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Уже другий рік поспіль відбувається конкурс «Топ-10 мистецьких шкіл» Львівщини, організований департаментом з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, який
проводиться з метою забезпечення сприятливих умов для активізації та розвитку навчального процесу в мистецьких школах та надання їм фінансового ресурсу на розвиток. Основними критеріями відбору переможців була активність школи та те, як дирекція школи працює
над розвитком своєї установи, що є немаловажним фактором. Також комісія брала до уваги
кількість учнів у школі, рівень оплати за навчання, досягнення вихованців і викладачів, матеріально-технічну базу тощо.
Цього року для участі в конкурсі подали заявки 26 мистецьких шкіл. Керуючись чіткими критеріями відбору,
конкурсна комісія обрала 10 переможців, в числі яких є
і наша Турківська дитяча музична школа.
– Підготовка до конкурсу була досить складною і
об’ємною, багато потрібно було зібрати документів,
але ми справилися з цим завданням, і мені сьогодні
дуже приємно, що ми вибороли цю важливу для нас
перемогу, – каже директор Турківської дитячої музичної
школи Тетяна Білинська. – Адже вона гарантує нам
фінансову підтримку в розмірі 60 тисяч гривень. Ми ще
визначимося, на що потратимо ці кошти, Наразі є думка
придбати крісла в концертний зал, але тоді нам необхідна буде ще певна фінансова допомога. Або ж спрямуємо ці кошти на покращення матеріально-технічної бази нашого закладу. До речі, минулого року
наша школа також виграла проект, взявши участь в обласному конкурсі мікропроектів місцевого
розвитку Львівської обласної ради. Він дав нам фінансову підтримку на суму 100 тисяч гривень. Проект
ми успішно реалізували, закупили та встановили 13 металопластикових вікон та змонтували водостічні труби і ринви. У школі зараз навчається 180 учнів. Можна було б прийняти й більше, але через
недостатнє фінансове забезпечення музичної школи, доводиться тримати цю цифру у сталих межах. З
учнями школи працює 22 викладачі, які стараються дати своїм підопічним якомога більше знань,
навчаючи грі на тому чи іншому музичному інструменті. І наші вихованці показують чудові результати на
багатьох конкурсах – не тільки обласних чи регіональних, а й міжнародних. У цьому велика заслуга як
педагогів, так і наших обдарованих дітей – їхніх батьків.
Ольга ТАРАСЕНКО.
Кохану дружину, любу матусю та найкращу у світі бабусю – Дарію Юліанівну Черепанин – з 65-річчям з дня народження,
яке відсвяткувала 15 вересня, сердечно
вітають чоловік Мирон, син Руслан з сім’єю,
дочки Інна, Оксана, Наталія – з сім’ями і
бажають рідненькій і дорогій людині міцного здоров’я, радості в житті, родинного затишку і тепла, Господньої опіки і благословення на многії і благії літа!
Роки, мов птахи, в
вирій відлітають,
А спогади мережать далі голубі.
Хай Вашу стежку
квіти застеляють,
Ви залишайтеся
бадьорі й молоді.
Хай Вам здоров’я
тільки додається,
А віднімаються
невдачі і біда.
Хай множиться добро і водограєм
ллється
І щастя ділиться на многії літа!

Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â ÄÎ Â²ÇÎÂÎÃÎ
ÖÅÍÒÐÓ ÄËß Â²ÄÊÐÈÒÒß Â²ÇÈ!
ЗАПРОШЕННЯ (180/180; 270; 365) - термін
виготовлення – від 5 робочих днів;
СТРАХОВКА – від 100 грн./ 90 днів;
ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ – безкоштовно;
МІЖНАРОДНІ АВІА та АВТОКВИТКИ;
ЧЕХІЯ, ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА - робота.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 067-354-17-54; 067-363-25-45.

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 5 ãðí.

Щиросердечно вітаємо із 20-річчям з дня народження дорогого, люблячого, доброго сина, онука, похресника, брата, жителя с. Красне – Віталія
Вікторовича Глущенка.
Бажаємо, рідненький, аби Господь дарував Тобі
свою опіку, міцне здоров’я, безліч світлих і мирних
днів у житті, здійснення мрій, щасливу
долю – на многії і благії літа!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Твій ювілей,
Ми щиро всі Тебе вітаємо,
Добра і радості бажаємо.
Хай обминуть Тебе тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
З повагою і любов’ю – тато Віктор,
мама Ганна, хресна мама Євгенія, бабусі Ярослава і Марія, сестри Світлана і Уляна, брат Сергій,
швагро Василь, сім’ї Кропивницьких і Бурчиних.
Дорогого чоловіка, турботливого батька, щирого
та люблячого дідуся – Антона Юліановича Височанського – щиро вітають з 65-річчям дружина
Вікторія, син Олег, дочка Людмила, невістка Уляна, зять Іван, онуки Діана, Іван, Марія, Вероніка і
Христинка і бажають йому здоров’я міцного, щастя рясного, Господньої ласки і благословення на
довгі і мирні роки життя.
Спасибі, рідненький, за вічну
турботу,
За щире бажання добра
нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат
пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не
тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!

