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Люблячу донечку, любиму сестричку, дружину, матусю і бабу-
сю Оксану Михайлівну Оначишич із золотим ювілеєм сердеч-
но вітають мама Євгенія, сестра Світлана, брат Микола, чо-
ловік Павло, дочки Віталія та Марія, син Андрійко, зяті Юрій та
Тарас, любимі онуки Матвійко та Дем’янко і вся родина. До-
рогій людині вони бажають   міцного здо-
ров’я,  світлої радості в житті, сімейного
благополуччя, мирного неба над головою,
рясних Божих благословінь.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітає щиро вся родина
У день, коли Тобі  – 50!
Хай пахучим цвітом стелиться до-

рога,
Хай відходять вдалеч горе і біда.
Хай  же будуть щастя і міцне здоро-

в’я,
Радість і повага – на многії літа!

КВАРТИРА ДЛЯ
ДИТИНИ-СИРОТИ

Ще одна  особа з числа  дітей-сиріт  з Турківського району,
згідно Регіональної програми забезпечення житлом дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отри-
має власне житло. Ця  дитина (їй зараз – 23 роки) віддавна
залишилася без батьків. Доля її складна –  кілька  разів   зміню-
валися опікуни, що  спричиняло важку психологічну травму
сироті.

ПОРУШЕНЬ НЕ ВИЯВИЛИ
У зв’язку з введенням  карантину, пов’язаного з пандемією

інфекційного захворювання  COVID-19, в район, у свої сім’ї,  по-
вернулися 173 дитини, які  перебували  в спеціальних навчаль-
них закладах Львівщини. Це досить велика цифра, Турківщина
знаходиться у першій п’ятірці районів, куди найбільше, в пері-
од карантину,  повернулося  дітей з неблагополучних, кризо-
вих, багатодітних сімей. До речі, багато  приїхало додому ви-
хованців зі Стрілківської школи-інтернату. Тож, службі у спра-
вах дітей Турківської РДА додалося клопоту, адже потрібно
було перевірити кожну таку кризову сім’ю: чи не порушують-
ся права тієї чи іншої дитини, яка повернулася в батьківську
оселю; чи забезпечені діти  харчами, як  вони  навчаються, чи
не виникає у сім’ї конфліктів.

 На щастя, із 150 сімей, які вже вдалося перевірити службі  у
справах дітей Турківської РДА, разом з медичними працівниками,
представниками відділу освіти,  районним центром  СССДМ, пору-
шень не було виявлено, а зауваження чи прохання  родичів та дітей
взято до уваги.  До  таких перевірок  була залучена й Турківська
гімназія ім. О. Ільницького.  Умови проживання вдома 65 її вихо-
ванців також було перевірено.

Ольга ТАРАСЕНКО.

–    А через те, що будинок, де
народилася дитина, був в авар-
ійному стані, зовсім непридат-
ним для проживання,  виконав-
чим комітетом  однієї з місцевих
рад  району, було прийнято
рішення про те, щоби поставити
цю дитину на облік  осіб, які по-
требують покращення житлових
умов, – розповідає начальник
служби у справах дітей Турківсь-
кої РДА  Ірина Стебівка. –  Відра-
зу ж після  того, як дитину поста-
вили на облік,  наша служба вжи-
ла усіх заходів, щоби подати
відповідну інформацію до Льво-
ва і посприяти тому, аби дана
особа отримала житло. Зовсім
недавно, після засідання,  об-

ласна комісія  з придбання жит-
ла, в рамках  Регіональної про-
грами забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,  вирі-
шила  купити  для цієї особи квар-
тиру,  загальною площею 30 м
кв. Вартість помешкання –
600 200 тисяч гривень.   Цю
вартість  буде  покрито за  раху-
нок державного,  обласного і
місцевого бюджетів. Знайшлися
й щедрі  спонсори, які надали
допомогу у сумі  102100 грн.
Тож, віриться, що  вже зовсім
скоро ми будемо вручати   даній
особі  ключі від нової квартири,
яку буде придбано в м. Самбір.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ВИШИВАНКА – ЦЕ КРАСИВО І СТИЛЬНО!
День вишиванки – не офіційне

й відносно молоде, проте дуже
улюблене народне свято. Цьо-
го дня заведено одягати націо-
нальне вбрання, куди б не дове-
лося йти – на роботу, на зустріч
із друзями чи деінде. Традиційно
День вишиванки відзначають
щороку в третій четвер трав-
ня. Таким чином, у 2020 році це
свято відзначали 21 травня.

Разом із багатьма шануваль-
никами вишиванок, відзнача-
ють це чудове свято і на Туркі-
вщині. На роботу у цей день
працівники приходять святко-
во одягнутими, з піднесеним на-
строєм та гордістю за свою
націю. Зрозуміло, що є нагода
продемонструвати різноманіт-
тя вишиванок та зробити
фото на пам’ять.

Цієї традиції щорічно дотри-
муються і працівники відділу
культури на Турківщині (на
фото).

Зі святом Вас, шановні ук-
раїнці! Наша вишивана нація –
найкраща у світі!

КОРОНАВІРУС ЗАФІКСОВАНО Й НА ТУРКІВЩИНІ
Тривалий час ми тішили себе, що коронавірусна інфекція таки обмине наш район. А останнім

часом, очевидно, з тих міркувань, й почали нехтувати заходами безпеки. Втім, COVID-19 дібрав-
ся й до Турківщини. Як стало відомо, ПЛР-тести підтвердили наявність вірусу у двох осіб –
жителя с. Сянки та жительки м. Турка. Остання –  померла. З приводу цього її рідні  обурилися,
пообіцявши медикам не залишити цю справу, а провести розслідування: чи справді у матері
була коронавірусна інфекція та з’ясувати деякі інші обставини?

