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107 регіональних команд партії «Голос» України, серед яких і Львівщина, підтвердили свій намір
позмагатись за перемогу на місцевих виборах. Про це стало відомо на презентації партійного активу «Голосу» у Києві.
За словами голови партії Кіри Рудик,
місцеві команди «Голосу» – це молоді
партійці, які відбирались за чотирма головними принципами: найбільша цінність для
них – це розвиток держави та добробут її громадян; вони йдуть, аби змінювати країну, а
не красти; вони професійні, а не просто «хороші люди»; вони — рішучі і здатні змінити
життя в Україні.
Ярослав Рущишин, народний депутат і
лідер «Голосу» на Львівщині, у виступі навів
цитату Сунь-Цзи: «Хаосу протиставляй лад.
На заваді неспокою й галасу виставляй
спокій». На думку Ярослава Рущишина, старі
політики показали свою неефективність.
«Ми нові люди в політиці, але далеко не
наївні. За плечима кожного досвід, знання,
успішні проєкти. Ми йдемо, щоб перемагати,
залучати інвестиції і розвивати місцеві гроКоманда «Голосу» на Львівщині та голова партії
мади. Ми впевнено, системно, щодня «тихою
Кіра Рудик. Київ, 11 серпня 2020 р.
невтомною працею» будуємо Україну», –
підкреслив лідер «Голосу».

.

Шановні краяни!
Сердечно вітаю Вас із найбільшим святом нашої держави – Днем Незалежності України і Днем Державного Прапора України.
Низько вклоняюся усім, хто вкладає у розвиток України працю та інтелект, хто
боронить і захищає її від ворога, хто примножує її багатство і славу.
У своїх молитвах згадаймо у цей величний день всіх тих, кого уже немає з
нами, але чия духовна присутність надає нам сили і віри у світле майбутнє нашої
Держави.
Бажаю миру на нашій землі, єдності, щастя, добра, достатку, щедрої долі, сили
і наснаги в усіх справах. Хай невичерпним буде джерело нашої віри, надії й
любові до України. Нехай Господь береже Україну і українців!
Слава Україні! Героям Слава!
З повагою, народний депутат України Андрій Лопушанський.
Дорогi українці! Дорогі мешканці Львівщини!
З Днем незалежностi вас!
Ось уже 29 років ви творите власну державу. Спільно ми робимо її успішною, знаною і заможною. Але це
довгий шлях... Тому любов до своєї землі маємо підтверджувати щодня, конкретними справами.
Ми пам’ятаємо, яку ціну ми заплатили за свою свободу! Бійці УПА, під проводом кращих командирів: Романа Шухевича, Василя Кука, Дмитра Грицая та інших
славних українців, що боролись не тільки з німецькою окупацією, а й московською. Уже шість років триває війна з російським окупантом на Сході
країни. Там за свою державу, за свою гідність, за свою націю стоять наші
сучасні герої – воїни української армії. Пам’ятаємо кожного, хто віддав
життя за нашу незалежність!
Ми міцний народ! Ми сильна нація! А патріоти Львівщини завжди були
прикладом для інших. Ми вистоїмо! Ми збережемо незалежність. Ми примножимо здобутки України.
Вітаю вас, найкращий мій народе, гуртуймося і не згубімо перемог!
Бажаю, щоб здоров’я і радість, добробут і спокій наповнювали кожну
оселю. А кожен наступний народжений українець ніколи не знав, як виглядає війна…
Слава Україні!
Юрій ДОСКІЧ,
підприємець, громадський діяч..

Відділ освіти і районна профспілкова організація працівників освіти і науки щиросердечно вітають із ювілеєм
провідного спеціаліста відділу освіти Богдана Васильовича Макаришина і бажають шановному ювіляру міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, великого
людського щастя, достатку і миру, любові від
рідних, поваги від людей, Божої ласки і
благословення на кожен прожитий
день.
Летять роки, мов ластівки
стрімкі,
Та серце молодим хай завжди
буде,
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб вірні друзі зустрічались
всюди.
Хай Вам здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добро і водограєм ллється
І щастя ділиться на многії і благії літа.

Дорогого, чуйного, дбайливого, коханого чоловіка, найкращого у світі татуся, жителя с. Верхнє Висоцьке – Василя Петровича Шепіду – із золотим ювілеєм від щирого серця і з великою любов’ю вітають дружина Віра, дочки – Алла з чоловіком Віталієм, Люда і Люба. Усі вони
бажають дорогій їм людині міцного здоров’я, зеленого
світла, життєвих сил і енергії, родинного тепла, Господньої опіки і благословення на многії і благії літа.
Бажаємо щастя у всьому,
На всіх перехрестях життя.
Хай серце не знає утоми
Під сонцем ласкавим буття.
Снаги трудової без ліку,
Пошани, добра від людей.
Щасливого й довгого віку
І безліч веселих пісень.
Хай Бог ласкавий з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Із золотим ювілеєм вітаємо дорогого і люблячого, чуйного, доброго, працьовитого, доброзичливого швагра і
вуйка, жителя с. Верхнє Висоцьке – Василя Петровича
Шепіду – і щиросердечно бажаємо йому прожити довгий вік у міцному здоров’ї, любові, мирі, добрі і достатку,
Божій опіці і благословенні.
Хай попри всі земні тривоги,
Які не можна обійти,
Зелена стелиться дорога
Любові, щастя, доброти.
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця.
Хай повниться до краю
день за днем
Добра й поваги золота криниця.
Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти й любити.
І хай Господь дозволить на землі
До сотні літ у радості прожити!
З любов’ю і повагою – швагри Володимир, Ярослав,
Володимир; свісті Надія, Ольга, Любов; братова Алла та
всі племінники.
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Шановні турківчани, нарешті закінчилася епопея утворення на території Турківського району об’єднаних територіальних громад. Маємо розуміння того, що наша доля і доля нашого краю залежить безпосередньо від нас. На Турківщині створено дві ОТГ: Турківська міська територіальна громада і Боринська селищна. Тому до вибору – достойних управлінців-менеджерів, громадян, які безпосередньо проживають і прописані на території району, а не керівників-гастролерів. До цього вибору потрібно підійти відповідально, з усвідомленням
того, що від цього залежатиме і наш добробут.
Вибираючи команду, якій довіримо управління нашим регіоном, ми всі повинні розуміти свою
персональну відповідальність.
Щоб потім не нарікати на свій
вибір. Наша Турківщина, на даний час, завдяки нині діючим і
попереднім керівникам, які занедбали район, знаходиться у
ненайкращому стані. Саме місто
Турка не має ні одного діючого
підприємства, не залучено ні одного серйозного інвестора. Стан
міських доріг є жахливий. Центральні вулиці час від часу ремонтують, а до бічних – руки не доходять, зокрема вул. проф. Герича,
Довбуша, Бойківська та інші. Великі проблеми з відсутністю каналізації і очисних споруд, стихійними сміттєзвалищами. Ці проблеми виникли через непрофесіоналізм, невміння і небажання організувати цей процес керівництвом. Тому на майбутніх виборах таким керівникам скажемо «Ні!». Надважливим елементом управління органів місцевого самоврядування є сільські голови, які можливо і будуть старостамив ОТГ. На моє переконання, на посаду старости депутати
громади мають призначати людину просту, досвідчену, патріота
свого села, що користується авторитетом, а не бізнесмена –
власника пилорами чи магазину. Тоді у вашому селі буде порядок.
Виходячи з цього, ми мусимо
вибрати керівників ОТГ, депутатів, не за партійною чи комерційною приналежністю, та найгірше – обіцяльників, і тих, які в минулому вже керували і довели до
такої плачевної ситуації. Потрібні
нові, незаангажовані люди, щоб
зруйнувати старий, неефективний механізм управління.
Потрібні люди з новим обличчям,
які раніше не були у владі.
ГО «Відродження Турківщини»
веде активну роботу по формуванню команди фахівців для
участі у місцевих виборах. Запрошуємо до співпраці не байдужих
мешканців нашого краю для того,
щоб нарешті ця багатостраждальна земля стала не депресивним, занедбаним регіоном, а
економічно розвинутою терито-

є у ГО «Відродження Турківщини». Багато песимістів скажуть,
а звідки кошти на всі ці проекти.
Відповідь коротка і проста: чесна професійна команда, не заплямована у різних кримінальних
і корупційних скандалах – запорука успіху. Інвестор і інвестиції
підуть тільки туди, де є прозорі і
чесні правила гри. Так починала
Польща, Чехія. Іншого шляху в
нас немає.