Турківська районна організація Української Спілки ветеранів
Афганістану щиросердечно вітає з ювілейним днем народження, яке відзначатиме 21 вересня, свого бойового побратима,
вірного товариша, справедливу, чуйну людину, активного члена
організації Івана Семеновича Куруса і бажає шановному ювіляру козацького здоров’я, життєвого щастя і оптимізму, надійних друзів і однодумців, поваги від
людей, любові – від рідних, здійснення усіх планів на користь ветеранського руху в Україні, Господнього благословення та опіки Матінки Божої –
на многії і благії літа!
Хай сонечко світить із ясного
неба,
Бажаєм усього, чого тільки
треба.
Хай обминають родину тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце щодня зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Достатку й наснаги, здоров’я – без ліку
І довгого-довгого щедрого віку!

Колектив Турківського дитсадка №3, вихованці, колектив
батьків щиросердечно вітають з ювілейним днем народження вихователя Марію Іванівну Яворську і бажають шановній
ювілярці міцного здоров’я, безмежного людського щастя,
Божої опіки. Нехай кожен день Вашого життя буде світлим і
сонячним, дарує радість і приємні несподіванки. Хай Боже
благословення завжди буде з Вами та дарує непохитну віру,
надію і любов.
Вітаємо Вас з святом пречудовим!
Хай буде день цей винятковим.
Хай подарує купу щастя
І
радісний,
веселий
настрій.
Бажаємо Вам щастя і любові
Та легко у житті знаходити причини нові,
Щоб жити, мріяти, творити,
І мрії всі свої здійснити.

22 вересня святкуватиме своє 60-річчя кохана дружина, дорога матуся, добра свекруха та любляча бабуся – Марія Василівна Жавко, жителька с. Верхнє Висоцьке.
З ювілеєм дорогу людину вітають чоловік Василь, син Василь з дружиною Катериною, син Микола з дружиною Ольгою,
дочка Марія, син Володимир з дружиною Мирославою; онуки –
Олександра, Ася, Віталіна, Володимир, Веронічка, Василина, Соломія, Сніжана,
Дарина і бажають, щоби Господь благословив її міцним здоров’ям, сімейним затишком, достатком, миром на
кожний прожитий день.
Любу дружину, маму, бабусю
вітаємо,
Радості, щастя, здоров’я бажаємо.
Хай Вам сонечко світить яскраво,
Квіти буяють і стеляться трави.
Бажаємо Вам 100 років прожити,
Онуків щасливо усіх одружити.
Серденько Ваше нещасть хай не знає,
Многая і благая літ Вам бажаєм!