Не вдаючись в деталі цієї конфліктної ситуації ( нехай з цим розбираються компетентні органи), але
від себе хочемо сказати: якби широкий загал турківчан був ознайомлений з покроковим  алгоритмом
дій з часу, як в людини виявили інфекцію, й до того, яка вона, не дай Боже, помре, то таких ситуацій не
було б. Всі служби знали б, чим вони мають займатися і що для того їм потрібно. Не пізно й зараз
сформулювати такий протокол і оприлюднити для інформування.

А так ще раз хочеться нагадати турківчанам про заходи безпеки. Коронавірус, як відомо, невидимий
і, коли нехтувати елементарними правилами, він може  атакувати будь-яку людину. Пам’ятаймо про  це
і бережімо своїх рідних і близьких.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Так, директор ДП «Турківське
лісове господарство» Василь
Барабаш розповів історію, як
лісова охорона  зловила, як ка-
жуть, «на гарячому», в угіддях
між селами Вовче та Шандро-
вець трьох хлопців, одному з яких
було 16 років, а двом взагалі  –
по тринадцять. І поралися вони
в лісі  як дорослі. Напевно, та-

кож не мають за що прожити.
Але в цій історії дивує   позиція

батьків, які так легко відпуска-
ють дітей до лісу з бензопилою
та  підводою. Адже знаємо,
скільки нещасних випадків трап-
ляється під час валки деревини.
Та й цікаво, чи знають про
подібні випадки державні уста-
нови, ті, що опікуються дітьми?

Можливо хлопчаки не самі туди
поїхали, а їх до цього хтось зму-
сив. Втім, як би там не було, але
їхати 13-річним до лісу – це зло-
чинно й аморально. Найперше
– з точки зору використання ди-
тячої праці.

Можливо, після публікації
нашої замітки, компетентні орга-
ни з’ясують всі обставини і, якщо
є підстави, покарають винних.

А загалом владі,   сільським
активістам, депутатам варто не
лише розповідати про са-
мовільні рубки чи констатувати
їх наявність, а стати на реальну
боротьбу за збереження Кар-
пат. Якщо незаконно рубають
лісівники –  бити тривогу, але й
не мовчати, коли в селі про-
цвітає лісовий бізнес. А місцеві
патріоти-активісти вдають, що
цього не бачать, а, можливо, не
хочуть створювати конфлікт з
власниками пилорам.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

МАЛОЛІТНІ ЛІСОРУБИ
Проблема самовільних рубок на Турківщині існує давно. На

словах влада, правоохоронні органи та лісівники , гро-
мадськість  ніби й борються з цим негативним явищем , але
насправді результат від цього малий. Практично в кожному
селі щоденно ріжуть пилорами крадену деревину, яку залюбки
«підприємцям» звозять місцеві жителі. Свій незаконний про-
мисел зазвичай виправдовують тим, що не мають за що про-
жити, а так продадуть наполовину дешево метр кубічний де-
ревини і є гроші. Хоч досить часто ці гроші йдуть не на благо
сім’ї, а на алкоголь. І якщо раніше цим промислом займалися
дорослі люди, то зараз до нього долучаються й неповнолітні.
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На початку 90-их років ХХ ст., з проголо-
шенням незалежности України, бойківська
спільнота почала активно  самоорганізову-
ватися, зокрема, шляхом створення гро-
мадських організацій (ГО) культурологічного
та господарчого спрямування, а також зав-
дяки проведенню Всесвітніх бойківських фе-
стин та Світових конгресів бойків.

Перші Всесвітні бойківські фестини відбу-
лися 1992 року в Турківському  районі
Львівської області з ініціативи Турківського
районного  товариства «Бойківщина», яке
очолював знаний фахівець-культуролог Пет-
ро Косачевич.

Нині він голова Всеукраїнського громадсь-
кого товариства «Бойківщина ХХІ століття»
та Міжнародної ГО «Світовий конгрес бойків».

Другі Всесвітні бойківські  фестини відбу-
лися 1997 р.,  Треті – 2003 р., Четверті – 2007
р., П’яті –  2012 р., Шості – 2017 р. У 2005 р. на
Турківщині проведено Перший, у 2010 р. –
Другий, у 2015 р. – Третій Світовий конгрес
бойків. 

2010 р. в Міністерстві юстиції України було
зареєстровано Всеукраїнське громадське то-
вариство (ВГТ) «Бойківщина ХХІ століття»,
а  2012 р. – Міжнародну громадську організа-
цію «Світовий Конгрес Бойків».

   У контексті змістового наповнення цих
подій наведемо приклад організації П’ятих,
ювілейних, Всесвітніх бойківських фестин, які
відбулися  1 – 5 серпня 2012 р. на території 
Турківського району як базового та сусідніх
із ним Старосамбірського, Дрогобицького і
Сколівського районів. Організаторами фестин
виступили Міністерство культури України,
Львівська обласна рада та обласна держав-
на адміністрація, а також  Турківська район-
на рада і районна державна адміністрація, ВГТ
«Бойківщина ХХІ століття».

