свою основну роботу,
домашні та громадські справи,
знаходять час приходити на репетицію, не підводять своїх колег, адже вірні принципу, що не
тільки хлібом єдиним має жити
людина. Впевнено вливається в
колектив і молода зміна –Христина Литвин, Леся Федьків,
Вікторія Свищ, Роман Дзюринець, Дмитро Юськів, Віктор Сорочич, Вікторія Герб’як, Христина Фірман, Тарас Ганусяк, Аня
Писаркова. Їхнім дебютом стала вистава «Язиката Хвеська».
Є надія, що юні артисти ще краще проявлятимуть себе у теат-

радістю беруть у них участь, і за
це я їм всім щиро і безмежно
вдячна, – каже Галина Теодозіївна. – Ластівчани люблять народну пісню, передають з покоління в покоління багаті давні традиції, звичаї і обряди, залюбки
беруть участь у постановках вистав, у проведенні багатьох свят,
і це тільки тішить та надихає на
нові творчі плани. А їх у нас чимало. На майбутнє запланували підготувати і поставити вистави «На перші гулі» С. Васильченка, «За двома зайцями» М.
Старицького та «Украдене щастя» І. Франка.
Тож репертуар у народного
драматичного колективу різноманітний. Але, крім усього, аматори сцени завжди намагалися
і намагаються створити тісні і
дружелюбні відносини з глядачами. Тому доробок колективу
– це не тільки вистави, інсценівки, літературно-драматичні композиції, але й, свого роду, чергова зустріч, діалог, що відбувається віч-на-віч з глядачем. Не сценою єдиною, як-то кажуть, живуть члени народного драматичного колективу НД с. Ластівка, а
насамперед хочуть, щоб їх почули, побачили і полюбили глядачі. І в цьому, очевидно, й
криється секрет успіху і визнання цього творчого бойківського
колективу.
Ольга ТАРАСЕНКО.

«Як тільки весна ступить на землю, ми відзначаємо Шевченківські дні. 9 березня 1814 року у с. Моринці, на Черкащині, в
сім’ї кріпаків, народився Тарас Шевченко. Народився той, кому
було дано прожити лише 47 років. 24 з них – у рабстві, 10 – у
засланні, а залишок життя – під пильним наглядом поліції. Бо
боялися. Боялися, що пророчі вірші стануть крилатими і розлетяться по всій країні, і підіймуть дух людський, і піднімуть
людей з колін. Боялися, що розправляться рамена, стиснуті
брехнею. Ох, як боялися!
Та став для нас Шевченко заповітом –
Безсмертним, як саме людське життя.
Пропагувати будем перед цілим світом
Живе Шевченкове ім’я!» – такими словами однієї із ведучих –
Ірини Лоневської – минулого вівторка розпочалося відзначення в
м. Турка, на майдані Шевченка, за участі громадськості, школярів,
представників влади, 206-х роковин від дня народження Генія української нації.
Зведений хор, у складі працівників районного Народного дому,
Турківської дитячої музичної школи та бібліотечних працівників, урочисто виконав Шевченків «Заповіт». Разом з хором співали й усі
присутні.
Затим ведуча Анна Ференц запросила до слова помічника депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірину Кіру:
– Сьогодні ми відзначаємо день народження людини, яка відіграла велику роль не тільки в історії України, але й в історії всього людства. Впродовж свого короткого життя Шевченко бачив, як жив
простий народ, вже змалку в Тараса зародилося почуття боротьби
з несправедливістю, дух непримиренності до ворогів. Це була людина-поет, людина-художник, мислитель і пророк, – наголосила у своєму виступі Ірина Іванівна. – В 1840 році Тарас Шевченко пише
велику збірку «Кобзар», у 1844-ому – поему «Сон». З того часу починається його політична діяльність. У його творах червоною ниткою
проходить ідея боротьби за незалежність, за волю. Тихо плаче Україна гіркими сльозами за своїми сьогоднішніми синами, які кладуть свої голови за її волю на Сході України. Вже тоді Тарас Шевченко передбачив, що Україна буде мати запеклого і сильного ворога –
Росію. Він не тільки заказував українським дівчатам «кохайтеся,
чорнобриві, та не з москалями, бо москалі – чужі люде, роблять
лихо з вами», він показував нам усім, що загарбник буде будувати
своє майбутнє на крові наших патріотів. Тому сьогодні ми, як ніколи,
повинні пам’ятати слова Шевченка «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров’ю волю окропіте!». І дійсно, наші
хоробрі воїни на Сході України, а ми з вами, в тилу, зобов’язані все
робити для того, щоби наша Україна була незалежною, вільною, щоби
сповнилися слова Великого Пророка нації.
Під пісню «Реве та стогне Дніпр широкий» присутні поклали квіти
до підніжжя пам’ятника Тарасові Шевченку.
Незлим тихим словом згадали свого Пророка, який залишив нам
прекрасні твори, що передаються з покоління в покоління, й учасники Шевченківських літературних читань.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ПТАХИ – НАШІ ДРУЗІ І ПОМІЧНИКИ
Серед учнівської молоді проходить Всеукраїнська
природоохоронна акція «Годівничка»
Як кажуть у відділі освіти Турківської РДА, до участі в
акції запрошують учнів закладів загальної середньої та
позашкільної освіти, громадські екологічні об’єднання.
Можуть у ній взяти участь як цілий клас, так і окремі
учні.
Акція проходить в три етапи. Перший етап – це вивчення орнітофауни своєї місцевості, складання каталогів

птахів, визначення місць, де птахи зустрічаються найчастіше, виготовлення годівниць та заготівля корму. Під
час другого етапу школярі мають розмістити виготовлені власноруч годівнички і здійснювати підгодівлю
птахів. У ході третього етапу акції «Годівничка» у навчальних закладах району пройдуть Свята зустрічі птахів,
на яких підіб’ють підсумки.