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÀ ÄÎÐÎÃÀ Ç
ËÀÂÐÎÂÀ ÄÎ ÁÎÁÅÐÊÈ
Упродовж десятиліть радянської історії ніхто практично не намагався вирішити питання
будівництва або ж відновлення австрійської дороги, що колись з’єднувала села Дністрик Старосамбірського району та Лімну Турківського району. Та й більш ніж за 25 років нашої незалежності, ця тема не була надто актуальною. Лише у приватних розмовах жителі цих населених
пунктів ділилися думками: мовляв, добре було б, якби хтось взявся за цю непросту роботу. І
лишень два роки тому, під час однієї з зустрічей з депутатом Верховної Ради Андрієм Лопушанським, жителі с. Лімна звернули увагу на можливі добрі перспективи такого проекту. І
треба віддати належне, депутат тоді пішов назустріч, пообіцяв, в міру своїх можливостей,
реалізувати цей задум. Тоді не йшла мова про дорогу з чорним покриттям, а просто проїзну –
щоб жителі сусідніх сіл могли безпроблемно їздити один до одного в гості.
Не пройшло багато часу й роботи розпочалися. З боку Лімни було нарізано дорожне полотно, частково підсипане гравієм, і розрито стежку, яка стала нехай не ідеальною, але таки дорогою. По ній
сьогодні їздять диги, та й автомобілі, й навіть легкові. Сьогодні дорога потребує ще капіталовкладень
і роботи, щоб її
можна було безпечно експлуатувати.
Не дивлячись
на те, що місцеві
жителі, відмахуючись, кажуть –
нічого більше тут
не зроблять, все
ж минулої суботи, як на мене,
з’явилася надія,
що роботи таки
будуть продовжені. З ініціативи
Андрія
Лопушанського, представницька делегація – в складі
самого депутата,
його помічників
Івана Грися та
Ірини Кіри, заступника голови
Львівської ОДА
Юрія Бучка, голови Старосамбірської РДА Петра Назара, його першого заступника Романа Батючка, а
також представників Турківщини, депутатів районної ради Степана Залуги та Федора Крися, Лімнянського та Хащівського сільських голів Петра Петренка та Миколи Кметика, декана Турківського деканату
ПЦУ о. Романа з Вовчого – зробила виїзд на цей об’єкт, а відтак було проведено нараду. До речі,
депутат та заступник очільника області разом зі старосамбірськими керівниками проїхали по дорозі,
яка називатиметься «Мале карпатське кільце», що реалізовується в рамках програми «Розвиток прикордонних доріг Львівських Карпат», з с. Тершів, через Лаврів, Головецьке, Дністрик Старосамбірського району і аж до Лімни Турківського району. Як відомо, цей проект започатковано ще в червні. Тоді
відбулася спеціальна нарада в облдержадміністрації, на якій визначено й приблизну вартість дороги
– 1 мільярд гривень. Власне, той відрізок, що з’єднує Дністрик і Лімну, входить у загальну протяжність
прикордонної дороги. А отже ідея лімнянських активістів та добрі наміри Андрія Лопушанського стають все ближче до реального втілення.
А доїхавши до Лімни, делегація виїхала на периметр кордону в с.Лопушанка, де не так давно проводилися Дні добросусідства жителів прикордонних населених пунктів нашого району та Польщі. І хочеться вірити, що в перспективі тут таки буде митний перехід.
Ознайомившись з місцевістю, куди проляже прикордонна дорога, Юрій Богданович разом з депутатом проїхалися дорогою з Лопушанки до Турки, яка знаходиться в не найкращому стані, а відтак поділилися своїм баченням щодо перспектив її ремонту та капітального будівництва. За їхніми словами, уже
в цьому році заплановано виготовити проектно-кошторисну документацію на дорогу від Лаврова до
Лімни. Вона буде поділена на декілька частин. А щодо дороги Турка-Лопушанка, то на ділянку з чорним
покриттям документація уже на завершенні, а на решту шляху знову ж таки його зроблять до початку
2021 року. З тим, щоб уже навесні можна було приступити до роботи, якщо на заплановану ситуацію не
вплинуть якісь форс-мажорні обставини. До слова, частина дороги Стрілки –Мшанець, на Старосамбірщині, яку вже почали ремонтувати, увійде в майже 70-кілометрову протяжність згадуваного прикордонного шляху. Юрій Богданович, розповідаючи про це, наголосив, що будівництво цих двох доріг не є
чимось химерним, а цілком реальним. На підтвердження сказав, що жителі Боберківського куща у
свій час також не вірили, що тут розпочнуть ремонтувати дорогу. Насправді відбувся тендер, і вже
днями фірма «Онур» приступить до роботи.
– Я не забуваю про обіцянку не лише жителям с. Лімна, а й сіл Дністрик Дубовий та Боберка, з’єднати
ці населені пункти дорогою. І маючи таку добру підтримку в громадах, спільними зусиллями ми
перетворимо мрію в реальність. Дорожне полотно ми вже нарізали. В наступному році роботи продовжимо. Не кажу, що завершимо за рік, можливо за два, або й три, – наголосив Андрій Лопушанський.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Голові Львівської обласної ради
О.Ганущину

ЗВЕРНЕННЯ
щодо відшкодування понесених збитків Турківському ДЛГП «Галсільліс»
Згідно Указу Президента України № 130/2019 від 11.04.2019 року, на території Турківського району створено Національний природний парк «Бойківщина», до складу
якого входять землі лісового фонду Турківського ДЛГП «Галсільліс», площею 4281 га
( з вилученням).
Відповідно до чинного законодавства, на території природо- заповідного фонду
заборонено рубки головного користування, а рубки, пов’язані з веденням лісового
господарства проводяться з погодженням Міністерства енергетики та захисту довкілля України. Тому на даній площі, практично, не проводиться заготівля лісопродукції.
На даний час, з дати Указу не створено адміністрацію Національного природного
парку «Бойківщина» і немає можливості для передачі лісового фонду відповідальним особам НПП «Бойківщина». Тому охороною лісу займається лісова охорона Турківського ДЛГП «Галсільліс».

18 âåðåñíÿ 2020 ðîêó

Щиросердечно вітають з 25-ю річницею подружнього
життя дорогих і люблячих батьків – Степана та Руслану
Ігнацевичів – їхні діти: дочка Віта, зять Богдан, дочка Уляна
та онучок Ростислав. Рідні бажають їм міцного-міцного здоров’я, любові, сімейного благополуччя, злагоди, довгих та щасливих років життя в Господній опіці.
Вже 25 пролинулопромчало,
Як стали ви на вишитий рушник...
І голуби так дзвінко
заспівали,
Немов не спів це, а від
щастя крик.
В житті бували злети і падіння,
Та поруч ви завжди були і є.
А ваше нині срібнеє весілля –
Великий приклад нам з сестричкою дає.
Любіть так трепетно і щиро завжди.
Й негоди оминатимуть ваш путь.
А щастя проситься лиш там, де воно справжнє.
Бо лиш в взаємному коханні людська суть.
Віта ДУСИН.