     У рамках фестин проводилися  мис-
тецькі, літературно-краєзнавчі, туристичні -
та спортивні конкурси, науково-практичні
конференції, виставки -презентації місцевих
громад Турківського району та сільськогос-
подарських обслуговувальних кооперативів
Львівщини, Івано-Франківщини, Закарпаття і
Буковини (Чернівеччини), виставки образот-
ворчого мистецтва, науково-технічної твор-
чости, а також захопливі дитячі заходи. У всіх
цих дійствах брaли участь місцеві мешканці,
гості, глядачі з усієї України та з діяспори –
разом понад 100 тисяч осіб.

На належному організаційному й науково-
му рівні пройшла Міжнародна науково-прак-
тична конференція «Історичний, духовний,
культурний та соціально-економічний розви-
ток Бойківщини: минуле, сучасне, майбутнє».
На конференції з пленарними доповідями ви-
ступили: протосинкел Самбірсько-Дрого-
бицької єпархії УГКЦ о. Григорій Комар, голов-
ний лікар Львівського обласного центру здо-
ров’я Юрій Островерха, керівник проєктів ГО
«Агенція економічного розвитку Турківщини»
Оксана Павлик, вчитель, кандидат історич-
них наук Василь Комарницький, директор і
заступник директора Інституту соціології Вар-
шавського Університету ім. кардинала  Сте-
фана Вишинського – проф. Тадеуш Бонк і проф.
Януш Міжво, провідна фахівчиня Управління
туризму та курортів Львівської обласної дер-
жавної адміністрації Оксана Погорілко, дирек-
тор Львівського центру науки, інновацій та
інформатизації кандидат технічних наук Ми-
хайло Яворський  та ін.

Доповідачі на пленарному і секційних засі-
даннях привернули увагу присутніх до пот-
реби щільної співпраці влади, громад, ділових
кіл, освітян та духовенства у сфері форму-
вання інноваційно-інвестиційних проєктів
розвитку гірського краю та підготовки висо-

ВСЕСВІТНІ БОЙКІВСЬКІ
ФЕСТИНИ ТА КОНГРЕСИ

ЯК ЧИННИК САМООРГАНІЗАЦІЇ І ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ
МІСЦЕВИХ ГРОМАД ТА КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСТВА

Українці-бойки проживають у центральній і західній частинах українських
Карпат (Бойківщина) і є невід’ємною складовою українського народу. Бойки –
одна з найчисленніших етнографічних частин українців: їх близько двох
мільйонів осіб. Проживають вони на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті.
Через різні причини багато бойків живуть також в інших областях України:
Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Хмельницькій,
Рівненській, Автономній республіці Крим та ін., а також  за кордоном – не лише
у суміжних із Бойківщиною Польщі і Словаччині, а й у США, Канаді, Великобри-
танії, Австралії, Німеччині, Франції, Португалії, Іспанії, Італії, Росії, Білорусі…

копрофесійних і високоморальних виконавців
для успішної реалізації цих проєктів.

У рамках Фестин відбувся змістовний на-
вчальний семінар-презентація «Кооперація як
форма інноваційної діяльности та двигун еко-
номічного розвитку сільських громад  Бойкі-
вщини: стратегічний розвиток обслугову-
вальних кооперативів (СОК)».

Захід був організований в смт. Бориня Тур-
ківського району, на базі СОК «Вулкан», який
був створений за сприяння  Міжнародної бла-
годійної організації «Добробут громад» у 2007
р. і який сьогодні об’єднує понад 70 родин.
Очолює кооператив успішний підприємець і
краєзнавець Богдан Комарницький. У цьому
навчальному проєкті взяли участь керівни-
ки обслуговувальних кооперативів Черні-
вецької, Закарпатської, Івано-Франківської,
Тернопільської та Львівської областей. На
семінарі відбулася презентація  інноваційної
бізнес-ідеї створення кооперативом «Вулкан»
автентичної сироварні-ресторану туристич-
ної спрямованости з традиційними бойківсь-
кими стравами.

З великим зацікавленням  учасники семі-
нару обговорили також проблеми викорис-
тання в гірських поселеннях нових технологій
дешевого  екологічного будівництва, впро-
вадження ефективних технологій виготовлен-
ня повітряних та водяних сонячних колек-
торів, природного обробітку ґрунту, впровад-
ження  методик правильного і раціонального 
харчування дітей у школах.

Усі учасники семінару були  одностайними
в тому, що кооператив на сьогодні є одним з
найефективніших механізмів об’єднання меш-
канців сільських громад  навколо розв’язан-
ня  спільних проблем без огляду на політичн-
і, релігійні та інші чинники. 

Розвинути село через кооперацію, гаран-
тувати продовольчий достаток  населення
шляхом виробництва власних екологічно чи-
стих продуктів  харчування, їх переробку та
реалізацію краще, ніж кооперовані селяни, не
зуміє ніхто. 

Бойківська земля багата на видатних осо-
бистостей. Однією з них був священик, ет-
нограф і просвітитель о. Михайло Зубриць-
кий, який народився 22 жовтня 1856 р. у с.
Кіндратів (Турківщина), тривалий час (1881 –
1914) служив душпастирем у с. Мшанець на
Старосамбірщині, помер 8 квітня 1919 р. в
Берегах Долішніх (тепер село у межах Польщі
– належить до ґміни Устріки Долішні Підкар-
патського воєводства). 