У рамках проведення акції відбудуться такі масові
заходи як «Конкурс на кращу годівничку», «Конкурс на
кращий малюнок про зимуючих птахів», «Конкурс на
кращий вірш про зимуючих птахів», а серед вчителів та
керівників гуртків пройде конкурс на кращий сценарій
Свята зимуючих птахів та на кращу розробку заняття
про зимуючих птахів.
Про результати конкурсу відділ освіти ще розповість
на сторінках нашої газети, а поки що закликає школярів,
їхніх батьків, педагогів, районний Будинок дитячої творчості активно долучитися до цього корисного заходу.
Адже птахи – наші друзі і помічники. Вони приносять
користь садівникам і городникам, є частинкою природи та прикрашають її.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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НЕСЕ РАДІСТЬ
СПІЛКУВАННЯ З КНИГОЮ
З першого погляду здається, що професія бібліотекаря проста – взяти з полиці книжку і видати її читачеві. Більшість
людей вважає, що вже в такому місці, як бібліотека, будь-хто
зможе працювати. А тому щиро дивуються з того, що бібліотечна професія вимагає знань, підготовки в спеціалізованому навчальному закладі. Але ж нині всюди – сучасні технології,
новітні системи. Здається, зараз бібліотекар – це один з тих,
хто повинен уміти все: бути фахівцем з інформаційних технологій, культурологом, піар-технологом, літератором, дизайнером, деколи навіть психотерапевтом, не кажучи вже про
функцію масовика - витівника, бути „жвавим” бібліотекарем, адже тиша в бібліотеці – сьогодні явище не обов’язкове.
Навпаки, зараз бібліотекарі проводять з дітьми читання не в
читальному залі, а на природі, організовують зустрічі з цікавими людьми, зокрема авторами книг, стараються виносити всі заходи за межі бібліотеки – в шкільні актові зали, музеї,
на сільські сцени.
Вимоги до бібліотечного спеціаліста висуваються сьогодні як суспільством, бібліотекою, так і користувачами. Ця професія, насамперед, вимагає ерудованого, креативного, комунікабельного, розумного,
інтелектуального, творчого, справжнього фахівця своєї справи. Також ця професія дає змогу спілкуватися з людьми та допомагати їм
порадою. Бібліотекар – перша людина, яка дізнається про інформаційні новини. Люди, які працюють в цій установі, виконують почесну місію - вони несуть іншим
радість спілкування з книгою.
Сьогодні у бібліотечній справі
залишаються лише ті, хто має покликання до цієї професії, любить її,
цінує, люди, які на ділі, а не словах
доводять відданість духовній культурі. Адже саме бібліотекарі найбільше переймаються тим, яка роль
і місце книги та читання серед інших
інтересів сучасної дитини, підлітка.
До таких фахівців належить бібліотекар бібліотеки Турківської гімназії
ім. О. Ільницького (Барні) Анжела
Ільницька. Анжела Борисівна, після
закінчення Самбірського культосвітнього училища, ось уже впродовж
30 років працює у бібліотечній
сфері, спочатку у відділі єдиного
фонду ЦБС, затим у читальному
залі ЦРБ, а пізніше влаштувалася
бібліотекарем у Турківську школуінтернат. Як активного, високо
професійного, відданого обраній
справі бібліотечного працівника, за
сумлінне ставлення до своїх обов’язків, її обрано головою методичного об’єднання шкільних бібліотекарів Турківщини, що діє при районному відділі освіти. А ще п. Анжела гарно малює, тож для того,
аби виготовити плакат, оформити
напис, чи щось намалювати, усі
звертаються за допомогою до неї.
– Дуже часто практикуємо виїзні
засідання нашого методичного
об’єднання – на базі інших навчальних закладів; вони проходять у
формі практичних семінарів, круглих столів, дискусій, обговорень. На
таких семінарах бібліотекарі обмінюються досвідом, аналізують
забезпечення учнів шкільними посібниками, обговорюють новинки, –
каже методист відділу освіти Надія
Гав’як. –Анжела Ільницька як керівник методичного об’єднання знайомить присутніх із організацією,
плануванням і метою даного заходу. Велика роль Анжели Борисівни
у проведенні Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек. На високому рівні проводить вона його і в
себе, у гімназії. Засідання районного методичного об’єднання бібліотекарів проходять у нас щокварталь-

но, а деколи, за необхідності, й
більше ніж чотири рази на рік.
– Роботу шкільних бібліотек забезпечує бібліотекар, їх у
нас є 49, в тому числі
три особи відповідають за шкільні підручники, – доповнює розмову свого наставника героїня моєї розповіді. – Більшість із
них є кваліфікованими
працівниками і мають
значний досвід роботи. Шкільна бібліотека
– це особливе педагогічне середовище, і
бібліотекар є джерелом інформації, організатором багатьох заходів. Він бере участь
в інтелектуальному
розвитку школярів, їх
навчанні та вихованні.
Таким чином бібліотекар реалізує й педагогічну діяльність, багато в чому допомагає вчителю, тобто навчає.
Нещодавно ми провели в гімназії, в
рамках Всеукраїнського конкурсу
дитячого читання «Книгоманія –
2020», власний конкурс на кращого читача. Перше місце не присуджували нікому, а ось два других
посіли Андрій Капуста (6 клас) і
Марія Гунчак (7 клас), які удостоїлися почесних грамот. Досить цікаво у цьому навчальному році пройшла гра-подорож, під назвою «Морем словників». Під час неї п’ятикласники вчилися користуватися
різноманітними словниками. У ході
подорожі вони зупинялися на зупинках «Орфографічний вир», «Фразеологічне плесо», «Затока навпаки»
та інших, де не тільки знайомилися
з правилами орфографії, фразеологізмами, а й читали вірші, співали
пісні.
– Анжело Борисівно, чи не
здається Вам, що на сьогоднішньому етапі книгу витісняє
Інтернет? Чи й досі до бібліотеки, як раніше, заходять діти
і запитують про ту чи іншу
книжку? – цікавлюся в бібліотекарки.
Анжела Борисівна трохи задумується і відповідає: «Сьогодні художня книга в магазині коштує від
100 до 500 гривень, тому купити її,
при теперішніх зарплатах, наважиться не кожний, більшість молодих людей, студенти читають
електронні книги. Але, я б сказала,
що й наша бібліотека не втрачає
усіх своїх читачів, хоча за книгою
їх приходить менше. Це відчутно. Із
книгозбірень ми перетворюємося на
майданчики для спілкування. На-

приклад, у бібліотеці стоїть шашковий столик, де на перерві, чи після
уроків, діти залюбки приходять пограти у шашки чи шахи. Спілкуємося, при нагоді пропоную їм прочитати ту чи іншу книгу, ознайомитися з
виставкою. Зараз у нас діють такі
книжкові виставки як «Герої не вмирають», «За чистоту душі». «Україна, ти для мене – диво», «Великий
син українського народу». Але одне
прикро –у нашій бібліотеці ще й досі
немає комп’ютера, Інтернету, тож
діти йдуть, аби попрацювати з комп’ютером, у читальний зал ЦРБ,
або в районну дитячу бібліотеку.
Конкурси, ігри-вікторини, круглі
столи, літературні вернісажі,
участь у Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек, проведен-

ня уроків «Талант читача», «Увага:
довідкова література», «Правила
написання і оформлення реферата»
– усе це робимо спільно із вчителями, вихователями, учнями. А
так як наш заклад носить ім’я колишнього вихованця – учасника
АТО, Героя Олександра Ільницького, що загинув на Сході, захищаючи неньку-Україну, багато заходів,
що проводить бібліотека спільно з
педагогами, спрямовані на посилення національно-патріотичного
виховання дітей. Прикро, що останніми роками нових художніх
книг, зокрема до нашої бібліотеки,
поступило не так і багато. особливо – для найменших вихованців
гімназії. Гляньте, ще зберігаються
у нас старі-престарі книжечки з
казочками. Але є надія, що в рамках проведення традиційної акції
«Подаруй бібліотеці книгу», знайдуться благодійники, які ще принесуть цікаві книжечки з оповіданнячками, казками для наймолодших
наших учнів.
Зараз Анжела Борисівна, у зв’язку з реорганізацією закладу, працює не на повну ставку. Але це не
означає, що вона докладає менше
зусиль у своїй роботі. Як і раніше,
старається сумлінно виконувати
свій професійний обов’язок, бо розуміє, що саме бібліотека є найважливішою творчою лабораторією,
саме від її ресурсів і послуг залежить якість і зміст всієї навчальновиховної роботи в закладі, і саме
бібліотекар має залучити дитину до
пізнання книги, бо книга – це скарб,
мудрість і досвід, ретельна праця,
творча думка і презентація нових,
цікавих ідей.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Педагогічний колектив Сигловатського НВК щиросердечно вітає з ювілейним днем народження колегу по роботі,
вчителя української мови та літератури – Марію Михайлівну
Сеньків – і бажає шановній ювілярці міцного
здоров’я, світлої радості в житті, довгих і щасливих років життя під Господнім благословенням.
Хай збудеться все, що Ви хочете,
Хай здійсниться все, що чекаєте.
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ви в житті прокладаєте.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я, і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!