Щиро вітаю колектив та ветеранів ДП «Турківське
лісове господарство», усіх, хто пов’язав свою долю з
лісом , з професійним святом – Днем працівника лісу!
День працівника лісу — не лише професійне свято, яке за
традицією відзначаєтеся золотої осені. Це, можна сказати,
своєрідний іспит совісті для наших співвітчизників у самооцінці ставлення до рідної природи і до лісу.
Один з класиків писав: «Слово героя, поета, у порівнянні з
заслугами лісівників, блідне: скромна праця лісівників створює щастя наступних поколінь».
Тож шановні працівники лісу! Прийміть в цей чудовий,
осінній день найщиріші слова вітання з професійним святом. Хай він для вас, як і інші дні, буде наповнений гідним
визнанням професійного внеску в загальнодержавну справу.
Святкуючи разом з вами, бажаю, щоб це свято принесло у
ваші домівки щастя, добро і надію на краще майбутнє. Щиро
зичу благополуччя, щоб реалізовувались ваші кращі задуми
і була щасливою доля. Всім святкового настрою, удачі і здоров’я. Мудрості і терпіння, злагоди і достатку, успіхів, творчої
праці, віри у прекрасне Майбутнє України.
З повагою – директор ДП «Турківське лісове господарство» Василь БАРАБАШ.
Шановні працівники і ветерани ДП «Боринське лісове
господарство»!
Щиросердечно вітаю вас з професійним святом – Днем
працівника лісу! Лісовий комплекс є найціннішим сировинним джерелом, потужним екологічним щитом. Важливим
завданням лісівників є примноження цього стратегічного
ресурсу держави, запровадження сучасних методів ведення
господарства, протидія самовільним вирубкам та виснажливому використанню лісів.
Вірю в те, що невдовзі, завдяки відданості справі і відповідальності працівників лісової галузі, відтворення лісів, в тому
числі й наших, карпатських, безпека праці, матеріальна база
галузі досягнуть сучасного європейського рівня.
Бажаю вам та вашим родинам здоров’я і добробуту, стабільності, вагомих здобутків у професійній діяльності, мирного неба над лісами України!
З повагою – директор ДП «Боринське
лісове господарство» Михайло ІЛЬНИЦЬКИЙ.

Так, з квітня 2019 року по липень 2020 року Турківське ДЛГП «Галсільліс» понесло
всього прямих витрат, на суму 715,466 тис. гривень, з них:
- заробітна плата – 500,004 тис. грн.;
- єдиний соціальний внесок – 104,636 тис. грн.;
- земельний податок – 110,827 тис.грн.
Крім цього, на території Турківського ДЛГП «Галсільліс» функціонує Регіональний
ландшафтний парк «Надсянський», площею 2478 га, у якому теж заборонено проведення рубок головного користування. Природний заповідний фонд становить 32%
від загальної площі підприємства.
Турківський ДЛГП «Галсільліс» постійно надає допомогу в пільговому забезпеченні лісоматеріалами вразливої категорії мешканців і є важливою організацією на
території району.
Просимо Вас вишукати можливості для відшкодування понесених збитків Турківським ДЛГП «Галсільліс» для безперебійного функціонування організації.
Прийнято на ХLІІ сесії Турківської районної ради VІІ скликання
17 вересня 2020 року.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÏÎÁÎÐÎÒÈ ÁÀÉÄÓÆ²ÑÒÜ,
ÏÅÐÅÉÍßÒÈÑß
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ
Лиш тоді будуть реальні зрушення в питаннях
екологічного благополуччя
Питання санітарної очистки нашого міста, вивезення твердих побутових відходів, вклад кожного із нас в те, щоб довкілля було чистим і безпечним – тема давнішня і здається така,
що не має чіткого алгоритму вирішення. Тим більше, що повсюдно бачимо байдужість до цієї теми переважної більшості
людей або ж перекладання проблеми, як кажуть, із хворої голови на здорову. Просто дико, коли хтось викидає побутовий
непотріб в центрі міста в якихось 50 м від сміттєвих баків. І
за прикладом далеко ходити не треба. Якийсь невіглас вивіз
сміття прямо на берег р. Яблунька, поблизу моста по вул. В.
Стуса. І це не кульочок чи відерко, а, схоже, два автомобільних причепи до легковика. Або ж непоодинокі випадки скидання
сміття в річку з того ж таки моста. До слова, під його проїжджою частиною чого тільки немає: несанкціонована вбиральня, шприци (схоже, що це місце облюбували любителі «кайфу»). Зрештою, таких місць у Турці є чимало.
То ж як бути, що з цим робити? На превеликий жаль це риторичне запитання впродовж
багатьох років залишається без
обґрунтованої відповіді, за якою
мав би бути зрозумілий план
вирішення проблеми. Але, попри це, намагаємося шукати тут
реалістичну ідею, яка, хотілося
б вірити, стане екологічним порятунком для райцентру і району загалом.
У минулому номері ми подали міркування міського голови
Геннадія Когута стосовно цієї
надважливої проблеми, а сьогодні своє бачення висловлює
голова районної ради Володимир Лозюк. Принагідно хочемо
наголосити, що ми готові виділити газетну площу усім, хто має
прогресивні ідеї в цьому контексті, незалежно від того, хто це
– представники влади, громадських організацій, а чи про-