ГОЛОВА ОТГ –
ЧИСТА ДУША

рією – з промисловими підприємствами, агрофірмами, фермерськими господарствами, туристичними комплексами. Це
дасть змогу працевлаштуватись
молоді, якій не буде необхідності
виїжджати масово на заробітки
за кордон. Бо якщо ситуація не
зміниться, то в майбутньому наші
села стануть безлюдні. Багато
песимістів та провокаторів поставили великий хрест на нашій Турківщині. Вони постійно плачуть,
що все пропало, тут нічого немає,
а самі нічого не роблять, проте
список претендентів на управління громадами більший, ніж
список на пост Президента України.
На думку членів ГО «Відродження Турківщини», наш край
має великий потенціал:
1. Тваринництво – не сировина для перекупщиків, а повноцінна переробка, включаючи і молокопереробну галузь, і ми над
цим питанням працюємо: ГО
«Відродження Турківщини» підготовлено звернення до Президента України з вирішення даної
проблеми. Нам була надана позитивна відповідь Президента:
1.1. Виплата дотації за відгодівлю молодняка ВРХ і зарахування стажу за здану м’ясну продукцію.
2. Лісова галузь, яка працює в
повному обсязі для потреб громади.
3. Туристична діяльність має
приносити прибутки як громаді,
так і громадянам зокрема.
Такі амбітні плани для початку

Обраний виборцями голова
ОТГ повинен відповідати таким
кри терія м:
пор ядніс ть,
чесність, толерантність, чиста
душа, не заплямовані руки. Але
ми дуже часто помиляємося у
своєму виборі, через що самі ж
страдаємо. Життя Турківщини,
зокрема її громадян, залежить
від керівника, який дбайливо
ставиться до своєї місцевості,
є господарем і може показати
на власному прикладі працелюбність
Отже, звертаємося до жителів Турківщини і вибираємо
людину, як а в ідповідає цим
критеріям, щоб не зневірилися у власному виборі.
Важ ливим завданням для
нового голови Турківської ОТГ
буде капітальний ремонт всіх
доріг м. Турка, не тільки центральних вулиць. Для цього всі
вулиці міста слід ро зділити
пріоритетно:
1. Всі центральні вулиці необхідно виконати з бруківки і
замкнути в одне кільце.
2. У нашому місті повинні бути
об’їзні, асфальтовані резервні
дороги, а саме – по вул. Травнева та Д. Галицького – з двостороннім рухом.
3. Всі інші вулиці повинні бути
виконані з бетоноасфальтним
покриттям, або з бруківки (в
залежності від рельєфу) – з
одностороннім рухом.
Це
д асть
можливість
звільнитися від транзитного
трафіка, адже ц е зменшує
кількість заторів і покращує
транзитний потенціал дорожної мережі. До того ж, це позитивно позначиться на безпеці
руху, якості повітря, термінах
екс плуат ації дорож ного покрит тя і з меншить кільк ість
ДТП. Об’їзні дороги – сучасне
та перевірене рішення для цих
викликів.
Наступне завдання – освітлення всіх вулиц ь. Щоб на
кожній опорі біля дороги (а не
освітлював поля) був діючий
ліхтар.
Олег ВІЛЬЧИНСЬКИЙ.

ÄßÊÓÞ ÇÀ ÏÐÎÔÅÑ²ÎÍÀË²ÇÌ ² Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ
Ніхто з нас не знає, коли і за яких обставин доведеться звертатися до лікаря. Особливо це
актуально сьогодні, в час епідемії, викликаної Covid-19.
Якось несподівано занедужав і я, а коли побачив, що з кожним днем мій стан погіршується, звернувся до колег, працівників Ільницької лікарської амбулаторії сімейної медицини. Тут з великою відповідальністю та увагою віднеслися до мене. Наскільки це було можливим, надали першу медичну допомогу, забезпечили транспортом. І до того, як мене скерували на лікування, щохвилини цікавилися, як
моє самопочуття.
Сьогодні, коли все позаду, хочу щиро подякувати своїм колегам, працівникам амбулаторії. Зокрема
головному лікарю Сергію Будковському, медичним сестрам Ірині Кречківській та Оксані Ільницькій, а
також водієві Оксані Ільницькій. Я переконаний, що завдяки їм мій стан поліпшився і я одужав.
Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ,
житель с. Ільник.

21 ñåðïíÿ 2020 ðîêó
Парафіяни і церковний комітет церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Розлуч сердечно вітають з 20-річчям душпастирського
служіння на парафії настоятеля о. Андрія Клуба.
Всечесний отче Андрію, вже два десятки
років минуло відтоді, як Ви стали нашим духовним провідником. Вітаємо Вас у цей святковий день. Дякуємо Богові за дар Вашого
життя та покликання. Дякуємо Вам за молитву та багатолітнє служіння на наших теренах. Нехай Батько наш небесний тримає у своїй
опіці всі Ваші справи, кожен Ваш крок, Вашу
родину, і кожного зокрема в ній. Бажаємо заступництва Пречистої Діви Марії, усіх святих
та ангелів на довгі і щасливі роки життя.
Хай Мати Божа Вас охороняє,
Господь здоров’ям наділяє.
Радості, любові і добра –
На многая і благая літа!

Колектив працівників Матківського НВК щиросердечно вітає з
ювілейним днем народження вчителя
математики та інформатики Ярославу Вікторівну Рик і бажає шановній ювілярці міцного
здоров’я, життєвого оптимізму, родинного
благополуччя, радості, добра, любові, Божої
ласки і благословення на многії літа!
З ювілеєм Вас щиро вітаєм,
Бажаєм радості й добра.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Ісус Христос хай здоров’я міцне посилає
На довгі, щасливі й благії літа!

Дорогу і люблячу дружину та маму Ольгу Іванівну Занкович з
60- річним ювілеєм щиросердечно вітають чоловік Мар’ян, син
Мар’ян та донька Леся і бажають ювілярці міцного здоров’я, світлої
радості в житті, достатку, довголіття..
В цей радісний день, в ювілейне це свято
Хай доля намітить Вам років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла.
Хай несуть тільки радість з собою
роки,
Хай збудуться мрії, бажання й думки,
Щоб радісний настрій у серці не гас,
А щедра доля усміхалась не раз.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм провідного спеціаліста районного відділу освіти, добру, приємну, завжди привітну і усміхнену
людину – Богдана Васильовича Макаришина.
Шановний ювіляре, прийміть щирі вітання з
нагоди Вашого ювілею. Бажаємо Вам щастя,
благополуччя, вірних друзів, родинного тепла, здійснення планів. Нехай Ваше життя
буде щедрим на яскраві, радісні події, а кожен день буде сповнений позитиву та приємних емоцій. Многая і благая літ!
Хай буде світлим кожен день в
житті,
Хай негаразди завжди обминають.
Хай буде легко Вам вперед іти
І словом добрим Вас завжди вітають.
З повагою – педагогічний колектив Шандровецького НВК ім. Василя Борути.

Жительку с. Лосинець – Світлану Іванівну Ільницьку – вітають
із золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народження, який
відсвяткувала 19 серпня, мама, тато, чоловік Василь, син Юрій з
сім’єю, дочка Марія, брат Микола, сестри Іванна та Оксана зі своїми
сім’ями і бажають їй міцного здоров’я, родинного тепла і затишку,
щоб волошкове літо в серці цвіло, молодість ніколи не пройшла, в душі завжди панувало свято і весна.
Вітання шлемо щиро з ювілеєм,
Як весна в квітах, будь завжди весела.
І щоб, як осінь, Ти була багата,
Як літо, чарівна, в душі – зі святом.
Щоб кожної днини в Твоє віконце
Промінням світило усміхнене сонце.
Щоб доля з мережива радості
ткалась,
В ній тільки червонії нитки
вплітались.
Хай Матінка Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
А Господь Бог здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!
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У нашій багатовіковій історії ми пережили безліч подій, які ставили під сумнів
існування українського народу та його державної самостійності. Незважаючи на
роки занепаду та руїни, бездержавності та окупації, переслідувань за мову, ідею і
віру, українці завжди чинили спротив та піднімали прапор незалежності. Ми утвердились в світовій спільноті як волелюбний народ. І сьогодні у боротьбі ще раз
доводимо давно відому істину – у цій країні можливо все, крім нашої капітуляції.
У святковий День Незалежності України згадайте про героїчні часи наших визвольних змагань. Бажаю вам не боятися викликів сучасності, гартувати свій дух та спільно
писати сторінки новітньої української історії. У 1991 році ми вибороли незалежність,
сьогодні – відстоїмо і утвердимо. І цього вже не змінити, бо «нам Україна – понад
усе!».
З Днем Незалежності, Україно!
З повагою – голова Львівської обласної державної адміністрації
Максим КОЗИЦЬКИЙ.

Дорогі земляки!
Від усього серця вітаю вас з Днем Державного Прапора України та з головними державним святом – Днем
Незалежності України! День 24 серпня 1991 року став
переломним в історії нашого народу, точкою відліку, з
якої розпочала свій поступ у майбутнє вільна, суверенна Україна, народ якої став господарем своєї землі й
творцем власної долі.
Двадцять дев’ять років, які сплили з того дня, були
для України та її громадян багатими на події. Чимало з них
були щасливими і радісними,
інші вимагали терпіння та
мужності. Випробуванням
нашої любові до Батьківщини
стали останні роки, коли
кращі сини і доньки нашої
країни стали на її захист, а тисячі з них за її волю та незалежність віддали своє життя.
Серед тих, хто загинув за Україну, – і наші земляки. Тож
поняття незалежності та
єдності України набуло для
нас особливого змісту. А дух
патріотизму та синьо-жовтий
стяг об’єднали людей різних національностей в єдину
сучасну політичну націю. Націю, яка зможе вистояти у
будь-яку негоду – і переможе!
Нинішній рік – це рік великих змін. Пора сподівань і
надій. Час, коли ми будуємо плани на майбутнє. Нехай
же всі вони справдяться, і над нашою державою засяє
сонце миру, а в житті кожного побільшає добра. Так буде,
якщо всі ми докладемо спільних зусиль для збереження та розбудови нашої рідної України! Кожному з вас я
бажаю незламної віри в її щасливу долю!
Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Шановні працівники Турківського районного центру
первинної медико-санітарної допомоги!
Щиро вітаємо вас із найбільшим святом нашої держави – Днем Незалежності України!
Нелегкою була дорога українського народу до того
незабутнього дня, коли втілилася у життя національна
ідея. До цієї славетної дати йшло багато поколінь наших
предків, які відважно та невтомно боролися за самостійну державу та її майбутнє. На жаль, і сьогодні доводиться нам відстоювати суверенітет, цілісність території,
інтереси рідної країни. Маємо гідно пережити ці важкі
часи і в єднанні, ціною спільних надзусиль, захистити
незалежність.
Нехай це свято наповнить ваші серця гордістю за
рідну державу, вселить надію на краще майбутнє, додасть сили і наснаги у досягненні великої мети – розквіту нашої Батьківщини.
Зичимо вам міцного здоров’я, щастя, добра, миру,
щедрої долі, невичерпного оптимізму, любові та добробуту в кожному домі!
Адміністрація та рада трудового колективу КНП «Турківський районний центр ПМСД».