Чудовий ювілей святкувала найпрекрасніша, завжди добра, турботлива, дбайлива, ніжна, ласкава та щира сестричка
і порадниця – Зеоніда Миронівна Кравченко.
Вітаючи з нагоди свята, рідненька наша,
бажаємо: життя Твоє хай буде чисте, уквітчане і щастям, і добром, любов’ю,
ніжністю, теплом. Міцного Тобі здоров’я, багато радісних і щасливих днів у
житті, даровані Господом літа.
Сестричко наша мила, добра,
єдина,
З любов’ю вітає Тебе вся наша родина.
Дякуєм за серце – чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас.
За добру пораду, привітну усмішку,
Спасибі від кожного з нас!
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
З любов’ю і повагою – сестра Надія з сім’єю, сестра Іванна
з сім’єю і вся велика родина.

Колектив Кривківської сільської ради щиросердечно вітає
із золотим ювілеєм добру, щиру, відповідальну людину, бухгалтера – Євгенію Ярославівну Повханич– і бажає шановній
ювілярці міцного карпатського здоров’я,
безмежного щастя, добра, миру і достатку – на многії і благії літа.
Хай усміхаються Вам квіти у
полі,
Хай сонце яскраве зігріє теплом.
Хай радості, щастя буде доволі,
Хай день Вам проходить тільки з
добром!
Хай проліском ніжним життя Ваше
квітне,
Хай біль Вам проходить, як бистра вода.
Хай Матінка Божа в опіці леліє –
На многії, щасливі і довгі літа!

Запрошення-перепустки на пробне ЗНО
будуть на інформаційних сторінках
учасників 02.03.2020
Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти визначив заклади, які працюватимуть пунктами пробного ЗНО, та здійснив
розподіл учасників пробного ЗНО.
Із 02 березня 2020 року учасники пробного ЗНО з Волинської,
Львівської та Рівненської областей можуть роздрукувати запрошення-перепустку для участі у пробному тестуванні, яке розміщене на
«Інформаційній сторінці
учасника ПЗНО» (логін та
пароль доступу учасники отримали під час реєстрації)
сайту ЛРЦОЯО http://
lv.testportal.gov.ua. У запрошенні-перепустці вказані
адреси пунктів проведення.
Нагадуємо, що допуск
учасників у пункти проведення пробного ЗНО здійснюється за наявності документа, що посвідчує особу (паспорта чи свідоцтва про
народження), запрошення-перепустки – з 10 год. 15 хв. до 10 год.50
хв.
Календар пробного ЗНО –2020:
- 21 березня 2020 р. – українська мова і література;
- 28 березня 2020 р. – історія України, математика, іноземні мови,
географія, фізика, хімія, біологія.
Кожен крок -це крок до успіху!
Наталія ДУДА,
завідувач методичного кабінету відділу освіти Турківської РДА.
P.S. Коли номер уже був готовий до друку, стало відомо, що
пробне ЗНО можуть перенести на наразі невизначений термін.
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«БОЙКIВЩИНА»

5 стор.

КОРОНАВІРУС.
ЯК ДІЯТИ ХРИСТИЯНАМ
Епідемія коронавірусу увірвалася в суспільство. У стислі
терміни інформація про спалах нової хвороби стала найпершою з новин у ЗМІ, посіявши паніку і страх. Змінюються плани, падають фондові ринки, напружуються політики і аналітики, намагаються прорахувати, чи надовго вірус, як буде
розвиватися економіка, скільки людей захворіє?
Хоча новий вірус, який уже отримав назву COVID19 – не найнебезпечніша хвороба у світі,
віруючим все ж необхідно визначитися, що робити і як себе
вести.
Священнослужителям і прихожанам, в ці дні, не варто проявляти байдужість до переживань людей, прикриваючись
Божим захистом, або особливою вибраністю. Церква існує не
в лісовій глушині, а в середовищі
свого суспільства, спільно з
іншими проходячи виклики, діючи з вірою, любов’ю і співчуттям.
Церква завжди має можливість обрати найкраще і вічне,
коли приходять труднощі. Ось
чому треба для себе вирішити,
що християнські церкви можуть
зробити в питанні протидії можливим вірусним небезпекам?
ПЕРЕМАГАЙТЕ СТРАХ, НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ПАНІКИ.
Відома притча про паломника і чуму:
- Куди ти йдеш? - запитав
один паломник, зустрівшись з
Чумою.
- Я йду в Багдад. Мені потрібно заморити п’ять тисяч
людей. Кілька днів по тому той
же паломник знову зустрів
Чуму.
- Ти сказала, що йдеш до Багдада, щоб заморити п’ять тисяч з народу, а замість того ти
вбила п’ятдесят тисяч, - дорікнув він Чуму.
- Ні, - заперечила Чума, - я погубила тільки п’ять тисяч,
решта померли від страху ...
Паніка робить набагато
більше зла, ніж будь-який вірус!
Пам’ятайте слова Ісуса Христа:
“...коли люди будуть мертвіти
від страху й чекання того, що
йде на ввесь світ …” (Лук.21:
26). Це поразка не від самого
лиха, а від очікування його! Тому
важливо утверджувати людей в
справжній вірі в Бога й остуджувати запалені новинами уми.
Страх не повинен керувати цер-

квою, яка сама покликана бути
сіллю і допомагати стабільності
суспільства. «...І дбайте про
спокій міста, ... і моліться за
нього до Господа, бо в спокої
його буде і ваш спокій.»( Єремія
29:7).
Страх часто від незнання. Ось
чому Христос говорив: «пізнаєте правду, і правда зробить вас
вільними» (Ів.8: 32).
ДІЙТЕ ПРЕВЕНТИВНО.
Наставте людей, які раптом
відчують симптоми зараження,
або побували в спілкуванні з хворими, не ризикувати іншими.
Нехай краще вони візьмуть паузу, побудуть вдома, щоб не заражати оточуючих.
Встановіть у церкві, в доступному для всіх місці, спреї з розчином для обробки рук. Вони є в
кожній аптеці. Якісно обробляйте приміщення.
Направте свої зусилля в сферу милосердя та благодійності.
Можливо, є люди, кого зачепив
не сам вірус, а економічні наслідки від нього. Допоможіть їм.
Враховуйте не тільки питання
здоров’я людей, а й проведення церковної діяльності в умовах, що змінюються. Завжди пам’ятаймо: церква здатна витримати будь-які випробування і
залишатися переможцем.
НЕ ЗВИНУВАЧУЙТЕ ТИХ, ЯКІ
ЗАХВОРІЛИ.
Як відомо, в середньовіччі великі нещастя посилювали прагнення людей знайти їхніх винуватців. Явище отримало стійку
назву, що застосовується і нині:
«полювання на відьом». На
жаль, факти такого ставлення до
своїх ближніх сьогодні вже відомі
всім.
Не повторюймо помилки середньовіччя, не ганьбімося! Не
треба пояснювати епідемію
гріхами окремих людей, народів
або релігій. Краще проявити
любов і співчуття до тих, хто хво-

рий, чи постраждав від епідемії.
Ставтеся до будь-якого випадку
з розумінням, бо і він у Божих
руках.
МОЛІТЬСЯ.
Сьогодні у суспільства немає
відповідей на всі запитання.
Цілком можливо, що влітку все
припиниться, а пізніше й з’являться методи лікування. А
може навпаки, країни вступлять
в нову епоху боротьби з незвіданою хворобою, і криза атакує
людство з усіх боків. Вчені розглядають широкий діапазон варіантів розвитку ситуації.
Християни ж, визнаючи невизначеність, все одно залишаються на вузькому шляху, найнадійнішому шляху - слідування за
Христом.
В Євангелії від Луки, який, до
речі, був лікарем, зазначено, що
треба молитися завжди й не занепадати духом (Лук.18: 1).
Можна шукати і міняти відповідальних, змінювати методи
лікування і захист, але молитву
не замінити нічим! Вона відображає нашу християнську відповідальність.
«Отже, признавайтесь один
перед одним у своїх прогріхах, і
моліться один за одного, щоб
вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведного!» (Якова 5:16)
Молімося про здорових і хворих, про свою країну і держави,
які переживають епідемію.
Просім Бога про мудрість для
держслужбовців, лікарів і пасторів. Молитовно противмося
страху і всім силам, які його породжують.
Нехай цей час стане шансом
для тих, хто не знає Бога, не
шукає спасіння, побачити
крихкість земного життя і в смиренні знайти порятунок у Христі.
Не коронуймо коронавірус!
Залишаймося вірні Царю царів!
Останнє слово не за вірусом,
а за Ісусом Христом.
Йому Слава сьогодні і навіки
віків! Амінь!!!
Микола ЯЦКУЛЯК,
пресвітер Церкви ЄХБ м.Турка, головний лікар Турківського районного центру первинної
медико-санітарної допомоги.