Життю і творчості М. Зубрицького  було
присвячено науково-творчий захід біля його
пам’ятника в с. Кіндратів та конференцію
«Михайло Зубрицький в історії с. Мшанець». У
виступах учасників цих заходів було відзна-
чено, що о. Михайло Зубрицький не тільки
чесно й сумлінно виконував душпастирські
обов’язки, але й активно працював на ниві
громадського та культурного розвитку  рідно-
го краю. У 1892 р. він відкрив у Мшанці «Про-
світу». Провадив там різнобічну просвітниць-
ку роботу, сприяв відкриттю читалень «Про-
світи» в навколишніх  селах. Постійно дбав
про розвиток шкільництва, виховання дітей,
домагався поліпшення матеріяльного забез-
печення учнів і вчителів, сприяв організації
промислових шкіл. Як відомий учений, автор
понад 330  наукових праць о. М. Зубрицький
20 липня 1904 р. був обраний дійсним членом
історико-філософської секції Наукового Това-
риства ім. Шевченка у Львові.

Дискусії, які відбулися на зазначених та -
инших заходах під час Бойківських фестин,
дають підставу зробити попередні висновки
щодо  подальшого вдосконалення діяльнос-
ти громадських організацій Бойківщини у

справі започаткування процесів самооргані-
зації та інноваційного розвитку громад, а та-
кож активізації співпраці українців-бойків у ме-
жах всієї України та зарубіжжя, а саме:

- налагодити системну співпрацю з науко-
вцями Львівського Інституту регіональних
досліджень імені М. І. Долішнього НАН Украї-
ни, які розробили наукові основи формуван-
ня та шляхи реалізації гірської політики в Ук-
раїні та законопроєкт «Про спеціальний ре-
жим інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку у гірських зонах Ук-
раїни» (зареєстрований у Верховній Раді Ук-
раїни за № 4102 18.02.2016 р.);

- сконцентруватися на формуванні і реал-
ізації горизонтальних проєктів у сферах куль-
тури, освіти, туризму (пішого, кінного, лиж-
ного, велосипедного), розвитку підприємниц-
тва та інноваційної діяльности у середовищі
Всеукраїнського громадського товариства
«Бойківщина ХХІ століття», яке має свої осе-
редки у 17 областях України;

- сприяти створенню інноваційних бізнес-
інкубаторів для допомоги в реалізації нова-
торських бізнес-ідей, зокрема у сфері сільсь-
когосподарської кооперації. Трактувати
сільськогосподарські обслуговувальні коопе-
ративи як інноваційні  осередки місцевого
економічного та культурного  розвитку;

- подбати про впорядкування виробничої
(дороги, тротуари, майдани тощо) та соціаль-
ної (народні доми, бібліотеки, стадіони тощо )
інфраструктури поселень (міст, містечок, сіл,
присілків), а також про розв’язання пробле-
ми вивезення сміття;

- створювати СОКи з метою надання допо-
моги  родинним і фермерським господар-
ствам у питаннях енергоефективності, в ос-
воєнні екологічно  безпечних інноваційних
технологій виробництва, переробки молока-
, м’яса, грибів, ягід тощо і в реалізації сільсько-
господарської продукції на внутрішньому і
зовнішньому ринках;

- працювати над повноцінним збереженням
розмаїття карпатської флори і фауни;

- організовувати ефективну громадську
протидію браконьєрству,  незаконному ма-
совому вирубуванню карпатських лісів та
сприяти раціональному залісненню  тери-
торій;

- організовувати приведення до належно-
го (европейського) стану потоків, річок, озер
на територіях громад;

  - подбати про належне збереження наяв-
них та території громади пам’яток природи;

- ідентифікувати кожну видатну  історичну
особистість, яка народилася на Бойківщині і
зробила вагомий внесок у розвиток краю,
України, стала носієм імені европейського чи
й світового рівня. Організовувати музеї, про-
водити науково-практичні і творчі заходи, які
б стимулювали процеси самоорганізації те-
риторіяльних громад з урахуванням при-
кладів життя та діяльности  цих особистос-
тей;

- стимулювати написання і допомагати у
публікації об’єктивних досліджень історії ок-
ремих бойківських поселень (міст, містечок,
сіл, присілків, хуторів) та знаних бойківських
родів; 

- у бойківських поселеннях та на прилег-
лих до них територіях впорядкувати і належ-
ним чином позначити місця та об’єкти, пов’я-
зані з історією цих поселень, боротьбою їх
мешканців за свої права, за свободу, со-
борність  і державну незалежність України.
Те ж стосується місць і об’єктів, згадуваних
у народних переказах, легендах, піснях тощо;

- стимулювати і підтримувати науково-
практичне дослідження Бойківщини за широ-
ким спектром природничих, соціально-еконо-
мічних, гуманітарних та ін. наук, співпрацю-
вати у цьому аспекті з Асоціацією органів
місцевого самоврядування (АОМС) «Євро-
регіон Карпати-Україна».

Карпатський регіон – це «мала вітчизна»
не лише бойків, а й гуцулів і лемків. Свого
часу «Науково-культурологічне товариство
«Бойківщина» (Дрогобич) виступило з ініціа-
тивою створення громадської організації під
назвою «БоГуЛем», яка б координувала
діяльність товариств цих субетнічних різно-

видів українства у різних сферах (етнонаціо-
нальній, соціальній, культурній, освітній, еко-
номічній тощо) суспільного життя в Україні, у
сусідніх країнах та в країнах поселення (у
діаспорі). Питання було погоджене з автори-
тетними представниками цих груп в Україні,
США і Канаді, а також із керівництвом Івано-
Франківської области. Тодішній голова там-
тешньої облдержадміністрації Михайло Виши-
ванюк з ентузіязмом сприйняв ідею створен-
ня «БоГуЛем» і публічно пообіцяв ініціяторам
допомогти приміщенням, оргтехнікою і навіть
кадрами. 