Шановні жителі Турківщини!
Щиро вітаю вас із нагоди величних національних свят
– Дня Державного прапора України та 29-ї річниці Незалежності України!
Цей знаменний день демократії й громадської злагоди нашого народу став поворотною
віхою в історії розвитку Української держави і могутнім стимулом
для плідної, натхненної праці заради миру й добробуту в нашому
спільному домі.
З кожним роком розбудови і
розвитку нашої держави поглиблюється усвідомлення цієї події і
дати - 24 серпня - і значення її
для всієї країни, для кожного з
нас, її громадян. І це закономірно:
великі події осягаються на
відстані, з плином часу.
Перед Україною, її громадянами – складні й великі завдання.
Але я вірю, що разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення незалежності нашої держави. Запорука державотворчого успіху
– у громадянській злагоді, високій відповідальності за
доручену справу, в об’єднанні зусиль мільйонів громадян вільної і незалежної України в єдиному прагненні –
сумлінною працею зміцнити силу і славу Вітчизни. Любімо і поважаймо Державний Прапор України, захищаймо його як потужний оберіг та духовний скарб нації.
Зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, життєвої наснаги, впевненості у власних силах і нових звершень на благо України
Зі святом вас! Із Днем Незалежності!
Віталій БАБЯК,
голова Турківської райдержадміністрації.

Дорогі колеги, працівники освіти, ветерани освітянської галузі Турківщини, батьки, учні!
Щиро вітаємо вас із Днем Незалежності України!
Пишаємося, що є громадянами великої європейської
держави Україна, яка засвідчила усьому світу готовність
найвищою ціною боронити
свободу, незалежність та демократію. Сьогодні мужність
наших співвітчизників, їх велика віра у себе і працелюбність,
наші жовто-блакитні стяги надихають небайдужі серця
всього людства.
Нам судилося стати учасниками творення новітньої Української держави, втілювати у реальність одвічну мрію
нашого народу. Це велика честь і велика відповідальність
перед власним сумлінням, родиною і прийдешніми поколіннями. Саме від кожного з нас залежить, якою бути
нашій державі, як житимуть наші діти, онуки й правнуки.
Нехай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до
рідної землі, додається енергії, снаги і впевненості у
власних силах і переконаннях. З нами Бог і Україна.
Нехай мир і злагода панують у нашому спільному
домі.
Зі святом Вас, шановні! З Днем Незалежності!
Оксана МАНЮХ,
начальник відділу освіти Турківської РДА,
Михайло КРОПИВНИЦЬКИЙ, голова районної
профспілкової організації освітян району.

3 стор.
Міжнародна громадська організація «Світовий Конгрес Бойків» щиро вітає краян із найвеличнішим державним святом – Днем Незалежності України!
Бажаємо усім доброго ритму життя, процвітання, успішно пережити
пандемію, міцного карпатського
здоров’я та рухатися вперед для
зміцнення і розвитку Української
держави! Завдяки незалежності
України ми змогли з вами, шановні
наші краяни, провести уже три
світові конгреси бойків та шість
всесвітніх бойківських фестин.
Тож нехай мрія про краще майбутнє окриляє нас на нові звершення, на нові добрі починання в ім’я нашого добробуту та
щасливого життя. Нехай невичерпним буде джерело
віри, надії й любові до України!
З повагою – Петро Косачевич, голова МГО «Світовий Конгрес Бойків», нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, заслужений працівник культури України.
Шановні працівники і ветерани галузі культури району, шановні жителі Турківщини!
Сердечно вітаю вас із національним святом нашої
державності — Днем Незалежності України! Ця визначна дата навіки увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в
житті нашого народу, законодавчо закріпила його вікові
демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи,
економічного зростання, культурного піднесення.
Від усієї душі зичу вам,
вашим рідним та колегам міцного здоров’я,
щастя, добра, достатку,
миру, щедрої долі, подальших успіхів в усіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України, добробуту її народу.
Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а ваша плідна
праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього.
Зі святом! З Днем Незалежності!
З повагою – Лілія Яворська, начальник відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА.
Дорогі медики, ветерани сфери охорони здоров’я!
Сьогодні, в день чергової річниці незалежності України, бажаємо вам взаєморозуміння, злагоди та успіхів у справах на
благо нашої Батьківщини. Нехай
кожен день вашого життя буде
сповнений радістю, дружнім теплом і новими перемогами. Нехай
ці досягнення стануть міцними
цеглинками в будівництві сильної
і самодостатньої держави, якою
зможуть пишатися наші діти.
24 серпня – це не просто державне свято. Це право громадян
України на життя, яке в різні часи
відвойовували багато поколінь українців. Боротьба триває і зараз,
але перемога – за нами.
Тож, з нагоди свята, бажаємо усім вам та вашим
рідним міцного здоров’я, чистого неба над головою і
віри у краще, заможне і щасливе життя на своїй квітучій
і багатій українській землі!
Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ».

Дорогі жителі с. Боберка та Дністрик Дубовий!
Сердечно вітаю вас і ваші родини з Днем Незалежності!
День Незалежності України - це важливий день для
кожного українця, хто вважає себе патріотом України,
хто стоїть на захисті українських кордонів, хто вболіває
за Батьківщину та примножує її здобутки відданою працею.
Ми не задумувалися і не цінували такі поняття як Незалежність, Воля і Свобода.
Але зараз, коли тисячі українців віддають своє здоров’я та життя за єдину Батьківщину, наш спокій і мир, за
нашу з вами людську Гідність
і Честь, значення цих слів назавжди змінилося для кожного українця. Тепер ми знаємо
і ніколи не забудемо дорогу ціну незалежності!
Щиро бажаю всім доброго здоров’я, миру, злагоди і
достатку. Нехай Бог охороняє нашу Україну, кожну родину від усіляких негараздів.
Слава великому українському народові! Слава соборній незалежній Україні!
Анатолій ПЕРІГ,
депутат Турківської районної ради.
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Ì²ÑÖÅÂ² ÂÈÁÎÐÈ
25 ÆÎÂÒÍß 2020 ÐÎÊÓ:
виклики та можливості для Турківщини
Призначення Верховною Радою України місцевих виборів на
25 жовтня 2020 року, опублікування змін до Виборчого кодексу
та до Закону України «Про місцеве самоврядування» набуває
все більшого суспільного резонансу, особливо на місцевому
рівні, де мають відбутися докорінні зміни.
Спробую коротко пояснити основні засади нового виборчого процесу, без політичної реклами, відкритої чи прихованої.
Найперше слід взяти до уваги
нову адміністративно-територіальну конфігурацію краю, де основним гравцями виборчого
процесу є громади – Турківська
міська та Боринська селищна –
не тільки для виборів своїх голів
та депутатів, але також основою
для виборів до Львівської обласної ради та новоутвореного
Самбірського району, що вимагає окремого розгляду.
Виборче законодавство чітко
розмежовує тип виборчої системи у залежності від чисельності
виборців. Відповідно на Турківщині маємо дві громади (Турківська (17773 виборці) та Боринська (16842), де будуть проходити вибори депутатів за пропорційною системою відкритих
списків та голів – мажоритарною
відносною більшістю, що досить
подібно до виборів 2015 року до
Турківської районної та міської
рад.

Очевидно, що для Турківщини
було б оптимальною більша
кількість громад, з огляду на
специфіку теперішнього району,
але маємо інші юридичні підстави для виборчої кампанії 25 жовтня.
У цьому зв’язку окремо хочу
зупинитися на виборчій статистиці, щоб було краще зрозуміло,
як інші, особливо більші населенні пункти, зможуть відстоювати свої інтереси в обидвох радах – із 26 депутатами у кожній.
Наприклад, у самому м. Турка
проживає менше 5,7 тис. виборців, а решта - у селах (Вовче
– 1304; Явора – 994; Присліп –
935 тощо). Ще меншою є концентрація виборців у центрі іншої
громади (смт Бориня), де зареєстровано тільки 1028 виборців,
а, для прикладу, у с. Нижня Яблунька – 1950; с. Верхня Яблунька - 1401; с. Шандровець – 815

тощо.
Докладно зупинився на електоральній конфігурації для того,
щоб вказати на ще одну істотну
зміну – скасування виборів старост у селах новостворених громад. Припускаю, що на Турківщині є багато авторитетних селищних та сільських голів, які
зможуть позмагатися за посади
голів громад та провести власні
команди від нових партій до
відповідних рад, кооперуючись
між собою. Окремо треба сказати про чинних результативних обласних та районних депутатів.
Переконаний, що у кінцевому
випадку матимемо у виборчих
бюлетенях до двох десятків кандидатів на голів та списків до
відповідних рад, зокрема, враховуючи можливість подвійного
балотування.
Про інші особливості цьогорічної кампанії можна буде прочитати у наступних числах газети «Бойківщина».
Василь ГУЛАЙ,
доктор політичних наук, професор, голова ГО «Центр
інформаційно-комунікативного
менеджменту»