ЗМАГАЛИСЯ ЮНІ МАТЕМАТИКИ
Нещодавно у районному Будинку дитячої та юнацької творчості пройшла цікава метематична година. У гості до турківчан продемонструвати свої знання та вміння з математики
приїхали гуртківці з Ільницького НВК. Підготувала математичну вікторину методист
БДЮТу Марія Бачинська, а змагалися між собою в знаннях з цієї точної науки учні 5-8 класів.
Обидві команди приготували змістовне представлення і зразу ж включилися у поєдинок. Усі
були дружні, уважні, не спішили, а добре думали, перш ніж сказати відповідь.
У підсумку, найкращі математичні знання продемонстрували гуртківці з Ільника. Вони набрали 127
балів. Дещо відстали від них (89 балів) члени математичного гуртка БДЮТу. Переможці були нагороджені цінними подарунками, всі учасники одержали також своєрідні сувеніри – брилки з логотипом
Будинку дитячої творчості, а найкращих гравців нагородили ще й солодощами.
– У мене завжди викликають повагу люди, які знають математику, люблять цю науку, – каже директор БДЮТу Софія Багай. – Для чого ми провели це змагання? Перш за все, для того, аби показати, що
є у нас такі гуртки і вони працюють. По-друге, це була можливість дітям іншого населеного пункту
ближче познайомитися з нашим Будинком дитячої творчості. Гурток юних математиків з Ільника веде
Наталія Лопатень, а в БДЮТі – Ірина Кузьмак. Це двоє прекрасних, хороших, мудрих вчителів, які
працюють одна недавно, а інша вже давно, але вихованці обох із захопленням відвідують математичний гурток і показують відмінні знання. Бажаю їм і надалі успіхів у роботі та кмітливих, розумних учнів.
Ольга ТАРАСЕНКО.
Втрачене посвідчення дитини-інваліда серія ААТ №131814, видане 04.02.2016 р. УСЗН Турківської
РДА на ім’я Марії Василівни Костьов’ят, вважати недійсним.

«ЖИВИ, РІДНА МОВО!»
У нашому загальноосвітньому навчальному закладі проходять багато виховних заходів. Ось і нещодавно проведено свято «Живи, рідна мово!», приурочене Міжнародному дню рідної
мови.
Активну участь у заході взяли учні 8, 5 та 10 класів, які
декламували вірші, виконували пісні.
Також були продемонстровані цікаві інсценізації у виконанні учнів
Миколи Савчака, Дарини Драбич, Ганни Кльоб, Михайлини Малець,
Аліни Бровар, Назарія Буняка та інших. Прозвучали пісні у виконанні Михайлини Малець та Жанни Шукост. Захід підготувала вчитель української мови та літератури Оксана Шийка.
Михайло ШИЙКА,
заступник директора Верхньояблунського НВК.

У ЛИБОХОРІ ПОБИЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
До Турківської КЦРЛ звернувся начальник сектору реагування патрульної поліції №2 Турківського відділення поліції,
старший лейтенант, гр. Я, 1986 р. н., житель м. Турка, з закритою черепно-мозковою травмою.
Як з’ясувалося, поліцейський під час виїзду в с. Либохора намагався втихомирити сімейного дебошира, який чинив домашнє насильство, а відтак зазнав травми. Його побили два брати – місцеві
жителі, 1992 р. н., та 1995 р. н.. До медиків звернулася також і
дружина одного з них, проти якої було вчинено насильство. Як кажуть правоохоронці, дісталося і її братові, який, власне, намагався
захистити сестру.
По даному факту відкрито кримінальне провадження. Тривають
слідчі дії.
Наш кор.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про проведення
конкурсу з визначення суб’єкта господарювання – виконавця комунальної послуги з вивезення побутових відходів, що утворюються на території міста Турка».
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою
одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб,
їх об’єднань, Турківська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про проведення
конкурсу з визначення суб’єкта господарювання – виконавця комунальної послуги з вивезення побутових відходів, що утворюються на
території міста Турка».
Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про проведення
конкурсу з визначення суб’єкта господарювання – виконавця комунальної послуги з вивезення побутових відходів, що утворюються на
території міста Турка», розроблено відповідно до норм чинного законодавства з метою визначення порядку ініціювання, підготовки
та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів міською радою, її посадовими особами.
Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу
буде розміщено на офіційному сайті Турківської міської ради (turkamrada.gov.ua) у спеціальному розділі «Прозоре місто» (підрозділ
«Регуляторна політика»).
Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту
регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі
на адресу розробника: Турківська міська ради, пл. Ринок, 26, м.
Турка, 82500, тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу:
turkamrada@ukr.net.
Міський голова Когут Г.Й.
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«БОЙКIВЩИНА»

ПРО НОВІ ПРАВИЛА НАДАННЯ
ПОСЛУГИ З ПОВОДЖЕННЯ З
ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ –
РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНРЕГІОНУ
Першого травня 2019 року введено в дію Закон України «Про
житлово-комунальні послуги» (далі – Закон). Новим Законом
зокрема врегульовані поняття у сфері поводження з побутовими відходами та порядок затвердження тарифу на послугу
з поводження з побутовими відходами, яка включає послуги з
вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів,
змінено систему взаємовідносин між виконавцями та споживачами послуги.
До цього послуга «вивезення
побутових відходів» включала всі
операції у сфері поводження з
побутовими відходами: збирання, перевезення, сортування,
зберігання, обробка, переробка, утилізація, видалення, знешкодження та захоронення, тепер
її назву змінено на «поводження з побутовими відходами»,
відповідно до Закону України
«Про відходи».
Цим Законом також передбачено, що суб’єкти господарювання, які визначені органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах виконавцями послуг з вивезення побутових
відходів, укладають договори на
надання послуг з поводження з
побутовими відходами зі споживачами.
Виконавці послуг з вивезення
побутових відходів зобов’язуються укласти договори про надання послуг з перероблення та захоронення побутових відходів із
суб’єктами господарювання, що
надають такі послуги відповідно
до правил благоустрою території
населеного пункту.
Так суб’єктами господарювання, відповідно до статті 55 Господарського кодексу України,
(далі – Кодекс) визнаються учасники господарських відносин, які
здійснюють
господарську
діяльність, реалізуючи сукупність господарських прав та
обов’язків, мають відокремлене
майно і несуть відповідальність
за своїми зобов’язаннями в межах цього майна.
Згідно зі статтею 23 Кодексу,
відносини органів місцевого самоврядування з суб’єктами господарювання у випадках, передбачених Законом, можуть
здійснюватися на договірних засадах.
Договори про надання послуг
з поводження з побутовими
відходами мають містити інформацію про укладені договори
між виконавцем послуг з вивезення побутових відходів та
суб’єктами господарювання, що
надають послуги з перероблення або захоронення побутових
відходів.
Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам
та може забезпечити надання
послуг відповідної кількості та
якості, конкурсна пропозиція
якого визнана найкращою за
результатами оцінки. Перевага
надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній
комісії проєкт, або затверджену
інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку
підприємства, яка повинна включати заходи щодо впроваджен-