сто небайдужі громадяни.
– Звичайно, мені, як жителю
району, та посадовій особі не
байдужа екологічна тема. І зокрема, коли йдеться про санітарну очистку населених пунктів нашого району. Знаю, що ця проблема досить гостро стоїть практично у всіх райцентрах Львівщини, але це не дає нам права бути
байдужими, а тому спільними зусиллями мусимо шукати вихід.
Районна рада, в міру можливостей, зокрема фінансової спроможності, завжди долучалася
до практичного вирішення проблеми. Ми надавали фінансову
підтримку житлово-комунальному управлінню, й не один раз.
Хоч розуміли, що кардинально
щось змінити не вдасться, адже
проблема потребує комплексного підходу. Треба, щоб співпали
бажання жителів міста та сіл

району наводити порядок на
своїй території і жити в чистоті, і
можливість, найперше фінансова – підприємства, що займається вивезенням й утилізацією сміття. Важливо, щоб ці два
компоненти працювали синхронно і відповідально, дотримуючись чинного законодавства та інших нормативних актів.
Що я маю на увазі? Два роки
тому було виготовлено проектно-кошторисну документацію
на рекультивацію сміттєзвалища в урочищі Вільховата, яке
функціонує з порушенням усіх
норм,без належних документів.
Але кошти тоді не було виділено, а відтак проблема законсервована. До сьогодні районна державна адміністрація не
зробила перерахунок кошторису, без якого про фінансування
й мови не може бути. Були спроби вирішити питання зі збором
сміття і в селах. Згідно програми закупили сміттєві баки, а, як
виявилося, житлово-комунальне управління не може вчасно
забирати побутові відходи, або
ж сума за вивезення є надто високою і, як кажуть, не підйомною для сільських рад. Хоч по
Турці сяк-так цей процес налагоджено. Я цілком підтримую
тих, хто стверджує , що 30-40
відсотків сміття привозять до
райцентру із сіл і просто викидають в перші зустрічні баки.
Зрозуміло, що за це не платять
ні копійки. Втім, що не кажіть, і
їм кудись треба сміття викида-

Михайло ЦИМБАЛЮК:

«ÊÎÌÀÍÄÀ «ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÈ»
ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ ÍÀ Ì²ÑÖÅÂÈÕ
ÂÈÁÎÐÀÕ ²ÄÅ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ
Серед кандидатів від «Батьківщини» на Львівщині буде багато нових облич. В партії нині
триває внутріпартійний праймеріз з-поміж тих сильних людей, які насамперед мають досвід
депутатства і конкретних здобутків у тій чи іншій галузі.
Про це напередодні у Львові під час прес-конференції повідомив народний депутат України,
голова Львівської обласної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.
«Найближчим часом конференція висуне кандидатів. І серед них ви побачите людей як з
політичним досвідом, так і нових особистостей, які долучились до нашої команди протягом останніх років чи прийшли
зараз, висловивши бажання
стати депутатами від «Батьківщини». Кожен з них буде мати
фахово написану програму з подолання проблем округу і повинен буде пояснити, чому він іде
в депутати», – повідомив Михай-

ти. Дякувати Богу, що не везуть у
ліс чи поле.
Хочу наголосити, що сільська
рада взагалі не має права займатися збором і вивезенням
сміття. Для цього є спеціальні
фірми, які отримають таку можливість згідно проведених тендерів. У нашому районі чомусь
цього не зроблено. Думаю, що в
недалекій перспективі, коли
почнуть функціонувати ОТГ, до
цього питання ми просто зобов’язані будемо повернутися. І
підприємство, яке стане переможцем тендера, заключить
угоди з усіма мешканцями району, які зобов’язані будуть платити за вивезення ТПВ і вимагати у фірми, щоб робила це якісно і вчасно. Якщо людина хоче
самостійно вивезти сміття на
сміттєзвалище, при в’їзді має
бути спеціальний пункт, де його
зважать, назвуть ціну за послугу
і видадуть людині квитанцію. Так
буде цивілізовано.
А щоб процес цей був добре
налагоджений, угоди мають
підписати всі без винятку як
фізичні, так і юридичні особи.
Хоч при цьому потрібно розуміти, що обсяги сміття в нашому
районі є не такими вже надто
великими, щоб фірма мала з
цього вигоду. Можна говорити й
про вартість вивезення. 14 грн.
40 коп. на одну особу – це є надто мало. Для порівняння: пачка
цигарок коштує 50 або й 70 гривень, яку людина викурює за
один день. Для людей, що відносяться до категорії малозабезпечених, можливо й така ціна
прийнятна, але для тих, хто отримує чималі кошти з державного бюджету чи провадить
бізнес, вона є просто смішною.
Загалом питання вивезення
та утилізації сміття треба налагодити приблизно так, як працівники РЕМу та газопостачальної
контори організовують процес
забезпечення енергією та блакитним паливом. Однозначно
потрібно навести лад і з місцями для встановлення контей-