Однак через різні причини зареєструвати
«БоГуЛем» на державному рівні та  розгор-
нути діяльність цієї організації не вдалося. Ідея
залишилася нереалізованою, попри те, що
різноаспектне значення її реалізації актуаль-
не і самоочевидне. Гадаємо, що створення
такої регіональної «транскордонної» гро-
мадської організації на часі. Вона, зокрема, по-
силила б роль громад у реалізації Стратегії
розвитку гірських територій Львівської об-
ласті на 2018 – 2020 рр., затвердженої рішен-
ням сесії Львівської обласної ради від 5 груд-
ня 2017 р.,  № 565, та Державної програми
розвитку регіону українських Карпат на 2020
– 2022 рр., затвердженої постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 20 жовтня 2019 р., №
880. За межами України «БоГуЛем», крім іншо-
го, протидіяла б винародовленню, денаціона-
лізації тамтешніх українців.

Організація, як знаємо, множить силу. Вона
потрібна і для збереження, впорядкування
життя та процвітання трьох субетнічних ук-
раїнських гілок – бойківської, гуцульської, лем-
ківської, а тим самим і цілого розлогого дере-
ва української нації в Україні та за її межами.
Але не тільки.

У сьогоднішніх умовах гібридної війни пут-
інської  Росії проти України  діяльність, пов’я-
зана з бойківськими фестинами та конгреса-
ми, має поширюватися на південно-східні
області України, в яких проживають родини
вихідців із нашого гірського краю. Для того,
щоб допомогти людям з Донеччини, Луган-
щини, Криму ментально повернутися в Ук-
раїну, здійснити гуманітарну реінтеграцію, не-
обхідно достукатися до сердець українців
різних  груп, які там проживають, зокрема,
бойків, лемків та гуцулів. Численні представ-
ники цих груп, особливо бойківської, мос-
ковсько-радянським режимом були насиль-
но переселені туди у 50-і роки XX-го століття
для роботи в шахтах, на заводах, фабриках,
у радгоспах і колгоспах.

У цьому напрямку потрібна виважена дер-
жавна гуманітарна політика, яка, зокрема, має
базуватися на партнерстві державних інсти-
туцій із чинними громадськими організаціями
українців: «Бойківщиною», «Гуцульщиною»,
«Лемківщиною» та ін. Доцільна кооперація
бюджетних і небюджетних ресурсів для
організації поїздок  культурно-мистецьких,
освітньо-просвітницьких і ділових пропаган-
дистських груп із Львівщини, Івано-Франків-
щини, Закарпаття, Тернопільщини, Волині,
Буковини, Поділля у Донецьку та Луганську
області. Реалізація таких проєктів допоможе
здобувати перемогу у війні в культурно-
інформаційному просторі – у ЗМІ, бібліотеках,
кінотеатрах, концертних залах, у навчальних
закладах… Це неодмінно стане елементом 
контенту, який Україна транслюватиме на
окуповані території через Інтернет, мобіль-
ний зв’язок, безпроводове радіо, ефірне те-
лебачення тощо.

Всесвітні бойківські Фестини та Конгреси
мають також стати одним із інструментів ук-
раїнської публічної (народної) дипломатії в
зарубіжних країнах, майданчиком, на якому
ми показуватимемо світові  свої досягнення
у культурно-мистецькій, промислово-
підприємницькій, науково-інноваційній та ос-
вітньо-просвітницькій сферах. 

Нові перспективи успішного розвитку ук-
раїнства у розгляданому аспекті виникають
зі створенням 19 грудня 2019 р. громадської
організації «Україна-2050». За словами її чин-
ного президента, донедавна президента
Світового конґресу українців (2008–2018),
юриста світового рівня, Почесного доктора
НУ «Львівська політехніка» та Києво-Моги-
лянської академії проф. Євгена Чолія (Кана-
да), « “Україна-2050” є дуже добре позиціоно-
вана, щоб допомогти Україні та українській
діаспорі максимізувати користь від їхнього
взаємного співробітництва та підвищити
змістовну взаємодію. Це буде досягнуто, між
іншим, підтримкою широких контактів з яко-
мога більшою кількістю українців шляхом про-
ведення живих та віртуальних міських засі-
дань, симпозіумів та інших заходів, спрямо-
ваних на встановлення та висвітлення пріо-
ритетів українського народу». 

                          Михайло ЯВОРСЬКИЙ,
Ярослав РАДЕВИЧ-ВИННИЦЬКИЙ.
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З метою виконання своїх зав-
дань та функцій відділення
НСПП взаємодіє з органами ви-
конавчої влади та місцевого са-
моврядування, профспілками,
організаціями роботодавців,
правоохоронними та контролю-
ючими органами, керівниками
та представницькими органами
найманих працівників
підприємств, установ, органі-
зацій області, громадськими
організаціями.

У питаннях поліпшення стану
СТВ у трудових колективах, спри-
яння вирішенню колективних
трудових спорів, конфліктних си-
туацій, надання сторонам роз’-
яснень та консультацій з питань
трудового законодавства та за-
конодавства про порядок вирі-
шення колективних трудових
спорів (конфліктів) суттєву допо-
могу надають утворені НСПП
позаштатні інституції.  На даний
час на громадських засадах
працюють 24 трудові арбітри та
4 незалежні посередники
НСПП, у районних центрах та
містах обласного значення
діють 29 інформаційно-консуль-
таційних центрів НСПП.