НЕ БАЙДУЖІ ДО ПОДІЙ НА СХОДІ
Сьогодні ми знову назвемо тих, хто не байдужий до подій на сході України і надає допомогу
бійцям ООС, щоб ми з вами могли жити спокійно. Звісно, всі не можуть воювати, хтось повинен
створювати надійний тил, виховувати і вчити дітей, збирати врожай, але вийти переможцями у цій нелегкій боротьбі зможемо тільки разом.
Напередодні Дня Незалежності у нашому районі знову тривав збір допомоги нашим відважним
захисникам. Активно долучилися до цієї благодійної акції освітянські колективи. Так, колектив Ісаївського НВК пожертвував 400
грн., Вовченського НВК –
400 грн., Нижньояблунського НВК – 1000 грн., Боринського НВК – 1000 грн.,
Верхньовисоцького НВК –
1300 грн.; Турківського НВК
№1 – 500 грн., Явірського
НВК – 500 грн., Ясеницький НВК передав 5 ящиків
з продуктами харчування, а
Нижньотурівський та Верхненський НВК – по одному ящику продуктів; Турківська райдержадміністрація – 1110 грн., колектив
Турківського сервісного
центру Пенсійного фонду
України – 1000 грн., відділ
освіти Турківської РДА –
1450 грн., Турківська районна філія Львівського обласного центру зайнятості –
750 грн., управління соціального захисту населення Турківської РДА – 690 гривень. Збір допомоги продовжується. Тому цим колективам, а також тим, хто
пізніше приєднається до акції, не шкодують слів щирої вдячності голова районного осередку Благодійного фонду «Милосердя» Мирослава Калинич та волонтер Марія Матківська. Долучаймося до благодійності, адже кожен знає – там чиясь дитина, брат, батько, чоловік, на місці яких могли бути наші
діти й батьки.
Ольга ТАРАСЕНКО.

МАРШ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
У суботу, у переддень Дня Прапора, та з нагоди 29-ої річниці Незалежності України, в місті
Турка пройде Марш Захисників України – учасників АТО, ООС та воїнів-афганців. Марш розпочнеться після молебня біля статуї Божої Матері, о 12.00 год. На майдані Т.Шевченка відбудеться демонстрація військової техніки. Бажаючі зможуть скуштувати солдатської каші з польової кухні.
Дякуємо, що нашу ініціативу підтримали і допомогли в організації маршу Турківська районна рада і
особисто голова Володимир Лозюк та заступник голови Турківської РДА Василь Цибак, Турківський
міський голова Геннадій Когут. ЗАПРОШУЄМО всіх приєднатися до Маршу.
У зв’язку з епідемією, прохання дотримуватись правил карантину.
Євген СТЕРЛЯНІКОВ,
учасник АТО.
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Турківська районна організація політичної партії «Громадянська позиція» щиросердечно вітає з 60-річним ювілеєм
Богдана Васильовича Макаришина.
Шановний ювіляре! Зичимо Вам міцного здоров’я, родинного благополуччя, невичерпної енергії у всіх
Ваших добрих справах. Хай щасливими та
багатими на добро, людську щедрість і
чуйність будуть дні Вашого життя. Нехай
довкола Вас панує краса, світло, добро, гармонія, щастя і любов. Божого благословення і опіки Вам – на щасливі і мирні роки
життя!
В роботі – успіхів й терпіння,
У справах – вічного горіння,
В сім’ї – любові і добра
На многії та благії літа!

Дорогі турківчани та гості міста!
Вже 29-й рік ми відзначаємо День Незалежності України! З кожним роком розбудови і розвитку нашої
держави поглиблюється усвідомлення
цієї події і дати – 24 серпня – і значення її для всієї країни, для кожного з нас,
її громадян. І це закономірно: великі
події осягаються на відстані, з плином
часу.
Перед Україною, її громадянами
складні й великі завдання. Але я вірю,
що разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення незалежності нашої держави.
Зичу кожній турківській родині здоров’я, щастя, достатку, впевненості у
власних силах, подальших успіхів в усіх
справах та починаннях заради процвітання України і міста Турка!
З повагою – Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова

Шановні жителі Турківщини!
Сердечно вітаю вас із величним національним святом – Днем
Незалежності України!
Через тисячоліття пролягав шлях становлення нашої держави.
Нам є чим пишатися й про що згадати у
цей визначний день. Україна прославлена своєю багатою історією та культурою, мелодійною мовою, працьовитими
людьми. На перехрестях української
історії сплелися пошуки й випробування,
злети й падіння, перемоги й поразки.
Вони завжди нам нагадуватимуть про
звитяжні сторінки нашого національного формування. За нашу державність і суверенітет проливають кров мужні сини
України.
Кожному з нас варто пам’ятати, якого
ми славного роду. Слова «незалежність», «суверенність», «єдність» за
останні роки набувають нового звучання
для кожного українця.
Бажаю всім вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, взаєморозуміння, злагоди, благополуччя
та миру в нашій рідній Україні.
Зі святом Незалежності вас, дорогі бойківчаниі! Слава Україні!
Мирослава ПАВЛИК,
депутат Турківської районної ради, голова фракції ВО «Батьківщина» у Турківській районній раді.

РОЗЦІНКИ НА ПЕРЕДВИБОРНУ ПОЛІТИЧНУ РЕКЛАМУ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ, ЩО ВІДБУДУТЬСЯ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ:
- студія радіомовлення «Карпатський гомін» – 4 грн. 00 коп. за
одну секунду ефірного часу;
-редакція газети «Бойківщина» – 6 грн. 00 коп. за 1 кв. см газетної площі; вартість одного квадратного сантиметра газетної площі
на першій сторінці – 10 грн. 00 коп.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ Ð²Ê –
Â ÓÌÎÂÀÕ ÏÀÍÄÅÌ²¯
У рамках підготовки закладів загальної середньої освіти до початку навчальних занять, Міністерство освіти і науки України оприлюднило рекомендації
щодо організації їх роботи у 2020-2021 навчальному році, враховуючи ситуацію, що склалася з поширенням у світі коронавірусної інфекції Covid-19. Районний відділ освіти уже запропонував працівникам і керівникам ЗЗСО ознайомитися з цими рекомендаціями.
Зокрема до підготовчих заходів, у зв’язку з початком нового навчального року,
закладів освіти належить:
завершення ремонтних та профілактичних робіт, здійснення прибирання усіх
навчальних приміщень та прилеглої території закладів освіти; створення умов
для мінімізації ризику інфікування,
збільшення вільного простору в навчальних приміщеннях (звільнити від зайвих
меблів, устаткування, килимів, м’яких іграшок тощо);
виокремлення та обладнання спеціального приміщення для тимчасового
перебування учасників освітнього процесу, у разі виявлення в них симптомів гострого респіраторного захворювання або
підвищеної температури;
передбачення місць для дезинфекції
рук, забезпечення наявності засобів дезинфекції та розміщення контейнерів
для використаних засобів індивідуального захисту;
впровадження заходів щодо застосування практики соціального дистанціювання та уникнення скупчення, спрямованих на мінімізацію контактування з
іншими особами (наприклад, відкриття
декількох входів до приміщення, гнучкий
графік початку навчальних занять, використання розміток на підлозі, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій учнів);
закріплення за класами певних навчальних кабінетів для мінімізації пересування учнів у приміщеннях закладу освіти;
організація питного режиму учасників
освітнього процесу, зокрема з використанням індивідуального або одноразового посуду;
організація харчування учнів відповідно до Тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів у
закладах освіти в період карантину. у
зв’язку із поширенням коронавірусної
хвороби (Covid-19), затверджених постановою Головного санітарного лікаря України, та Наказу Головного управління
Держпродспоживслужби у Львівській
області (№2228, від 12 серпня 2020р.)
«Про організацію державного нагляду
та дотримання вимог санітарного законодавства в ході підготовки до роботи,
відкриття та функціонування загальноосвітніх навчальних закладів області в
новому, 2020/2021 навчальному році, в
умовах поширення коронавірусної
інфекції Covid-19 у Львівській області».
Відвідування закладів загальної середньої освіти відтепер матиме також свої
особливості. Тож працівники закладу та
здобувачі освіти, їхні батьки та інші законні представники мають бути поінформовані про нові правила організації освітнього процесу, відвідування закладу
освіти та перебування в ньому в умовах
профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби. Спілкування педагогічних працівників з батьками здійснюватиметься переважно дистанційно – за
допомогою будь-яких засобів зв’язку. У

закладі освіти необхідно визначити особу, відповідальну за координацію проведення інформаційних заходів з профілактики розповсюдження Covid-19, інших
респіраторних захворювань. Моніторинг
стану здоров’я учнів і працівників закладу освіти буде здійснюватися шляхом
проведення медичним працівником закладу освіти (у разі його відсутності – іншим
працівником, визначеним керівником
закладу освіти) термометрії та опитування щодо самопочуття, а також організації
регулярної комунікації з батьками учнів
для з’ясування стану здоров’я учнів.
Є особливості й в організації самого
освітнього процесу. Відповідно до рекомендацій МОЗ України, ВООЗ, медичних
організацій інших країн, пріоритетом
організації освітнього процесу в закладах освіти є дотримання принципів соціального дистанціювання, правил гігієни,
використання засобів індивідуального
захисту та уникнення масового скупчення осіб ; регулярного моніторингу та аналізу відвідування занять учнями з метою
раннього виявлення збільшення захворюваності та інформування служби громадського здоров’я у випадку різкого
збільшення; дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог законодавства про освіту.
Міністерство освіти також рекомендує
запровадити гнучку структуру навчального року, передбачивши можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних
семестрів, з урахуванням епідемічної ситуації; запропонувати батькам учнів, які
належать до категорії, яким не рекомендовано перебування в закладах освіти
(особам з хронічними легеневими хворобами, особам, які мають розлади імунної системи, особам із захворюванням
на цукровий діабет) продовжити навчання за формами здобуття освіти, що максимально відповідають потребам їхнього захисту; з метою забезпечення соціальної дистанції, під час навчання використовувати великі приміщення (актові
зали, рекреації, коридори, адаптовані до
потреб навчання), за сприятливих погодних умов забезпечувати проведення занять з окремих предметів на відкритому
повітрі, проводити навчальні заняття з
окремих предметів або в окремі навчальні дні у підгрупах, використовуючи
технології змішаного навчання.
На недавній серпневій онлайн-толоці
заступниця Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій більш конкретно
зупинилася на порядку організації навчального року, надавши відповіді на багато питань, які хвилюють сьогодні не
тільки педагогів, учнів, а й батьків та громадськість. З-поміж іншого вона роз’яснила, що антисептики і маски буде купляти засновник, враховуючи кількість
працівників шкіл, а учні мають бути забезпечені ними самостійно – із залученням ресурсів батьків. Також медогляд
учнів не обов’язковий до 1 вересня, але
пройти його треба. Медичне страхуван-