ня роздільного збирання твердих побутових відходів.
Відповідно до статті 179 Кодексу, при укладанні договору із переможцем конкурсу з вивезення побутових відходів, зміст договору може визначатися на основі вільного волевиявлення,
коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будьякі умови договору, що не суперечать законодавству.
Крім того, статтею 180 Кодексу визначено істотні умови господарського договору.
Виконавець послуг з вивезення побутових відходів укладає
договори про надання послуг з
поводження з побутовими відходами зі споживачами.
Процедура надання суб’єктами господарювання, незалежно
від форми їх власності, послуг з
поводження з побутовими відходами у містах, селищах і селах
визначена новими Правилами
надання послуг з поводження з
побутовими відходами (далі –
Правила), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 із
змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 318 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Договір про надання послуг
укладається відповідно до Типового договору, наведеного у додатку 1 Правил.
Крім того, новими Правилами
визначаються права та обов’язки споживачів і виконавців житлово-комунальної послуги.
Споживач має право на:
1) одержання своєчасно та
належної якості послуги;
2) одержання без додаткової
оплати від виконавця інформації
про тарифи на послугу, структуру
тарифу, норми надання послуг,
порядок надання послуг, графік
вивезення побутових відходів;
3) відшкодування збитків, завданих його майну, життю або
здоров’ю, внаслідок неналежного надання або ненадання
послуг;
4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг
у п’ятиденний строк з моменту
звернення споживача;
5) зменшення розміру плати
за послуги у разі їх ненадання,
надання не в повному обсязі або
зниження їх якості;
6) неоплату вартості послуг за
період тимчасової відсутності в
житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів – за умови документального підтвердження
такої відсутності;
7) перевірку кількості та якості
послуг;

8) складення та підписання
актів-претензій;
9) отримання без додаткової
оплати інформації про проведені виконавцем нарахування
плати за послуги;
10) розірвання договору з виконавцем.
Споживач повинен:
1) укладати договори про надання послуг;
2) своєчасно вживати заходів
до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням
послуг, що виникли з його вини;
3) оплачувати в установлений
договором строк надані йому
послуги;
4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних
норм;
5) у разі несвоєчасного
здійснення платежів за послуги
сплачувати пеню;
6) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла та про фактичну кількість
осіб, які постійно проживають у
житлі споживача протягом 30
календарних днів від дня настання такої події;
7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;
8) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу
до таких майданчиків;
9) обладнати контейнерні
майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;
10) забезпечити належне
збирання та зберігання відходів,
установлення
необхідної
кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з
урахуванням унеможливлення їх
переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил.
Виконавець має право:
1) вимагати від споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання
їх у належному санітарно-технічному стані;
2) вимагати від споживача
своєчасно збирати та належним
чином зберігати відходи;
3) вимагати від споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;
4) припинити/зупинити надання послуг у разі їх несплати або
оплати не в повному обсязі в
порядку і строки, крім випадків,
коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;
5) вимагати від споживача
проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли
з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт,
проведених виконавцем;
6) звертатися до суду в разі
порушення споживачем умов
договору;
7) отримувати інформацію від
індивідуального споживача про
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зміну власника житла та фактичної кількості осіб, які постійно
проживають у житлі споживача.
Виконавець зобов’язується:
1) забезпечувати своєчасність
надання, безперервність і
відповідну якість послуг;
2) готувати та укладати із споживачем договори про надання
послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов
їх виконання згідно з типовим
договором;
3) без додаткової оплати надавати необхідну інформацію
про тарифи, структуру тарифу,
порядок надання послуг, графік
вивезення побутових відходів;
4) розглядати претензії та
скарги споживачів і проводити
відповідні перерахунки розміру
плати за послуги в разі їх ненадання;
5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки;
6) сплачувати споживачу, у разі
ненадання або надання не в
повному обсязі послуг, неустойку;
7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати
акти-претензії;
8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок;
9) інформувати споживача про
намір зміни тарифів на послуги
з поводження з побутовими
відходами;
10) мати укладені договори із
суб’єктами господарювання, що
надають послуги з перероблення та захоронення побутових
відходів, та перевозити побутові
відходи тільки в спеціально
відведені місця чи на об’єкти
поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного
пункту;
11) забезпечувати утримання
контейнерів, у разі перебування
їх у власності виконавця, відповідно до вимог санітарних норм і
правил;
12) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка
перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний
для цього транспортний засіб.
Тарифи на послугу
Також, за новою редакцією
Порядку формування тарифів на
послуги з поводження з побутовими
відходами,
Кабінет
Міністрів закріпив за місцевою
владою повноваження щодо
встановлення тарифу на послугу з поводження з побутовими
відходами.
Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами
є сумою тарифів на послуги з
вивезення, перероблення та
захоронення побутових відходів.
До складу тарифів тепер не
включатимуться витрати зі
здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних
інвестиційних фондів чи із забезпечення прибутковості інвестиційного капіталу.
Зазначимо, що відтепер тарифи формуватимуться одні для
всіх, так як виключено п. 34, за
яким тарифи визначалися для
3 окремих груп споживачів (населення, бюджетних установ та
інших споживачів).
За детальною інформацією
звертатися у відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики.
Петро ЮДИЦЬКИЙ,
начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
енергетики.

Колектив Верхньогусненського НВК щиро вітає з ювілейним
днем народження техпрацівника школи Олександра Ярославовича Носова і бажає шановному ювілярові міцного здоров’я, великого людського щастя, родинного затишку і
тепла, усіх земних гараздів.
Нехай життя
квітує
б у й н и м
цвітом,
А ювілеї хай
приходять знов і
знов,
І доля хай дарує з кожним
роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.
Нехай Господь завжди допомагає,
А Мати Божа береже від зла.
Радості земної Вам бажаєм,
А від людей – поваги і тепла.

На автомийці м. Турка, по вул.
І. Франка, біля автобусного парку, проводиться чистка автомобілів, а саме:
чистка салону, чистка панелей, чистка сидінь, чистка багажника, натирання панелей, чорніння коліс, чистка та сушка килимів.