ло Цимбалюк.
Також Михайло Цимбалюк
наголосив: «Ми йдемо перемагати. Професійна і патріотична
команда «Батьківщини» має
сильний фундамент. Як відомо,
партія представлена майже у
всіх місцевих радах, до того ж
останнім часом ми були переможцями чи не в усіх перших
виборах до ОТГ.
Ми розуміємо, що на цих виборах наші депутати передовсім мають прозвітувати за
те, що було зроблено, і вже
потім захистити програму з
чіткими розрахунками, де взяти кошти і як їх ефективно використати. Ми усвідомлюємо, що
за кожну нашу дію доведеться
відповідати перед виборцями,
і ми готові до цього. При цьому
я певен, у Львівській області
фракція «Батьківщини» буде у
кожній раді», - зазначив Михайло Цимбалюк.
Також політик додав, що з теперішніми депутатами місцевих рад, які не виправдали довіри виборців і однопартійців,
доведеться попрощатись.
Роман КРАВЕЦЬ.

3 стор.
нерів. Вони мають бути обладнані згідно всіх норм, огороджені, а якщо треба розуміння із
завізним сміттям поставити камери
відеоспостереження.
Знаю, що у великих містах (наприклад, у Львові) ніхто не просить в особливий спосіб платити за цю послугу. Людина платить
за воду, світло, газ, тепло і зразу
ж за прибирання у під’їзді та вивезення сміття. Злісних боржників, якщо вони є, передають у
виконавчу службу, а та вже включає законні методи впливу. Аж
то того, що неплатник може позбутися житла.
Логічно, мене можуть запитати: а з чого починати наводити
порядок? Найперше, як кажуть,
щоб піти новою дорогою, треба
зійти зі старої. Зрозуміло, потрібно вживати рішучих і кардинальних заходів, які можуть бути
непопулярними. У селі підприємець зобов’язаний укласти угоду на вивезення ТПВ, адже будьяка торгова точка, навіть маленька, щодня видає чимало
відходів – поліетиленових пакетиків, паперових ящиків, банок,
склянок і т. ін. Я пригадую, що у
свій час податкова інспекція не
видавала торговий патент, якщо
підприємець не уклав угоду з комунальним підприємством на
таку послугу. До цього треба, без
сумніву, повернутися. І так крок
за кроком привчати людей до
такого порядку, щоб укладання
угоди на вивезення сміття було
таким потрібним, як угода на
електропостачання. А житловокомунальне управління, яке
сьогодні вивозить сміття, мало
достатньо сил і засобів, щоб заробляти на ньому, відсортовуючи і реалізовуючи пластик, склотару чи папір. Якщо ми кардинально не зламаємо сьогоднішню згубну ситуацію, то й далі
потопатимемо в горах непотребу, завдаючи шкоду собі та довкіллю. Немає легкого вирішення
складної проблеми.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗАСТАВА
НА ВИБОРАХ
Відповідно до Виборчого кодексу України та постанови
ЦВК від 30 серпня 2020 року №
208 “Про початок виборчого
процесу місцевих виборів 25
жовтня 2020 року”, визначено розмір грошової застави
на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.
Зокрема для виборчого списку кандидатів у депутати до
Львівської обласної ради, з
кількістю виборців 1894498,
грошова
застава
становить 421000 грн.
Для виборчого списку Самбірської районної ради (кількість
виборців – 169789), грошова застава становить 37731 грн.
Відповідно, до Турківської
міської ОТГ (17726 виборців) –
грошова застава 3939 грн. Така
ж сума грошової застави й по
виборчому списку до Боринської селищної ОТГ. Щоправда, виборців
тут
–
16797
Кандидатам на голову як Турківської міської, так і Боринської
селищної ОТГ, заставу доведеться заплатити в розмірі 5000 грн.
Якщо кандидати з партійного
списку відповідної політичної
сили не подолали 5-відсотковий
бар’єр, грошову заставу не повертають. Так і кандидати на голову ОТГ. Програв – пропала
застава.
Наш кор.