ня для учительства не розглядалося, але
з окремими головами ОДА було обговорено тестування вчителів. Відносно медогляду для педпрацівників, то засновники закладів мають провести закупівлю послуг для проведення медогляду
педпрацівників, а не проводити медогляд через витрати педагогічних працівників. Для педагогів, віком 60 років і
більше, які опинилися в категорії ризику,
у межах кожної школи має бути свій тимчасовий порядок, де визначено кількість
та формат роботи вчителів пенсійного
віку. Любомира Степанівна анонсувала, що 18.08.20 р. на традиційній Всеукраїнській педагогічній онлайн-конференції МОН буде презентовано новий
онлайн-курс на ЕдЕрі для вчителів (дистанційна освіта). Також вона проінформувала, що якщо школа знаходиться у
зеленій зоні, батьки не мають права залишати дитину вдома, оскільки в інший
спосіб у зеленій зоні навчання не організовано. Якщо батьки бажають, згідно із
Законом «Про освіту», організувати цей
процес в іншій формі, то вони мають це
зробити через заяву директору. Олімпіади, конкурси будуть онлайн. Педагогам у
вересні необхідно провести діагностику
та коригуюче навчання. Учнів не залучати до прибирань.
– У Міністерстві освіти і науки України
велику надію покладено на компетентність, професіоналізм директорів та
адміністрації шкіл і ми готові з директорами шкіл обговорити організацію нового навчального року, який у закладах загальної середньої освіти цьогоріч розпочнеться, враховуючи особливості епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні, – каже начальник відділу освіти Турківської РДА Оксана Манюх. – При «зеленому», «жовтому» або «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами загальної середньої освіти дозволено в звичайному режимі. «Червоний» рівень епідемічної небезпеки – відвідування закладів освіти здобувачами загальної середньої освіти заборонено, а отже, навчальний процес забезпечується з використанням технологій дистанційного навчання чи в якійсь іншій формі. Саме керуючись листом МОН України № 1/9 –
420, від 05. 08. 2020р., в якому вказані
рекомендації щодо організації роботи
закладів загальної середньої освіти у
2020-2021 навчальному році, просимо,
щоби кожна школа надала свої пропозиції щодо навчання у різних зонах. Якщо,
наприклад, у нас сьогодні «жовта» зона і
ми навчаємося у звичайному режимі, а
завтра, не дай Бог, «червона», то ми вже
маємо мати напрацьований план, як
будемо вчитися у «червоній» зоні – чи у
формі двозмінного навчання, чи дистанційно? Ці пропозиції мають бути розглянуті на шкільній педагогічній раді, яка
зобов’язана прийняти
виважене
спільне рішення, затвердити його і подати у відділ освіти протокол педагогічної ради, завірений печаткою. Навчальні
заклади району мають бути готові до
проведення навчального процесу на випадок оголошення в регіоні тої чи іншої
епідемічної зони. Це, свого роду, й буде
план роботи школи на новий навчальний рік в умовах пандемії.
Ольга ТАРАСЕНКО.

5 стор.
Доброго, щирого, люблячого сина
та брата – Василя Олексійовича
Зубковича – щиро вітають із 60річчям, яке відсвяткував 14 серпня, мама, брати Ярослав і Михайло з сім’ями та
сестра Ганна з
сім’єю. Дорогому ювіляру
вони бажають міцного
здоров’я, радості, достатку,
Господнього благословення і опіки –
на довгі, щасливі і
мирні літа.
З ювілеєм Тебе щиро вітаєм,
Бажаєм радості й добра.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва
свята.
Нехай на Тебе благодать небесна
Завжди і всюди повсякчас спливає.
Хай ангелів заступництво небесне
На всіх шляхах Тебе оберігає.

Колектив Верхньогусненського
НВК шле найщиріші вітання з нагоди ювілейного дня народження
вчителю англійської мови
Ользі
Лук’янівні
Браток.
Шановна Ольго
Лук’янівно, бажаємо
здоров’я
міцного, щастя,
добробуту Вам!
Великої радості,
творчих успіхів і
здобутків у всіх
справах, наснаги
та натхнення. Хай поруч з Вами будуть надійні і щирі друзі, близькі
люди. Бажаємо Вам, аби кожен
Ваш день був наповнений корисними справами, теплом людських
відносин, мрії втілювалися в життя
та приносили бажану радість і задоволення.
Нехай Господь завжди допомагає,
А Мати Божа береже від зла.
Хай ангелів заступництво
небесне
Дарує щасливі і довгі літа!

ХРИСТИЯНСЬКА
ЕТИКА В ШКОЛІ
Останнім часом все частіше чуємо
від високопосадовців, що відповідають за освіту, про недоцільність викладання предмета «Основи християнської етики» у загальноосвітніх
школах. Мовляв, нехай цим займаються релігійні громади. Зрозуміло, що
для переважної більшості батьків
такі пропозиції є неприйнятними, адже
ми живемо у християнській державі,
де християнська мораль є одним із
важливих критеріїв виховання підростаючого покоління.
Власне тому є цілком зрозумілим, що
на недавній сесії Турківської районної
ради депутати прийняли звернення до
Президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова,
Прем’єр—
міністра України Дениса Шмигаля щодо
викладання предмета «Основи християнської етики» у всіх навчальних закладах України.
Турківські депутати просять керівників
держави підтримати ініціативу релігійних
спільнот, громадських організацій і запровадити обов’язкове вивчення даного
предмета. Адже християнство мало й має
величезний вплив на суспільне життя
загалом і виховання молоді зокрема.
Наш кор.
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Першого жовтня минулого року набрали чинності нові будівельні норми — ДБН Б.2.2-12:2019,
які, серед іншого, регулюють планування та забудову територій і питання відстаней між
будинками, будівлями та спорудами як на власній, так і на сусідніх ділянках, відстаней до меж
ділянок, протипожежних розривів тощо.

Вказані відстані (в т.ч. протипожежні розриви), а також
відстані до існуючих мереж, джерел водопостачання, ліній електропередачі тощо є дуже важливими при плануванні забудови
земельної
ділянки
або
здійсненні реконструкції (добудови) садибного, садового або
дачного будинку.
Наведена в матеріалі інформація буде корисна всім, хто
зараз вибирає ділянку для будівництва власного будинку, і дозволить зрозуміти, чи вдасться
розмістити будинок та господарські споруди так, як заплановано.
Наразі є велика кількість
різноманітних графічних матеріалів в мережі Інтернет, де вказані відстані від тих чи інших
об’єктів до меж ділянок, проте в
більшості своїй наведена в них
інформація не відповідає наявній в чинному законодавстві
України. Окрім того, навіть ту
інформацію, яка базується на
нормах українського законодавства, потрібно перевіряти, оскільки 01.10.2019 року відбулися
зміни.
З 1 жовтня 2019 року основним документом, який регулює
питання забудови, і в т.ч. нормує
відстані, є ДБН Б.2.2-12:2019
Планування та забудова територій.
ВІДСТАНІ ДО МЕЖ ТА ДО
СУСІДНІХ БУДИНКІВ І СПОРУД,
ТА ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ
Для нової садибної та дачної
забудови відстань від межі слід
встановлювати не менше 3 м! З
невідомих причин, вказане положення не містить терміну «садова забудова».
Але при розміщенні будинків
у кварталах із сформованою
забудовою, для догляду за будинками і здійснення поточного ремонту, відстань до межі суміжної земельної ділянки від
найбільш виступаючої конструкції стіни будинку слід приймати не менше ніж 1,0 м. При цьому, має бути забезпечене виконання необхідних інженернотехнічних заходів, що запобігатимуть попаданню атмосферних
опадів з покрівель та карнизів
будівель на територію суміжних
ділянок, або взаємоузгоджене
водовідведення.
Проте, на мою думку, з приводу наведених вище норм щодо
мінімальної відстані до межі,
можуть виникати спірні ситуації.
Разом із цим, варто зазначити, що деякі органи містобудування та архітектури вже довгий
час «вимагають» відступати від
меж земельної ділянки не менше 4 м!
Житлові будинки на присадибних ділянках слід розміщувати з відступом від червоних
ліній магістральних вулиць – 6
м, житлових – 3 м.
В умовах реконструкції допускається зменшувати відступи від червоних ліній до будинків і споруд з урахуванням