ЗБЕРЕЖІТЬ
СВІЙ ЗІР
З 9 по 30 березня в районі
проходить акція з діагностики і профілактики глаукоми.
Тож будь-яка людина може
прийти до окуліста, щоб перевірити
свій зір.
Хочу нагадати читачам про
цю підступну хворобу.
Глаукома –
це складне
захворювання, при якому пошкоджується зоровий нерв, що
зумовлює безповоротну втрату
зору. При глаукомі порушується
циркуляція рідини в оці, вона
швидко накопичується, росте
внутріочний тиск. При цьому
страждають всі відділи ока.
Найпоширеніша форма глаукоми – відкритокутова – немає
жодних симптомів на ранніх стадіях захворювання. Без ранньої
діагностики та вчасно розпочатого лікування цей процес може
призвести до непоправної сліпоти. При закритокутовій глаукомі
людина може відчувати біль,
почервоніння ока, біль половини голови, пониження зору, нудоту, блювоту.
Дотепер невідомо, яка причина виникнення глаукоми. Але
однією з основних є вік. Найчастіше недуга розвивається у людей після 40 років.
Тож аби вчасно її виявити, усім
людям, віком після 40 років, слід
раз на рік пройти обстеження в
офтальмолога – перевірити гостроту зору та виміряти внутріочний тиск.
Запрошуємо прийти до окуліста в поліклініку для перевірки
ВОТ. У разі потреби, можна додатково обстежитись в глаукомному кабінеті при Львівській обласній клінічній лікарні.
Наталія ЗАКАНИЧ,
лікар-офтальмолог.
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КОЛОНІАЛІЗМ МОСКВИНА
(Продовження розділу. Початок у №10)
Ще й не зміцнивши своєї влади, лише за 12 років по
Переяславі, Москва заборонила 1667 р. Україні продавати свої товари до інших країн, крім Московщини. Але й
на московсько-українському кордоні (існував до 1754
р.) Московщина накладала на українські вироби велике
мито, щоб зруйнувати промисловість України. Після
Полтави Московщина значно посилила і поширила заборону Україні торгувати з Західною Європою, в 1716 р.
їздити на Захід по крам, в 1718 році — вивозити до Західної Європи український тютюн, а 1722 року — привозити в Україну західноєвропейські товари. В 1723 році
заборонила продавати до Західної Європи бурштин та
поташ; 1738 року — коней; 1740 року — хутра; 1749 року
— кожухи, вовну, овець, 1775 року — сіль і т.п. і т.д.. Все
Україна мусила везти до Московщини. А там москвини
ставили українських торгівців у такі обставини, щоб, купивши в них за півціни, самим везти товар до Європи.
Московські торгівці багатіли, а українські бідніли, закордонна торгівля України опинилася в московських руках.
Виробництво предметів і знарядь промислово розпочалося в Україні ще за кам’яної доби, десь 5 тисяч
років тому, і то — на продаж. Археологи знайшли в Україні багато промислових виробень кам’яних знарядь
та прикрас. За бронзової та залізної діб таких промислових виробень стало ще більше: в самому лише
Києві знайдені кількатисячолітньої давності. В XVI-XVIII
ст. по всій Україні працювали десятки великих і тисячі
менших гут, ливарень, ґуралень, гарбарень, поташень,
кушнірень, чимбарень, ткалень, кузень, зброярень, гамарень, гончарень тощо. В XVIII ст. Московщина знищила всі великі і середнього розміру українські мануфактури всілякими заборонами, надмірними податками, а
часто і відкритим грабунком, спаленням, руйнуючи промисловість та торгівлю. Українські ремісники здавна
були організовані в союзи (цехи). Лише член союзу мав
право виробляти та продавати свої вироби. До союзу
приймалися лише після довгого навчання та іспиту, що
забезпечувало високу якість українських виробів, отже
й добру ціну на них. Наприклад, у Чехії в XIV ст. найкращі
залізні колодки називалися «руськими», у Франції
«руською» найліпша тканина, а «руським» — українським золотом французи називали все, що йому не можна скласти ціни. У виробництві порцеляни українці мали
досвід від Трипільських часів (4 тисячі років); біжутерії,
зокрема різнобарвної склиці (поліхромної емалі) — від
Сарматських часів (2 тисячі років) і т.д. За Руської держави ІХ-ХІІІ ст. українські архітектори, будівельні майстри, малярі були одними з кращих у Європі, про що
свідчать їхні твори в Україні і поза нею.
Наші ремісники добре заробляли, були заможними і
висококультурними. Петро І, Катерина II та їхні наступники заборонили ремісничі союзи (їх ніколи не було в
Московщині). Майстрів вивезли силоміць до Московщини і примусили їх там навчати москвинів. Закрили Мистецьку академію в Харкові, а всіх професорів забрали
до Московщини, щоб заснувати там потім «Строгановское училище живописи». Московщина вивезла в XVIII ст.
до себе всі українські найліпші ткальні разом з майстрами. Виробництво сукна в Україні одразу впало на 75%.
Україна заробляла великі гроші на скляних виробах.
Московщина заборонила 1720 р. продавати їх до Західної Європи, а оскільки москвини розумілися на склі, то
Московщина навмисне наклала велике мито, щоб українці не могли продати їх і в Московщині. Так Московщина знищила скляний промисел в Україні і розорила
десятки тисяч українських ремісників та торгівців.
Так само Московщина знищила порцеляновий промисел. Великі порцелянові мануфактури з Глухова, Волошків та інші вивезено разом з майстрами до Московщини. А що в Московщині не було порцелянової глини,
дозволено було привозити її туди... з України. Зруйнувавши український ткацький промисел, Московщина
розбудувала свій. З допомогою українських фахівців
«обернула Московську, Костромську, Владимирську губернії на суцільну промислову округу. Вся людність тих
губерній жила лише з ткацького промислу». Оскільки
промисловість потребує сировини, Московщина ще в
XVIII ст. заборонила Україні продавати вовну, льон, коноплі тощо будь-де, крім Московщини. Ясна річ, скуповувала задешево.
«Все наше» стосувалося і робітників. У XIX ст. московський уряд купував робітників (на державні роботи),
сплачуючи за дитину 390 руб., за парубійка 750 руб., за
дорослого 1 тисячу руб. Соціалістичний уряд СРСР уже
просто заганяє до залізничих вагонів робочу силу і везе,
куди хоче. Тюремна «промисловість» дає московській
«демократії» величезні прибутки.