На виконання завдань і
функцій відділення НСПП упро-
довж 2019 року сприяло вирі-
шенню 96 колективних трудових
спорів (конфліктів) (КТС(К)), що
на 13 КТС(К) більше, ніж упро-
довж 2018 року, з них 93 (96,9%)
– на виробничому рівні, 3 (3,1%)
– на територіальному рівні. Без-
посередніми учасниками зазна-
чених спорів стали 11844 най-
мані працівники 50 підприємств,
установ, організацій області.

Загалом у зазначених КТС(К)
найманими працівниками було
висунуто 182 вимоги, з яких 103
– щодо невиконання вимог за-
конодавства про працю; 57  –
щодо виконання колективного
договору, угоди; 17 – щодо вста-
новлення нових або зміни існу-
ючих соціально-економічних
умов праці та виробничого по-
буту; 5 – щодо укладення або
зміни колективного договору,
угоди.

У зазначеному періоді
відділення НСПП здійснювало
заходи з запобігання виникнен-
ня КТС(К) у 15  конфліктних ситу-
аціях та моніторинг стану СТВ у
24 конфліктогенних підприєм-
ствах, організаціях та установах
області, на яких проведена
відповідна рекомендаційно-ро-
з’яснювальна робота. Завдяки
превентивним заходам
відділення НСПП лише 4
конфліктні ситуації стали пред-
метом виникнення КТС (К).

За сприяння та координації
відділення НСПП у 2019 році
було проведено 495 примирних
процедур, спрямованих на вирі-

шення КТС(К) та запобігання їх
виникнення, у т.ч. 41 засідання
примирних комісій та 454 узгод-
жувальні зустрічі.

Загалом у зазначеному пері-
оді, у результаті вирішення КТС
(К) та запобігання їх виникнен-
ню, погашено заборгованість з
виплати заробітної плати на за-
гальну суму 66,8 млн. грн. або
96,4% від загальної суми боргу,
що стала основною причиною
виникнення КТС (К) та конфлік-
тних ситуацій.

У 2019 році спостерігалося
значне ускладнення  стану СТВ
у галузі освіти, охорони здоров’я,
вугільній галузі, переробній про-
мисловості області, що призве-
ло до виникнення колективних
трудових спорів, конфліктних си-
туацій. Основними, найбільш
поширеними причинами виник-
нення колективних трудових
спорів (конфліктів) та протестної
активності найманих працівників
є порушення чинного законо-
давства з праці, зокрема про
оплату праці.

У результаті здійснених за-
ходів упродовж 2019 року вирі-
шено 28 КТС(К) та 31 вимогу най-
маних працівників.  За сприян-
ня відділення НСПП та за учас-
тю органів влади, профспілок
вирішено КТС (К) у КНП «Цент-
ральна міська лікарня м. Борис-
лав», у навчально-виховних зак-
ладах м. Новий Розділ, закладах
охорони здоров’я міст Дрогоби-
ча та Стебника, ПрАТ «Миколаї-
вцемент», ПАТ «Жидачівський
целюлозно-паперовий комбі-
нат» та інші. У стадії вирішення
перебувають  КТС(К) у ДП
«Львіввугілля», ДП ЛДЗ «ЛОР-
ТА», КНП «Самбірська цент-
ральна районна лікарня», ПАТ
«Дрогобицький машинобудів-
ний завод», Нижанковицькій
ЗСШ І – ІІІ ступенів, КНП «Броді-
вська центральна районна
лікарня» та інші.

З метою вжиття заходів щодо
покращення стану СТВ, знижен-
ня рівня конфліктогенності та
соціальної напруги у трудових
колективах підприємств, уста-
нов, організацій регіону, змен-
шення негативних наслідків від
проведення акцій соціального
протесту (АСП), відділенням
НСПП, відповідно до компе-
тенції, упродовж 2019 року
здійснювався моніторинг АСП,
надавались роз’яснення сторо-
нам соціального діалогу щодо
врегулювання розбіжностей, що
виникли. У зазначеному періоді
найманими працівниками
підприємств, установ, органі-
зацій області проведено 18 АСП,
пов’язаних з ускладненням ста-
ну СТВ, у яких взяли участь 8218
найманих працівників 28
підприємств, установ, органі-

зацій області.
У 10 АСП або 55,6% від за-

гальної кількості  найманими
працівниками висувались вимо-
ги щодо погашення боргу з за-
робітної плати та своєчасної вип-
лати поточної заробітної плати.
Таким чином, однією з основних
найбільш поширених причин
протестної активності найманих
працівників є порушення чинно-
го законодавства з праці, зокре-
ма щодо погашення боргу з за-
робітної плати.

Відділенням НСПП здійсню-
ються також заходи щодо забез-
печення реалізації Закону Украї-
ни «Про соціальний діалог в Ук-
раїні», відповідно до якого на
НСПП покладено функції щодо
проведення оцінки відповідності
критеріям репрезентативності
(підтвердження репрезентатив-
ності) сторін соціального діало-
гу.

Серед основних принципів,
відповідно до яких здійснюєть-
ся соціальний діалог, Законом
України «Про соціальний діалог
в Україні» визначено принцип
репрезентативності і правомоч-
ності сторін та їх представників.
Тому, згідно ст. 4 зазначеного
Закону, для участі у колективних
переговорах з укладення колек-
тивних договорів і угод, тристо-
ронніх або двосторонніх органах
соціального діалогу та у міжна-
родних заходах, склад суб’єктів
профспілкової сторони та сторо-
ни роботодавців на національ-
ному, галузевому та територі-
альному рівнях визначається за
критеріями репрезентативності.