сформованої забудови.
Гаражі слід передбачати вбудованими, прибудованими до
житлових будинків або окремо
розташованими по лінії забудови, а також в глибині ділянки.
Прибудовані, або окремо розміщені приміщення та тимчасові
споруди для індивідуальної трудової та підприємницької діяльності, допускається розташовувати на земельних
ділянках по червоних
лініях.
ПРОТИПОЖЕЖНІ
ВИМОГИ (ВІДСТАНІ)
Відстані між будинкам и і спорудам и
приймаються у світлі
між зовнішніми стінами або іншими конструкціями. За наявності конструкцій будинків і споруд, що виступають більше, як
на 1 м, виготовлених
із горючих матеріалів,
приймається відстань
між цими конструкціями.
Відстані між будинками і спорудами в
залежності від ступеня вогнестійкості будинків:
між житловими, садовими,
дачними будинками (та господарськими будівлями) I та II ступеня вогнестійкості (детальніше
про ступені вогнестійкості читайте в одній із наступних газет) розміщеними (запланованими) на
сусідніх земельних ділянках,
протипожежний розрив має
бути 6 м;
між житловими, садовими,
дачними будинками (та господарськими будівлями) I та II ступеня
вогнестійкості
та
будинками III ступеня вогнестійкості протипожежний розрив
має бути 8 м;
між житловими, садовими,
дачними будинками (та господарськими будівлями) III ступеня вогнестійкості, розміщеними
(запланованими) на сусідніх земельних ділянках, протипожежний розрив має бути 8 м. Під цю
категорію підпадає найбільша
кількість індивідуальних житлових, садових та дачних будинків;
між житловими, садовими,
дачними будинками (та господарськими будівлями) IIIа, IIIб,
IV, IVа, V ступеня вогнестійкості
(зокрема, дерев’яні будинки),
розміщеними (запланованими)
на сусідніх земельних ділянках,
протипожежний розрив має бути від 10 до 15 м;
Протипожежні відстані від
будинків, будівель і споруд
сільських населених пунктів, а
також від меж ділянок дачних
поселень та садової забудови
до лісових ділянок, повинні
бути 20 м, 50 м, 100 м – відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу. У містах та селищах для зон одно- та двоповерхової садибної забудови з

присадибними ділянками – протипожежна відстань від меж
присадибних ділянок до лісових
ділянок може бути зменшена,
але повинна складати не менше ніж 15 м.
Господарські будівлі і гаражі
сусідніх ділянок допускається
блокувати.
Виключення:
Відстань м іж стінами бу-

динків без віконних прорізів
допускається зменшувати на
20%, за винятком будинків певних ступенів вогнестійкості.
Протипожежні відстані можуть не застосовуватись між
житловими і господарськими
будинками у межах однієї присадибної ділянки. Отже, в межах приватної ділянки власник
самостійно вирішує, на якій
відстані розміщувати будівлі та
споруди.
Відстані між будинками I і II
ступенів вогнестійкості допускається передбачати менше 6
м за умови, якщо стіна вищого
будинку, розміщеного навпроти
іншого будинку, є протипожежною.
Протипожежні відстані між
будинками слід збільшувати на
20 %: для двоповерхових будинків V ступеня вогнестійкості;
для будинків, що мають горищний дах, верхній шар покрівлі
якого виконаний з горючих матеріалів.
У районах сейсмічністю 9
балів відстані між житловими
будинками, а також між житловими і громадськими будинками IVа, V ступенів вогнестійкості, слід збільшувати на 20%.
Важливо: новий документ
ДБН «Планування та забудова
територій», на відміну від ДБН
360-92, не містить положень,
згідно з якими часткова реконструкція житлових будинків та
господарських споруд на окремих садибних ділянках, які побудовані за раніше чинними
нормативами, допускалася за
погодженням з місцевими органами архітектури і містобудування, державного пожежного та
санітарного нагляду. В цьому випадку перебудова житлових бу-

динків, їх господарських будівель
та гаражів можлива була за умови збереження існуючих відстаней між будівлями.
ОХОРОННІ ТА САНІТАРНОЗАХИСНІ ЗОНИ
Охоронні та санітарно-захисні
зони, їх розміри, допустимі
відстані до будинків та інші обмеження регулюються як ДБН
Б.2.2-12:2019, так і зокрема
Правилами охорони електричних мереж, Правилами безпеки систем газопостачання та Кодексом газорозподільних
систем.
В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється будувати
житлові, громадські та дачні
будинки!
Використання земельних
ділянок в охоронних і санітарнозахисних зонах електричних мереж повинно бути письмово узгоджене з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного
нагляду.
Охоронні зони електричних
мереж встановлюються:
- уздовж повітряних ліній
електропередачі — у вигляді
земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від
крайніх проводів, за умови невідхиленого їх положення на
відстань: напругою до 1 кВ (до
1000 Вольт) — 2 м; до 20 кВ —
10 м; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20
метрів;
уздовж підземних кабельних
ліній електропередачі — у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на
відстань 1 метра.
за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв — на
відстані 3 м від огорожі або споруди.
Відстані по горизонталі до
будівель, споруд, гаражів від
проекції крайніх проводів повітряних ліній становлять: 2 м
(для ліній, напругою до 20 кВ), 4
м (для ліній, напругою до 100 кВ),
5 м (для ліній, напругою до 150
кВ).
Відстань від підземних силових кабелів всіх напруг і телекомунікаційних кабелів до фундаментів будинків та споруд має
бути не меншою 0,6 м.
Відстані по горизонталі (у
світлі) від найближчих підземних інженерних мереж до будинків і споруд слід приймати
за додатком И.1 ДБН Б.2.212:2019:
від фундаментів будинків і
споруд до водопроводу і напірної каналізації — 5 м;
від фундаментів будинків і
споруд до самопливної каналізації (побутової і дощової) — 3
м;
від фундаментів будинків і
споруд до газопроводів горючих газів — від 2 до 10 метрів (в
залежності від тиску). Зменшення відстаней можливе за
ум ови виконання вимог п.
7.12 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання.

ІНШІ ВІДСТАНІ ТА ВИМОГИ
Новими
ДБН
Б.2.212:2019 передбачається, що
відстань від межі суміжної земельної ділянки до стовбурів
дерев, які висаджуються, має
бути не менше ніж 4-6 м, в залежності від величини крони
(але не менше Ѕ діаметру крони дерева), а до кущів – 1,0 м.
Септики та фільтруючі колодязі повинні бути розташовані не
ближче 5-10 м (в залежності від
продуктивності) від житлових будинків та літніх кухонь. І не ближче 20 м від артсвердловин та
колодязів.
Господарські будівлі / сараї /
для худоби, інших тварин та
птахів (площею до 50 кв.м) — не
ближче 15 м від житлових будинків і літніх кухонь та не ближче 20 м від артсвердловин водопостачання (питних колодязів).
Майданчики для компосту,
дворові
вбиральні,
сміттєзбірник, сховища для добрив та ядохімікатів повинні знаходитись не ближче 20 м від
житлових будинків, літніх кухонь та артсвердловин водопостачання (питних колодязів).
У великих містах, при розміщенні 9-16 та більше поверхових житлових будинків суміжно з кварталами садибної забудови, що зберігається, відстань
від фасадів багатоповерхового
будинку, що зводиться, до меж
земельних ділянок садибних
будинків приймається не менше
20 м, а до стіни найближчого
садибного будинку – не менше
висоти будинку, що зводиться.
При розміщенні багатоквартирних житлових будинків, поверховістю від 4 поверхів до 8
поверхів суміжно з кварталами
садибної забудови, що зберігається, відстань від фасадів
багатоквартирного будинку, що
зводиться, до меж земельних
ділянок садибних будинків слід
приймати не менше 15 м, а до
стіни найближчого садибного
будинку – не менше висоти будинку, що зводиться, для багатоквартирних будинків до 3 поверхів відстань від фасадів до
меж земельних ділянок – не
менше 10 м – для забезпечення проїзду пожежних машин.
За відсутності мереж міської
(селищної) каналізації, необхідно передбачити каналізування
садиб з використанням локальних очисних споруд згідно з вимогами ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.575.
Присадибні ділянки з боку вулиць та сусідніх ділянок допускається огороджувати. Висоту
огорожі слід встановлювати
згідно з вимогами ДБН Б.2.25:2011 та правилами благоустрою населеного пункту. Встановлення огорожі не може погіршувати інсоляцію житлових будинків на суміжних територіях.
Огорожа присадибних ділянок
не може виступати за червону
лінію та межі ділянки.
І наостанок хочу наголосити,
що замовникам містобудівної
документації треба поцікавитися, чи мають виконавці робіт
сертифікат, який регламентує
їхню діяльність, і чи внесені вони
в Державний реєстр по даному
виду робіт.
У кого виникнуть запитання з
приводу даної теми, радимо
звертатися у відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Турківської РДА.
Петро ЮДИЦЬКИЙ,
начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
енергетики Турківської РДА.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÎÑÎÁÈÑÒÈÉ ÎÕÎÐÎÍÅÖÜ
ÑÒÅÏÀÍÀ ÁÀÍÄÅÐÈ —
²Ç ÁÀÁÈÍÖ²Â
ÍÀ ÁÎÐÙ²ÂÙÈÍ²
Із Василем Шушком, охоронцем провідника ОУН, я зустрічалася ще у далекому 2004 році у його рідному
селі Бабинці. Кожне літо він проводив тут зі своєю дружиною Маріанною у збудованій добротній дачі. Усю
свою молодість і зрілі роки цей чоловік провів за кордоном – у Німеччині.
Сім років був особистим охоронцем Бандери і знав дуже багато цікавих історій, пов’язаних із життям
легендарного провідника. «Такі люди, як Бандера, народжуються раз на сто років», казав пан Василь. На
жаль, уже немає з нами щирого патріота Василя Шушка, декілька років тому він пішов у засвіти, понісши
із собою у могилу палку любов до України. Але у моїх записниках залишились нотатки із розмови з цією
непересічною особистістю, зроблені ще за життя пана Василя у його рідному селі. Привітна дружина
господаря – німкеня пані Маріанна, яку мій співрозмовник називав на український манер – Мар’яною, частувала нас чаєм, доповнювала нашу розмову цікавими деталями і казала, що закохана в Україну. Пропоную
вашій увазі прижиттєву розповідь Василя Шушка про своє дитинство, юність і роки праці із провідником
ОУН.