Всі головні залізниці України побудовано в напрямі
південь-північ. Три з них — до 1917 p., а по 1917 р. побудували ще дві. Увесь південь України не має залізниці в
напрямі схід-захід. Московщина навмисне не добудовувала їх до портів Чорного і Азовського морів.
Українці не раз просили дозволу добудувати своїм
коштом, і кількократно уряд відмовляв. Лише коли
бельгійці та французи взяли в свої руки Донбас, Московщина дозволила їм добудувати чи побудувати до портів.
Але розбудовувати самі порти не дозволила. Чужоземні
кораблі в українських портах часом цілий місяць чекали на можливість розвантажитися. Натомість на розбудову своїх балтійських портів Московщина не шкодувала грошей.
Головними товарами України для вивозу за кордон
були пшениця, цукор, вовна, вугілля, копалини. Щоб українські порти НЕ багатіли, а багатіли московські, Московщина встановила вивізне мито з азовсько-чорноморських портів на 100% більше, ніж з балтійських
портів. Наприклад, на зерно з балтійського порту 1,67
руб. з чверті, а з чорноморського — 2,99 руб. Щоб з України не везли до чорноморських, Московщина запровадила т.зв. «диференційовані тарифи», тобто різну оплату за перевезення. За вугілля з Донбасу до портів
Чорного моря платилося 1/32 копійки за пуд-версту, а
до Московщини — 1/62коп., тобто на 100% дешевше.
Перевезення зерна до чорноморських чи азовських
портів коштувало 40% вартості товару, а до балтійських
— лише 25%, хоч туди вдесятеро далі, ніж до чорноморських. Так само було з усіма вантажами.
Привезти готові вироби з Московщини в Україну коштувало вдвоє дешевше, ніж вивезти такі самі вироби з
України до Московщини. Крім того вироби ліпшої якості
залишали в Московщині, а гіршої везли в Україну і продавали тут на 15-20% дорожче, ніж у Московщині високоякісні.
Україна виробляла 25 мільйонів кілограмів вовни
щороку. Англія завозила надзвичайно дешеву вовну з
Австралії. Московщина зняла ввізне мито з англійської
вовни, і українські вівчарі зубожіли. Московщина потребувала англійських грошей на купівлю англійської техніки, але витрачала їх на англійську вовну. Так само Московщина не накладала мита на мадярські та грецькі
вина, щоб не дати розвиватися українським виноробам.
З усього тютюну, що його вирощувала Україна, 80% переробляли в Петербурзі.
Московський уряд наклав високий податок на український цукор на самому початку цукроварства в Україні
(першу цукроварню в Україні збудовано 1887 року). Доки
наш цукровий промисел був невеликий, постачав цукор
лише на московський імперський ринок, то платилося
лише 50 коп. з пуда, а надалі податок різко зростав:
1895 р. — вже 1,75 руб. тобто 40% продажної ціни. У
1912 р. Москва одержувала цукрового податку 32,8 млн.
золотих рублів, а до того ще й 7 млн. руб. промислового
податку на цукроварні. Але й цей грабунок не спинив
розвитку нашого цукрового промислу, і Московщина знайшла ще один спосіб затримати його розвиток.
Собівартість цукру українських цукроварень становила 3,25 руб. за пуд, та ще податок 1,75 руб., отже всього
5 руб. за пуд. Таким чином продажна ціна в Україні не
могла бути меншою за 12,5 коп. за фунт, її наш селянин
чи робітник заплатити не міг, і цукроварні змушені були
продавати цукор за кордон. Європа теж не хотіла платити такої ціни, тому московський уряд звільняв експортерів українського цукру від податку (1,75 р. на пуд) і
навіть давав їм 80 коп. на пуд допомоги. Увесь вивіз
українського цукру опинився в московських руках. Продавши в Європі український цукор за 5-6 коп. за фунт,
Московщина купувала в Англії очеретовий цукор-сирівець по 1-2 коп. за фунт і везла його до Петербурга.
Очистивши його там, везла в Україну і продавала по 14
коп. за фунт. Так українські селяни та робітники цукроварень заробляли не більше за африканських, а петроградські заробляли на життя. Радянська московська
статистика свідчить, що собівартість цукрових буряків
колгоспам за часів 5-ої п’ятирічки була 15 руб. за тонну,
а уряд СРСР платив їм лише 2 руб. 50 коп. за тонну,
тобто не доплачував 12,5 рубля за тонну навіть до собівартості.
Всюди, де Московщина встановлювала своє панування, країни і народи швидко убожіли. Так сталося з багатющою, культурною Україною, з культурними: Естонією,
Латвією, Литвою, Фінляндією, Польщею у XVIII-XIX ст., а з
Чехією, Болгарією, Мадярщиною у XX ст.. Багатющий
Сибір лежав під Московщиною неосвоєним 400 років.
Московщина воліла загарбувати вже готове, зроблене
сусідами. Для цього слід було постійно тримати велику
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армію, а для неї — розбудовувати промисловість. Величезні кошти вклала Московщина в Урал, але уральське
залізо коштувало вдвоє дорожче, ніж привезене з Європи, отож Московщина купувала всі залізні вироби, навіть
маленькі цвяхи. Щоправда, імперія мала власне залізо
і власне вугілля, але вони були ... у мазепинській колонії. Дозволити українцям розбудовувати Донбас, промисловість України — це зміцнювати силу України, а
отже господарську незалежність, що породжує культурну і політичну. Не знайшлося іншого виходу, як закликати новітніх варягів: французів та бельгійців. Змосковщений німець сумно зауважив: «Боротьбу між Кривим
Рогом і Уралом розв’язав чужоземний капітал і не на
користь московського національного капіталу». Європейці підрахували, що вони зароблять більше, продаючи Московщині залізо та вугілля не європейське, а українське. Побачили й політичне безсилля України захистити свої інтереси. Зрозуміти, що Московщина перешкоджатиме їм розбудовувати Донбас, Кривий Ріг. Треба було купити московський уряд.
Українці вже були заснували кілька своїх великих промислових та фінансових підприємств — Донецько-Юр’ївське, Олексіївсько-Дніпровське, Таганрозькы металургійні товариства та Київський і Харківський банки.
Розбудова української промисловості ставала твердо на
власні ноги. Отже, щоб перехопити її, треба було
насамперед знищити українських промисловців та
банкірів. Московський уряд та банкіри Рябушинський,
Путілов, Авдаков, Утін, Плотніков разом з французькими банкірами Тальмані, порозумівшись, спільними силами створили господарчу кризу в Україні: московський
уряд провів грошову «реформу» і пограбував в українців
75% їхніх капіталів. За знецінені гроші Московщина забирала задешево український найголовніший вивізний
товар — пшеницю і продавала її в Європі за повноцінні
європейські гроші.
Французькі банкіри дали московським великі позики
і купили на кілька десятків рублів московських цінних
паперів. Уряд збільшив податки на українські вироби.
Згадувана московська банкірська позичкова спілка перестала давати українським підприємствам будь-які
позички. Об’єднаний наступ уряду, московських та французьких банкірів не витримали українські промисловці
та банкіри і збанкрутували, їхні банки та підприємства
скупили задешево москвини. Засновник Харківського
банку, український патріот П.Алчевський застрелився.
Його банк забрав Рябушинський. Отже, українських капіталістів знищили не соціалісти 1917 року, а капіталісти півстоліття раніше.
Французи та бельгійці заходилися розбудовувати Донбас і Кривий Ріг не «по-русски», а по-людськи. Привезли своїх інженерів, майстрів, техніку, і за короткий час
Донбас подесятерив продуктивність та прибутковість.
Один робітник добував руди в Кривому Розі 16,4 пуда, а
в Московщині — 5,7 пуда. За 40 років (1870-1913 pp.)
виробництво металу збільшили в Україні 20-кратно і
давали 75% всього виробу імперії. Вугілля — 80%.
Москвини заснували три трести: вугільний «Продуголь», металургійний «Продамет», гірничий «Продаруд»
За фінансової допомоги французьких банків і політичної свого уряду ці трести захопили контроль над 80%
шахт, 74% ливарень, 82% металічних виробів. Решта
підприємств нічого не могла вдіяти проти цієї монополізації, бо уряд був на боці монополістів. Як бачимо, одержавили банки і почали одержавлювати промисловість
та торгівлю не соціалісти 1917 p., а ще монархісти
півстоліття раніше.
У європейському суспільстві конкуренція є невід’ємною частиною людських прав, суспільство негайно і твердо спротивилося спробам творити трести та
самі монополії, вони заборонені законом. Єдина держава, де панують трести — Росія.
«Продуголь», «Продамет» та «Продаруд» штучно створювали дефіцит металовиробів, навіть припиняючи випускати їх на якийсь час. За виробництво понад встановлену ним кількість трест карав штрафом 10 тисяч
рублів і тримав ціни вдвоє вищими за європейські, а в
Україні ще й на 35% вищими, ніж у Московщині: товар
виробляли в Україні, отже мало би бути навпаки. Таким
робом на кожному плузі, на кожному ножі, сокирі, цвяху
Україна ПЕРЕПЛАЧУВАЛА понад 200%. Така розбійницька надвишка лише за металовироби давала Московщині 54 млн. золотих рублів щороку, а на тканинах —
91 млн. З усіх тканин 95% ткалося в Московщині з завезеного прядива. Чужоземну бавовну привозили до Одеси,
везли далі до Московщини; там ткали, а тканини везли
назад в Україну на продаж. Так було і до 1917 p., і після.
На інших виробах — ще більше мільйонів рублів. Ці трести дали небачений у світі прибуток: у Європі, наприклад, 5-6% річних доходів, а Московщині — 10-12%. В
Україні їхній зиск сягав аж 57% і ніколи не був нижче за
23%.
(Закінчення розділу у наступному номері).
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Інформація
Боринської селищної ради про оголошення
конкурсу на право оренди комунального майна
Назва об’єкта оренди: нерухоме майно
Нежитлове приміщення (S=29,1 кв. м.) в адміністративному будинку Боринської селищної ради (перший поверх), адреса: Львівська
обл., Турківський район, смт. Бориня, вул. І. Франка, 4.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, виконаною станом на 29.02.2020 року, становить 99 500, 00 грн.
Цільове використання об’єкта оренди – розміщення торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних
закладів.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1.Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання об’єкта, порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць розрахунку (березень - 2020 р.) – 727,50 грн.
(орендна ставка – 25 грн. за 1 м кв. в місяць).
2.Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3.Протягом одного місяця з дня підписання договору оренди та
акта приймання-передачі відкриття.
4.Дотримання вимог експлуатації об’єкта.
5.Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на
здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на публікацію оголошення про конкурс.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
- заяву про участь у конкурсі;
- зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу;
- довідку від Турківської районної ради про відсутність заборгованості з орендної плати (для орендарів майна районної комунальної власності);
- довідки управління Пенсійного фонду та податкової інспекції
про відсутність заборгованості.
а) Для учасників, які є юридичними особами:
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців;
- завірені нотаріусом копії установчих документів;
- завірену копію довідки про реєстрацію особи як платника податків;
- завірені копії ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, у разі їх наявності;
- звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
- довідку від кандидата про те, що відносно нього не порушено
справу про банкрутство.
б) Для учасників, які є суб’єктами підприємницької діяльності
– фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу претендента на участь у
конкурсі, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
- завірену належним чином копію виписки, або витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- декларацію про доходи фізичної особи, або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта підприємницької діяльності –
фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в день проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12:00 год., на 21-ий день після опублікування цієї інформації, в кабінеті голови Боринської селищної ради.
Телефон для довідок: 3-41-18.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 82547,
Львівська обл., Турківський р-н, смт Бориня, вул. І. Франка, 4, Боринська селищна рада.
Документи на конкурс подавати у надійно запечатаному конверті,
з написом «На конкурс», скріпленому печаткою або підписом учасника конкурсу.
Ознайомитись з проєктом договору оренди та отримати додаткову інформацію можна в Боринській селищній раді за тел.: 3-4118.
Голова конкурсної комісії І.Яворський
Загублене свідоцтво № 405744, видане Нижненською загальноосвітньою школою І-ІІ ст. (основна школа) 14 червня 1992 року на
ім’я Ольги Василівни Тацишин, вважати недійсним.
ЗАМОВЛЯЙТЕ на ВЕСНУ роботу+ матеріали зі знижкою до 20%.
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування.
БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси,
альтанки, бані, паркани.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи.
УТЕПЛЕННЯ,
облицювання
будинків.
(068)1455866;
(066)7215631.
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ЗАКЛИКАЄМО ЖИТЕЛІВ ТУРКІВЩИНИ
НЕ ПАЛИТИ СУХУ ТРАВУ
Щорічно, з наближенням весни, в містах та селах – на полях,
пагорбах та вздовж доріг – рухаються вогняні «фронти», які
знищують на своєму шляху все живе. Внаслідок необережного поводження з вогнем, чи звичайної людської халатності й
необачності, на відкритих територіях, господарських угіддях,
уздовж транспортних магістралей, на узбіччях населених
пунктів горить суха рослинність.
Минулої осені рятувальники
багато разів ліквідовували пожежі підпалу трав’яного настилу в нашому районі. Шкода від
самовільного й неконтрольованого спалювання рослинних залишків різностороння й становить велику небезпеку. Вогнем
знищується не лише сухостій, але
й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, погіршується
якість ґрунтів, що призводить до
зниження урожайності.
Невинні на перший погляд
спалювання можуть призвести
до масштабних пожеж, загрожувати знищенням житлових будівель та життю людей.
Під час горіння листя та інших
рослинних залишків у повітря
вивільняються шкідливі хімічні
сполуки, які несуть велику шкоду для здоров’я людини. При
спалюванні трави на присадибних територіях виникає загроза
перекидання вогню на природні
ділянки, що веде, у свою чергу
до знищення диких рослин та
тварин.
Виникає загроза лісових пожеж і загоряння житлових будинків. Якщо пожежі виникають
на місцевості через яку проходять високовольтні лінії електропередач, постає нова загроза. Дим і вогонь є напівпровідниками й за відповідних умов
здатні стати причиною закорочення ЛЕП.
Ліквідація
таких
пожеж
відрізняється від інших тривалістю та потенційною можливістю
збільшення масштабів. Для їх
гасіння потрібно залучати значну кількість рятувальних сил,
пального і спецтехніки на тривалий термін.
На відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до
4 кілометрів за годину, а у вітряну – до 30. Висота полум’я сягає
двох метрів, а при сильному вітрі,
з різкими змінами напрямку та
швидкості, розмір таких пожеж