На локальному рівні, відпові-
дно до ч. 4 ст. 6 вказаного Зако-
ну, первинні профспілкові орган-
ізації при укладенні колективних
договорів є репрезентативними
і не потребують проходження
процедури оцінки критеріям
репрезентативності та її підтвер-
дження.

Відповідно до рішень
відділення НСПП визнано таки-
ми, що відповідають критеріям
репрезентативності (підтверди-
ли репрезентативність) на тери-
торіальному рівні для участі у
колективних переговорах з укла-
дення територіальних угод та
для делегування представників
до відповідних органів соціаль-
ного діалогу 30 суб’єктів сторін
профспілок та організацій робо-
тодавців Львівської області.
Реєстр репрезентативних
суб’єктів сторін профспілок та
організацій роботодавців об-
ласті розміщено на сайті
відділення НСПП.

Інформація про діяльність
НСПП та відділення НСПП в
Львівській області розміщена на
офіційному сайті НСПП
(www.nspp.gov.ua). За додатко-
вими роз’ясненнями та консуль-
таціями з питань трудового за-
конодавства та законодавства
про порядок вирішення КТС (К)
звертатись за тел. (032) 299-93-
15, 261-10-82.

Михайло ГАЛИЧ,
завідувач інформаційно-кон-

сультаційним центром НСПП у
Турківському районі, завідувач
сектору правової, організацій-
ної роботи, запобігання та ви-
явлення корупції апарату Турк-
івської районної державної ад-
міністрації.

СТАН СОЦІАЛЬНО – ТРУДОВИХ ВІДНОСИН,
РЕЗУЛЬТАТИ ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ
ТРУДОВИХ СПОРІВ, КОНФЛІКТНИХ СИТУ-
АЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2019 РОЦІ
Упродовж 2019 року діяльність відділення Національної служ-

би посередництва і примирення в Львівській області (відділен-
ня НСПП), відповідно до Законів України «Про порядок вирішен-
ня колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціаль-
ний діалог в Україні», була спрямована на здійснення сприяння
у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), пол-
іпшення стану соціально-трудових відносин (СТВ) у трудових
колективах підприємств, установ, організацій області, про-
гнозування та запобігання виникненню колективних трудо-
вих спорів (конфліктів), сприяння забезпеченню здійснення
соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критер-
іям репрезентативності профспілок та організацій робото-
давців.

Педагогічний колектив Присліпського НВК щиросердечно
вітає з 30-річчям вчительку математики Ірину Іванівну Кав-
чак,  яке вона буде святкувати 23 травня, і шле їй найтепліші,
найщиріші побажання добра, міцного здо-
ров’я, життєвих сил та енергії, родинного
тепла  та благополуччя, рясних Божих бла-
гословінь на життєвій стежині.

Щоб Вашого серця горе не торка-
лось,

Щоб Ваша доля завжди усміхалась.
Щоб Вам радість приносили діти,
Щоб добрі вісті роки приносили
На много-много променистих літ.

 Щодо прийому дітей до
перших класів у 2020 році

До уваги батьків майбутніх першокласників!
Відділ освіти Турківської РДА наголошує, що до 31.05.2020

року батькам потрібно подати заяву про зарахування дитини
до 1-го класу на 2020-2021 навчальний рік.

Наказ про зарахування до
школи видає директор школи
до 01.06.2020 року (керуючись
наказом Міністерства науки і
освіти України №367 від
16.04.2018р.)

Для зарахування до 1-го кла-
су необхідно надати заяву про
зарахування за зразком. До за-
яви обов’язково має бути до-
дано:

1) копія свідоцтва про народ-
ження дитини (під час подан-
ня копії пред’являється  оригі-
нал відповідного документа);

2) оригінал або копія медич-
ної довідки за формою первин-
ної облікової документації №086-1/о.

Через карантин школа може приймати документи для зараху-
вання до першого класу в режимі онлайн або після завершення
карантину.

Шановні мешканці міста Турка! Шановні
власники автомобільного транспорту!

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт на автомобільній
дорозі по вул.Міцкевича в м.Турка,Турківська міська рада по-
відомляє, що в період з 25.05.2020 року по 31.05.2020 року зап-
лановане повне перекриття автомобільної дороги на стику
вулиць Міцкевича-Травнева.

Детальна інформація про час та період перекриття буде доведе-
на до жителів міста на офіційному сайті Турківської міської ради
(turka-mrada.gov.ua) та через студію районного радіомовлення «Кар-
патський гомін».

Закликаємо мешканців бути уважними та обережними та проси-
мо вибачення за тимчасові незручності.



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

Часопис виходить раз на тиждень.

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

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

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

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

СПІВЧУВАЄМО
Турківська районна філія Львівського обласного центру зайня-

тості висловлює щире співчуття Ірині Іванівні Макарик з приводу ве-
ликого горя – передчасної смерті сина – Андрія.

Сім’я Кропивницьких з Ільника висловлює щире співчуття сватам
із Лосинця Марії Іванівні та Мирону Миколайовичу Ільницьким з
приводу тяжкої втрати – смерті матері та тещі.

Колектив Будинку дитячої та юнацької творчості висловлює щире
співчуття працівниці БДЮТу Любі Степанівні   Павлик з приводу тяж-
кої втрати – смерті батька.

Парафіяни храму Вознесіння Христового с. Боберка висловлю-
ють щире співчуття їмості Оксані та настоятелю храму о. Роману з
приводу великого горя – смерті батька та тестя.