І ДИТИНСТВО МОЄ БОСОНОГЕ…
Василь Шушко зростав у простій селянській сім“ї, в
якій, крім нього, було троє старших дітей. Важкі то були
часи: людям бракувало землі, і вже ближче до весни у
деяких родинах починався голод. Дітей у школі було
мало: здебільшого батьки їх туди не пускали, бо не було
за що купити одяг і взуття. Але батько пана Василя вважав, що його діти повинні мати освіту. І школу в рідних
Бабинцях його син закінчив досить успішно.
Василь Іванович з гіркою усмішкою згадував, як
доводилось ходити до школи по снігах у солом’яних постолах, як його однокласники з подивом оглядали олівець, який йому запрезентував тато. То
справді було диво: жоден з хлопців такого не мав,
тому довелося Василеві поламати олівець на п’ять
рівних частин, щоб усім вистачило.
По закінченні семирічки хлопець пішов вчитися
до Заліщицької торговельної школи. Оселився там
у гуртожитку, куди допомогла йому влаштуватися
добра знайома батьків – полька пані Дзюбінська з
Шупарки.
І ось там трапився трафунок, який змінив подальшу долю хлопця. У товаристві, де зібрались польські
студенти, одним-єдиним українцем виявився Василь Шушко. Між ними зайшла розмова про
польсько-українські відносини, яка згодом переросла у гарячу дискусію. Василь відкидав несправедливі випади на адресу українців і сказав усе, що
думав про поляків. Тоді йому добряче перепало:
п“ятеро розлючених хлопців накинулись на нього і
сильно побили. А завідуюча, яка прибігла на крики
і дізналася, в чому річ, вигнала юнака з гуртожитку. Його
викинули на вулицю, навіть не дозволивши взяти особисті речі. В гуртожитку залишились і одні-єдині черевики Василя, тому із Заліщиків до Бабинців прийшов босоніж.
« Я зростав у національно свідомій сім`ї, – розповідав мені В. Шушко. – Гноблення наших односельчан
поляками ми бачили щодня, і, звісно, мріяли про краще
майбутнє: про свою владу, державу, культуру. Ще будучи
школярем, я мав багато однодумців. Ми завжди мріяли
чимось прислужитися Україні».

«ВІЙНА ЗМІНИЛА НАШІ ДОЛІ»
Після випадку в гуртожитку про навчання хлопцеві
довелось забути. Коли повернувся в село і все розповів
батькові, той сказав: « Ну що ж, будеш тепер сидіти вдома і сестер заміж видавати». Так воно і було. Коли в
село прийшли радянські війська, багато хто з односельців думав, що життя зміниться на краще. Один чоловік вивісив навіть на своїй хаті плакат з гаслом «Земля і воля!». Старшина, який прочитав той надпис, сказав йому: «Землю мати будеш, а волю – лише на небі».
Всі згодом зрозуміли, що на зміну польському ярму,
прийшло радянське.
У 1940 році юнак вступив до лав ОУН. У лісах невеличкий загін з місцевих хлопців проходив вишкіл. Тут
юнаків вчили володіти зброєю, методам конспірації.
Здібного і активного хлопця запримітило керівництво
проводу, і згодом його призначили організатором юнацької референтури підрайону. Тут він отримав своє перше
псевдо «Крук». Відтоді «Крукові» дуже часто доводилось
їздити по селах, спілкуватися зі своїми однодумцями.
Коло друзів і побратимів суттєво розширилось.
Тож коли його за фашистської окупації зловили німці,
щоб вивезти разом з багатьма іншими жителями навколишніх сіл на примусові роботи до третього рейху,
мав з кого сподіватися допомоги.

«Я легко міг втекти з того полону, – пригадував В.Шушко. – Вже й зібрався утікати, аж раптом мені через
агентів передали наказ керівників організації: їхати до
Німеччини під виглядом бранця, працювати, як усі, але
паралельно організовувати пропагандистську роботу
серед наших робітників. Я навіть не знав, куди їду: приїхав в одне місто, а потім мене перекинули в інше. Чужа
країна, чужа мова і закони – важко було. Але наказ є наказ, і я працював, аби виправдати те довір`я».

7 стор.
радився зі мною з важливих питань, – розповідав Василь Іванович. – Мої міркування, поради він завжди брав
до уваги, рахувався з ними. Охоронець повинен вміти
виконувати різну роботу. Тому я вчився на різноманітних
курсах: токарських, мулярських, столярських, і навіть пожежних. Щоб здобути пристойну освіту, вступив за допомогою українських професорів у діаспорі до Мюнхенського університету, на студії політекономії. Вивчав також
цивільне право».
Василь Шушко розповідав мені, що день, коли сталося вбивство, він не може стерти з пам’яті. Тоді це стало
для нього, охоронця, шоком. Але вини його тут не було.
Від самого ранку пан Василь сидів у окремому кабінеті Мюнхенського бюро і чекав розпоряджень. Разом
із секретаркою Бандера поїхав на ринок, там вони купили овочі і повернулися до свого офісу. Секретарка –
пані Євгенія – не хотіла відпускати його додому самого,
казала, що покличе охорону. Він категорично відмовився і повів машину сам. Чому? Колишній охоронець пригадував, що лідер оунівців завжди був обачний, обережний. Але чому ж так знехтував цією обачністю саме цього дня – пояснити не міг. А може щось передчував, бо
напередодні поділився з охоронцем: «Я відчуваю щось
недобре».
Вбивця Сташинський чекав на лідера ОУН за зачиненими дверима під’їзду його будинку. Бандера прочинив двері – і з безшумного пістоля, який був майстерно
загорнутий у газету, вбивця вистрелив отрутою з ціанистим калієм прямо в обличчя своєї жертви. Бандера ще
зміг трохи піднятися сходами і впав. Вже згодом стало
відомо, що пістоль мав два отвори: один – для лідера,
другий – для охоронця.
Яким же був Степан Бандера як людина, як лідер
потужної націоналістичної організації?
«Простим, розумним і надзвичайно ерудованим, –
згадував Василь Шушко. – У нього були надзвичайні
здібності організатора і рідкісна пам`ять. Такі люди, як
він, народжуються раз на сто років. Він вмів усе, не цурався жодної роботи, міг дати собі раду в надзвичайних
умовах, дотримувався усіх правил конспірації. Його погляд був проникливим і якимось магічним – деколи мені
здавалося, що він вміє читати думки. Ніколи не нервував, конфлікти вмів залагоджувати спокійно, толерантно.
Про це мало хто знає, але Бандера складав навіть
політичні і економічні прогнози для багатьох держав,
передбачав події зі стовідсотковою точністю. Так само
розумівся в людях: у його оточенні не було зрадників, усі
йому служили вірою і правдою. Вірив у Бога, любив дружину і трьох дітей, жив для них. Усі кошти організації
були в нього на особистому контролі: ні собі, ні іншим не
дозволяв витрачати їх на якісь невартісні речі, завжди
наголошував, що вони «тяжко зароблені нашими побратимами».
Таким він був, таким і залишиться в історії, у пам’яті
тих людей, які йшли з ним життям, знали особисто».

УРОКИ ІСТОРІЇ
У місті Аугсбурзі, де опинився пан Василь, йому вдалося сконтактуватися з оунівцями.
Тут він розширив організаційну мережу, за допомогою якої згодом вдалося створити табори для українських біженців. У їхньому таборі, наприклад, було до 5
тисяч чоловік. Серед них – інтелігенція, молодь. У цьому таборі Василь Іванович організував культурно-просвітницьку роботу. Тут були створені і діяли гімназія,
спортивне товариство, жіноча організація, «Пласт»,
«Спілка української молоді», різноманітні референтури – культурно-освітня, шкільна, суспільної опіки.
У 20 років Василь Шушко важко працював і ніс велику
відповідальність за людей, якими опікувався.

«БАНДЕРА БУВ ДЛЯ НАС,
ЯК ДОБРИЙ БАТЬКО»
Уперше Василь Іванович познайомився зі Степаном
Бандерою у 1952 році. Саме тоді він мав виконувати
одне надто важливе завдання проводу в Україні. Готувався до від’їзду, але почував себе дуже погано, тому
змушений був звернутися до лікарів. Йому визначили
діагноз – туберкульоз. Зазвичай, коли в працівників
організації виникали якісь перешкоди, вони йшли на
аудієнцію до самого голови ОУН. Бандера з розумінням поставився до грізного діагнозу і вирішив, що хворому треба лікуватися, тож зараз не час виконувати якісь
завдання.
Василь Шушко казав, що був дуже вдячний своєму
«патронові» за таке розуміння: хтозна, як могло все
повернутися, якби вчасно не почав лікування? Саме тоді
попереднього охоронця Бандери призначили охороняти іншу людину, тож якийсь час це місце було вакантним. І після повернення із санаторію його зайняв Василь Шушко, який охороняв Бандеру аж до його трагічної смерті.
«Бандера довіряв мені в усьому, він навіть деколи