протягом
15-30
хвилин
збільшується у 2-3 рази.
Спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних
залишків заборонено законодавством України. З настанням

сухої погоди в районі проводитимуть спільні рейди, в складі
представників ДСНС, Екологічної інспекції, Національної
поліції, УТМР, щодо недопущення випалювання сухої рослинності та виявлення і притягнення до відповідальності паліїв
сухої трави.
Адже відповідальність за це
передбачена Кодексом України
про адміністративні правопорушення і тягне за собою накладення штрафу на громадян – від
десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від
п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (ст.77-1 КУпАП).
Крім того, при притягненні винних осіб до адміністративної
відповідальності, враховуються
всі обставини правопорушення
та тяжкість його наслідків, оскільки статтею 245 Кримінального кодексу України, за знищення, або пошкодження лісових
масивів, зелених насаджень
навколо населених пунктів,
вздовж залізниць, а також
стерні, сухих дикоростучих трав,

рослинності або її залишків на
землях сільськогосподарського
призначення, вогнем чи іншим
загальнонебезпечним способом, передбачено кримінальну
відповідальність.
Винних осіб карають штрафом від трьохсот до п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, або обмеженням волі – на строк від двох до
п’яти років. Ті самі дії, якщо вони
спричинили загибель людей,
масову загибель тварин, або

інші наслідки, караються позбавленням волі – на строк від п’яти
до десяти років.
Кожен із нас має законні
підстави боротися із підпалами,
відстоюючи своє конституційне
право на довкілля, безпечне для
життя і здоров’я! Принагідно
просимо священиків провести
роз’яснювальну роботу з парафіянами щодо заборони спалювання сухої трави. Звертаємо
увагу керівників органів місцевого самоврядування – вживати
всіх можливих заходів для попередження підпалів, виявлення й
покарання паліїв. Просимо і
педагогів провести роз’яснювальну роботу серед учнів.
Пожежу, що розгоряється,
спробуйте затоптати, засипати
піском чи залити водою. Якщо ж
не вдається впоратися самотужки, або помічена вами пожежа
уже набула значних розмірів,
телефонуйте за номером 101!
Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу
спорту, оборонної роботи та цивільного захисту Турківської
РДА.

Загублені державні акти на право власності на земельні ділянки – ЯМ №153881, ЯМ №153882, ЯМ
№153883, ЯМ № 153884, ЯМ №153885, видані 15.10.2012 р. Ільницькою сільською радою на ім’я Іллі
Івановича Захарчича, вважати недійсними.
УВАГА ВСІМ!
18 березня 2020 року, упродовж п’яти хвилин, з 14.50 год.
до 14.55 год., в м.Турка буде
проводитить оповіщення населення сигналами цивільного
захисту, з включенням електросирен, через мобільні та стаціонарні комплекси гучномовного
обладнання, наявні на території
Турківського району.

СПІВЧУВАЄМО
Класний керівник Олександр Гвоздінський та учні 9 класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 висловлюють глибоке співчуття однокласнику
Михайлові Бойку та його сім’ї з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька.
Володимир Микуляк з сім’єю висловлює щире співчуття однокласнику, товаришу Ярославу Юричку, з приводу тяжкої втрати – смерті
дружини – Наталії. Вічна їй пам’ять.
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