4 стор.
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ÏÐÎÒÈÅÏ²ÄÅÌ²×Í² ÇÀÕÎÄÈ
Â ÁÎÐÎÒÜÁ² Ç COVID-19
На превеликий жаль, коронавірусна інфекція все більше і більше поширюється у світі, у всіх регіонах України, в тому числі і на Турківщині. Медики вживають усіх можливих заходів, щоб мінімізувати наслідки хвороби, а вчені працюють над розробкою вакцини. У зв’язку з актуальністю коронавірусної теми,
всяка інформація є чуттєвою, такою, що викликає зацікавлення. Уже не вперше й Турківська районна рада розглядає питання, що пов’язані з протидією
Covid-19. Так буквально вчора, на черговій сесії районної ради, заступник директора КНП «Турківська ЦРЛ» Петро Ігнацевич виступив з об’ємною інформацією про проведення протиепідемічних заходів у медичному закладі, в розрізі
його підрозділів, на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби COVID-19.
– Станом на 02.09.20 року у Львівській
області зареєстровано 14907 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, у т.ч. за добу 02.09 - 204
випадки. По Турківському районі маємо
103 випадки захворювання, згідно даних
Львівського лабораторного центру МОЗ
України. Смертність по Україні від ускладнень коронавірусної хвороби складає
близько 3 %, на нашій території цей показник є вищим чи не в 3 рази.
Епідситуація за час пандемії є дуже
напруженою. Захворювання на COVID-19
є не повністю вивченим, рекомендації
щодо подолання проблеми розробляються і періодично зазнають змін. Карантинний режим поступово послаблюється, населення району не завжди адекватно сприймає зміни, послаблення карантину і ототожнює їх повній відміні.
По КНП «Турківська центральна районна лікарня» слід зазначити наступне:
Турківська ЦРЛ не включена в перелік
опорних лікарень, де лікують від цього
інфекційного захворювання, і не має
підписаного договору з НСЗУ про надання стаціонарної допомоги хворим на
COVID-19. Працюємо в якості неінфекційного лікувального закладу.
Карантинні заходи запроваджено в усіх
відділеннях. Госпіталізація хворих переважно в ургентному порядку. Температурний скринінг відвідувачів, хворих і працівників лікарні; заходи інфекційного контролю проводимо щоденно. Інформація
про карантинні заходи наявна на інформаційних стендах.
Питання засобів індивідуального захисту і деззасобів залишається актуальним. На момент запровадження карантину ми мали 260 масок, 3200 пар медичних неталькованих рукавиць; захисних щитків, окулярів та захисних костюмів
не було.
Вже на 1 квітня закуплено і отримано,
завдяки благодійникам (за що їм велика
подяка), багато необхідного. Кількість
масок в закладі зросла до 1388, рукавиць
до 4600 пар, халатів одноразових – 200,
костюмів захисних 102, костюмів інфекціоніста 25, захисних окулярів – 100, за-

хисних щитків – 50, 200 л дезрозчину.
80 тис. грн. нам було виділено РДА з
резервного фонду.
У квітні поступило 3100 пар рукавиць,
100 одноразових шапочок, 83 одноразові
халати, 12 захисних окулярів, 70 захисних щитків, 100 одноразових комплектів,
50 респіраторів, 30 багаторазових комбінезонів, 500 л дезрозчину.
Проводилось тестування жителів Турківського району, працівників підприємств
у районі, працівників поліції, пожежних
частин, медичних працівників. Ми провели 810 експрес-тестувань (експрес-системи були отримані за сприяння і особистої участі голови Турківської держадміністрації). Створено 2 мобільні бригади
для проведення ПЛР - і ІФА-тестувань. З
районного бюджету виділено додатково
40 тис.грн. Кошти використовуємо для закупівлі розхідних матеріалів для тестувань, заключено договір зі Стрийською
МЛ на проведення досліджень ІФА забраних нами зразків (оплачуємо суто реактиви для досліджень). У Турківській
ЦРЛ взято 386 зразків біологічних матеріалів для ПЛР-тесту і 354 зразки для ІФАтесту.
З травня засоби індивідуального захисту і деззасоби поповнювали виключно
за бюджетні кошти.
На даний час маємо 800 масок, 3000
пар рукавиць, 150 захисних костюмів, 180
захисних халатів, 700 одноразових шапочок, 50 щитків.
Чи це достатньо? Якщо до нас не будуть поступати хворі з підозрою на гостру
респіраторну хворобу COVID-19 – місяць
ми зможемо забезпечити безпечний
режим функціонування закладу на період карантину. Проте перспектива невтішна – дуже велика загроза другої хвилі
захворювання, МІКСТ-інфекцій.
Короткий аналіз забезпечення засобами захисту структурних підрозділів
лікарні в період пандемії.
Приймальне відділення отримало 889
масок одноразових, 700 пар одноразових рукавиць, 64,5 л дезинфікуючих засобів, 50 шапочок одноразових, 20 захисних костюмів, 8 окулярів, 5 захисних