Втрачені свідоцтво про базову середню освіту ВК №48558092 та
додаток до свідоцтва 12 СБ №046764, видані Сигловатським НВК
на ім’я Василя Івановича Малетича, вважати недійсними.

РОЗВАДІВСЬКИЙ КАХЕЛЬНИЙ ЗАВОД виготовляє та реалізовує
кахель керамічний для облаштування печей та камінів. Діють
знижки.

Тел.: 0973672968.

Терміново!
В м. Турка терміново про-

дається земельна ділянка, пло-
щею 0, 1 га, з усіма потрібними
документами.

Хороший заїзд, на території –
стара хата, стайня, пивниця.

Ціна – договірна.
Тел.: 0664451535. Люба.

0954880766. Ірина.

КРОПИВА ВЕЛИКА
 Кропиву,  окрім  «березової каші»,  згадують українські старі

повістярі, в роді Василя Наріжного, як про  педагогічний засіб,
а не про лік. Коли ж на селі люди лікують свій задавнений рев-
матизм (гострець), систематично б’ючи себе жалкою кропи-
вою, –  то вже незлий лік.

 Цієї багаторічної, зараз до 120 см заввишки, рослини трудно не
впізнати –  вона нагадує про себе жаленням.

 Велика кількість крем’янки (сіліцію) в свіжому соку кропиви – це
скарб для хворих на туберкульоз, а також для тих, що мають нахил
до скритих чи явних кровотеч в нирках, пухирі, чи в жилах відходової
кишки. Добре впливає сік із кропиви і при надмірних місячних кро-
вотечах у жінок. Даємо того соку по чайній ложечці 4-6 разів денно
до їжі. Крім того, радять їсти молоді вершки кропиви, варені як борщ
чи як шпінак.

Сушена кропива  (листя й цвіт без стебла) добра в напарах – як
сочогінний лік і протикровотечний, найліпше в мішанках з іншими
відповідними розчинами.

Рідко вживають сушене коріння кропиви у звичайнім відварі, –
проти статевої байдужості. Надто сильний відвар дражнить нирки.

УРЯД УХВАЛИВ РІШЕННЯ
ПРО ПОСЛАБЛЕННЯ

КАРАНТИНУ З 22 ТРАВНЯ
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення каран-

тину з 22 травня цього року.Під час засідання Уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
зокрема зазначив, що в Україні вже почалося зниження динаміки захворюваності.

Відповідно до рішення Уряду, з 22 травня в тих регіонах, де епідеміологічні показники відповідають
встановленим МОЗ критеріям щодо нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу (не більше
12 на 100 тисяч населення), кількості тестувань (не менше 12 на 100 тисяч населення) та наповненості
ліжкомісць (не більше 50%) в лікарнях, відновлюється робота громадського транспорту. З 25 травня
має бути відновлена робота метрополітену, а також дитячих садків.

«Міжобласні перевезення ми поки що не відкриваємо. Ми домовилися, що це буде на початку черв-
ня, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить це зробити. Наголошую лише за умов, що в усіх обла-
стях епідеміологічна ситуація буде дозволяти. При цьому будуть локальні обмеження, рішення щодо
яких будуть прийматися спільно з місцевою владою, щоб не експортувати вірус по цілій країні. Це і є
модель адаптивного карантину», – зазначив Прем’єр-міністр.

Також Денис Шмигаль окремо наголосив, що питання відновлення рейсових авіаперевезень і відкрит-
тя аеропортів буде розглядатися після 15 червня, коли країни-партнери почнуть відкривати свої кор-
дони. «Поки аеропорти наших країн-партнерів закриті. Ми ведемо діалог з авіаперевізниками, і поки є
спільна позиція, що швидше 15 червня немає сенсу відкривати роботу аеропортів», – пояснив Глава
Уряду.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА.

У с.ЯВОРІВ ЗАГИНУВ ПІШОХІД
У понеділок, 18 травня, близько 21.00 год. у селі Яворів. не-

відомий водій, керуючи невстановленим автомобілем,  скоїв
наїзд на 31-річного місцевого мешканця, після чого втік з місця
події. Від отриманих травм пішохід помер на місці події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (по-
рушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транс-
порту особами, які керують транспортним засобом) Кримінально-
го кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санк-
цією статті – до восьми років позбавлення волі без права керувати
транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Правоохоронці вживають заходи для встановлення особи водія.
Відділ комунікації поліції Львівської області.

НАКЛАВ НА СЕБЕ РУКИ
Учасники бойових дій на сході України не перестають наго-

лошувати, звертаючись до влади, що багатьом їхнім побра-
тимам конче потрібна серйозна соціально-психологічна реаб-
ілітація. Отримавши фізичні та душевні травми, вчорашнім
воїнам складно призвичаїтися до мирного цивільного життя.
А тому непоодинокими є випадки, коли ветерани АТО і ООС
вчиняють самогубство.

Такий випадок 20 травня трапився у селі Яворів. Тут поквитався з
життям 50-річний місцевий житель – ветеран АТО.

По даному факту поліція відкрила кримінальне провадження.
Ведеться розслідування.

Наш кор.

У приміщенні Ластівківської сільської ради відбудуться громадські слухання про виділення
земельної ділянки комунальної власності під будівництво та обслуговування індивідуального житлового
будинку, громадських будівель і споруд за адресою – с. Ластівка, вул.. Гірка, 22 а Ластівківської сільської
ради – громадянину  Михайлу Васильовичу Федьківу.