По смерті свого лідера ОУН значно ослабла, а потім
стався її сумнозвісний розкол. Багато агентів «прикупили» американці, які були зацікавлені в дробленні організації. Але американські долари не допомогли, ще залишалися сили, аби об`єднати організацію, відродити її.
Про ці буремні роки, свою роботу в ОУН В. Шушко видав книгу, під промовистою назвою «Завдання виконав».
Завжди він мріяв про повернення вже до вільної України. І ось після довгої розлуки, у 1992 році уперше відвідав
рідні краї. Яка то була щемна зустріч з рідним селом,
постарілими родичами, тими знайомими стежками, якими хлопчиськом бігав босоніж! Дружина пана Василя,
німкеня Маріанна, дуже любила ці поїздки на Україну.
Немає уже серед нас Василя Шушка, немає і пані Маріанни, але добрі спогади про цих людей залишились у
жителів Бабинців
На околиці Мюнхена Шушки мали чудову віллу, яку згодом продали і купили собі квартиру вже у місті. В останні
роки Василь Іванович мріяв жити в Україні. Але помер на
чужині. Його тіло перевезли з Німеччини і поховали на
місцевому кладовищі у Бабинцях, у гробовці поряд з батьками.
У 2001 році, до десятої річниці незалежності, Василь
Іванович збудував за свої кошти в самому центрі Бабинців
великий хрест у пам’ять про патріотів, які зложили свої
голови за волю України. Була у нього навіть мрія збудувати сиротинець, але через бюрократичні перепони наших
чиновників не вдалося це здійснити. Василь Шушко завжди вірив у те, що Україна ще стане сильною, багатою
державою. Запам’ятались його слова з цього приводу:
«Усі труднощі – це тимчасове явище. Головне, що ми отримали те, за що століттями боролися , – волю. За це
склали голови стільки моїх побратимів! За це віддав своє
життя і легендарний Степан Бандера! Цінуймо те, що
маємо!».
Петро ШУМСЬКИЙ.
На фото: Василь Шушко разом із дружиною Маріанною біля свого будинку у Бабинцях (2004 рік). Фото з
відкритих джерел.
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Ó ÔÎÉª ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÓ
«ÓÊÐÀ¯ÍÀ» – ÍÎÂÀ Ï²ÄËÎÃÀ
Зроблена вона із різнокольорової плитки. Плитка замінила стару підлогу, яка кришилася і
не мала привабливого вигляду. Кошторисна вартість ремонтних робіт – 74 тисячі гривень.
Плитку укладено на площі 150 квадратних метрів. Зроблено роботи за кошти, отримані від
орендної плати.
Тендер на виконання робіт виграв підприємець Тарас Бринь, а клав плитку Олександр Гвоздінський.
Слід сказати, що з призначенням на посаду директором культурно-мистецького центру молодого,
енергійного, талановитого і працьовитого Миколи Куруса, у приміщенні кінотеатру зроблено чимало.
Після того, як у залі для глядачів було поміняно підлогу, до приміщення центру підвели воду, а потім і
до туалетів, зроблено каналізацію. Деякі роботи Микола Михайлович виконував власноруч, адже він не
тільки вмілий керівник, добрий музикант і талановитий співак, а й кваліфікований майстер. Завжди і в
усьому допомагає молодому директору мудрою порадою, своїм багаторічним досвідом і знаннями
Марія Матківська.
– На ремонт фойє ми збирали плитку давно. Спочатку закупили частину, потім докуповували ще, –
розповідає Марія Іванівна. – Дуже дякуємо добродіям – Тарасу Бриню та Олександру Гвоздінському –
за якісно проведену роботу, за їхню старанність. Задоволений нашою працею і голова Турківської
районної ради Володимир Лозюк, який недавно побував тут. Крім цього, ми ще пофарбували підлогу у
кабінетах. Плануємо побілити стіни у фойє. І буде тоді у районному культурно-мистецькому центрі
«Україна» гарно і затишно.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Тихий, лагідний добродій,
Зовні – зовсім не страшний.
І не скажеш, що він – злодій,
Дій жахливих тип нічний.
Жертв завидна вибирає,
Кине оком на чийсь дім,
До подробиць розузнає
Про всі цінності у нім.
Бачить сенс ризикувати,
Ризик, схоже, цього варт,
Щоб в цій хаті побувати
Й з неї винести «навар».
В мить, що треба, – в хлющах
зливи
Фах злодійський в хід пуска
Й з награбованим, як привид,
В темряві нічній зника…
Від крадіжки до крадіжки
Відсипався й жирував.
Раптом, наче від підніжки,
Біг з накраденим – і впав.
Прощавай, грошва і речі,
Срібла й злота блиск і дзвін!

ЗНОВУ МАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ
Ним став Мирослав Ільницький, учень 2 класу фортепіано
Турківської дитячої музичної школи.
Нещодавно талановитий хлопець з Турки здобув почесне друге
місце у 33-му дистанційному міжнародному конкурсі мистецтв, під
назвою «Літо мистецтв», який проходив у столиці нашої держави –
м. Київ. На конкурсі Мирослав виконав твір «Рідна серцю Україна» і
був відзначений за призове місце почесним дипломом. До речі,
це вже його друга така вагома перемога. Їй передувало перше
місце у Всеукраїнському конкурсі «Чарівна перлина».
За такі здобутки Мирослав вдячний Уляні Боберській, яка готувала його до цього відповідального виступу.
Наш кор.

Продається будинок у селі
Торчиновичі (між Самбором та
Ст. Самбором). Дві великі кімнати, кухня, коридор та веранда
загальною площею 84 кв м. Також є підвал (20 кв м) та горище
(40 кв м). Поруч є новозбудований гараж, літня кухня та дві
кімнати на другому поверсі. Також є ще великий сарай. Загальна територія – 22 сотих. 16 000
у.о. ТОРГ.
Телефон: 0964351665 (Марія).
Дві сім’ї придбають будинки з
городами у Турківському районі.
Бажано - суміжні.
Тел.: +380672962770, Олег.

Кредит готівкою – на будь-які
цілі.
Від 1500 до 20000 гривень –
для офіційно і неофіційно працюючих та пенсіонерів.
Звертайтесь за адресою: магазин «Меблі на замовлення», м.
Турка, вул. Міцкевича, 15.
Тел.:0504682138; 0969757950.

Продається трактор Т-40, у
доброму стані, з новим акумулятором. При потребі – є окремо
причіп.
Ціна – 2800 у.о.
Звертатися
за
тел.:
0662477495; 0989353004. Володимир.
Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.:
0675416258;
0952304181; 0675416224.
Продається особняк у м. Турка. Загальна площа – 127 м кв,
стіни – дерев’яні, ззовні покриті
гіпсокартоном; дах - металочерепиця. На території є літня кухня, погріб, гараж. Усі комунікації
підведені. Опалення на газ, а
також печі на дрова. Не потребує ремонту. Ціна – договірна.
Тел.: 0990857200.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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З місць цих неможливі втечі.
Тут стрижуть таких, як він.
Бичував себе нещадно,
Біг, намотуючи строк,
Як звір в пастку, безоглядно –
До Феміди на гачок.
Життя – явище летюче,
Загоришся обганять…
Отут тобі неминуче
І поразки скуштувать.
Такі спроби – кримінальні…
Доказ тому – той, що зрить,
І на себе з буцегарні,
Й на життя, що мимо мчить.
Жити в щасті літ сто й довше
Гідний той, хто не прокравсь.
На чуже – на речі й гроші
У руках тримає страсть.
Тож готуй століттю стрічу
В найсвітліших почуттях.
Існуй чемно, не засмічуй
Течії свого буття.
Йосип ВАСИЛЬКІВ.

У КАРПАТСЬКОМУ ВИЯВИЛИ
ВИРОЩУВАЧІВ МАКУ
Під час оперативного відпрацювання, в рамках операції «Мак»,
що проводить поліція, в с. Карпатське у двох місцевих жителів
виявлено на присадибних ділянках чимало цієї наркотичної сировини. В одному з домогосподарств правоохоронці зафіксували та знищили 273 макових головки , в іншому – 160.
Звичайно, господині може й не здогадувалися, що за такі посіви
наступає кримінальна відповідальність. По факту відкрито кримінальне провадження, призначено експертизи.
У разі доведення провини, їм доведеться сплатити як мінімум –
штраф, у сумі 2550 гривень. Це 150 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Максимальне покарання передбачає обмеження волі, терміном до трьох років.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Втрачене свідоцтво про право на спадщину, видане 12.02. 2007
року за реєстровим №62 на ім’я Марії Михайлівни Шпильчак, вважати недійсним.
Загублені – посвідчення батьків багатодітної сім’ї – БС 131396
від 21.01.2019 р., видане на ім’я Світлани Володимирівни Тяжкун
та Івана Володимировича Тяжкуна; посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ДБ 331807 від 21.01. 2019 р., видане на ім’я Ірини Іванівни
Тяжкун та посвідчення дитини-інваліда ААГ №005599, видане 13.12.
2013 р. на ім’я Ірини Іванівни Тяжкун, вважати недійсними.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Турківської гімназії №1 ім. О. Ільницького
висловлює щире співчуття директору гімназії Оксані Іванівні Сушинець з приводу тяжкої втрати – трагічної смерті племінника – Ігоря.
Колектив працівників Матківського НВК висловлює щире співчуття вчителю математики Ярославі Юліанівні Матківській з приводу
тяжкої втрати – смерті чоловіка.
Колектив ветеринарної служби району глибоко сумує з приводу
смерті завідувача Матківської ветеринарної дільниці Євгена Васильовича Матківського і висловлює щире співчуття дружині і дітям
покійного.
Ветеринарний фельдшер Матківської ветдільниці Тетяна Євгенівна Змійовська глибоко сумує з приводу смерті колеги по роботі,
завідувача ветдільниці Євгена Васильовича Матківського і висловлює щире співчуття родині покійного.
Колектив Либохорської гімназії висловлює щире співчуття родині
Комарницьких з приводу тяжкої втрати – смерті матері, свекри та
бабусі – Марії Комарницької.
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