щитків. Захисний комплект на випадок
виявлення хворого на COVID-19 для захисту медичних працівників є в наявності.
Терапевтичне відділення - 17 захисних
костюмів, 850 пар рукавиць, 200 шапочок, 19 окулярів, 500 масок, 100 л деззасобів, 20 одноразових костюмів. Захисний комплект на випадок виявлення хворого на COVID-19 для захисту медичних
працівників також є.
Хірургічне відділення – рукавиці нестерильні – 1500 пар, маски одноразові
1148, захисні костюми – 25 шт., шапочки
– 70 шт., захисні комбінезони – 6 шт., одноразові халати – 25 шт., деззасоби – 161
л. Є захисний комплект на випадок виявлення хворого на COVID-19 для захисту
медичних працівників.
Акушерсько-гінекологічне відділення –
працівники отримували одноразові маски – 540 шт., 9 захисних костюмів, 20 захисних окулярів, 10 одноразових халатів,
1400 пар нестерильних рукавиць. Захисний комплект на випадок виявлення хворого на COVID-19 також є.
Неврологічне відділення – отримано 9
багаторазових костюмів, 3 пари окулярів,
20 халатів одноразових, 780 масок, 750
пар нестерильних рукавиць, 50 шапочок,
83 л дезрозчинів. Захисний комплект – в
наявності.
У поліклінічне відділення видавали
засоби індивідуального захисту згідно
вимог. Захисний комплект є. Тут нам не
вдається розмежувати потоки здорових
та хворих осіб.
У дитячому відділенні наявний захисний комплект на випадок виявлення хворого на COVID-19 для захисту медичних
працівників, маски і рукавички одноразові отримували, захисні окуляри і щитки
отримували, наявна необхідна кількість
дезрозчинів.
Харчоблок отримав 150 захисних масок, 100 пар рукавиць нестерильних, дезрозчини – 40 л.
Пральня – маски захисні – 100 шт, 200
пар нестерильних рукавиць і 35 л дезрозчинів. В усіх підрозділах проведено
позаплановий інструктаж з охорони
праці на період карантину.
Наявні матеріальні засоби не в повній
мірі дозволяють забезпечити виконання
програми інфекційного контролю. Не
завжди вдається дотримуватися правила – кожен відвідувач може бути хворим
на COVID-19. Пацієнти часто при звертанні приховують клінічні ознаки.
Інфікування працівників лікарні респіраторною хворобою COVID-19.
Серед працівників КНП «Турківська
ЦРЛ» зареєстровано 27 випадків гострої

«ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÀÃÐÀÐÍÈÉ ÐÅªÑÒÐ»
онлайн, платформи для сільськогосподарських товаровиробників
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, спільно з Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Всеукраїнська асоціація громад», за підтримки
програми Світового Банку та ЄС «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні»,
розпочинає 2-ий етап пілотного впровадження онлайн, платформи для сільськогосподарських товаровиробників «Державний аграрний реєстр» (надалі – ДАР).
Нагадуємо, що протягом лютого поточного року заонлайн заявки на участь у державних та регіональних
вершився 1-ий етап стосовно впровадження ДАР на тепрограмах державної підтримки сільського господарриторії пілотних областей, зокрема Львівської, який
ства.
дозволив підвищити зацікавленість аграріїв у реєстрації
Окрім цього, участь в пілотному проєкті дозволить
в ДАР, а також провести тестування функції самого реєвласникам земельних ділянок перевірити коректність
стру.
даних на землю, виявити помилки в реєстрах і подати
Вже зараз послугами ДАР можуть скористатися всі
заявки на їх виправлення, а також перевірити
виробники сільськогосподарської продукції незалежвідповідність даних про майнові права на землю, та за
но від форми господарювання. У майбутньому зареєстнеобхідності зареєструвати такі права.
ровані користувачі отримають можливість подавати
Реалізація другої хвилі 2-го етапу пілотного впровад-

респіраторної хвороби COVID-19, що
підтверджені полімеразною ланцюговою
реакцією, з них 2 працівники, на жаль,
померли.
В розрізі структурних підрозділів:
поліклінічне відділення – захворіли 2
лікарі і 4 середні медичні працівники;
терапевтичне відділення – захворіло 4
лікарі, 2 медичні сестри і 2 молодші
медичні сестри, один працівник помер;
акушерсько-гінекологічне відділення –
4 молодші медичні сестри;
хірургічне відділення – 2 лікарі, 1 медична сестра;
пункт переливання крові – 1 молодша
медична сестра, яка проводила температурний скринінг в лікарні;
неврологічне відділення – 1 медична
сестра і молодша медична сестра;
анестезіологічне відділення і гемодіаліз – 1 молодша медична сестра і технік;
харчоблок – 1 медична сестра, що померла.
В даний час на лікуванні перебуває 1
працівник.
Контактні особи серед медичних працівників. Виконуючи свої професійні обов’язки, всі працівники лікарні (за малим
виключенням) є контактними особами
щодо респіраторної хвороби COVID-19.
Ряд працівників були на самоізоляції,
окремі перехворіли (позитивний ІФА-тест,
або подібна клінічна картина) і лікувались у сімейного лікаря. Допуск до праці
проводився лікарями лікарських амбулаторій після одужання.
Випадки перебування хворих з супутним підтвердженим діагнозом COVID-19
в непрофільних відділеннях лікарні.
КНП «Турківська центральна лікарня» не
відноситься до лікувальних закладів, що
лікують гостру респіраторну хворобу
COVID-19. Згідно спільного протоколу
голови Турківської районної ради і голови Турківської державної адміністрації,
хворі на COVID-19 і з підозрою на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, лікуються вдома при легкому перебігу захворювання, а при середньому та важкому перебігу підлягають госпіталізації в лікарні
визначеного переліку. У випадку, коли у
хворого, що лікується у стаціонарі неінфекційного профілю, виникають ознаки, що можуть свідчити про гостру респіраторну хворобу COVID-19, йому проводять відповідне обстеження (тестування),
забезпечують ізоляцію до отримання результатів обстеження, а персонал використовує відповідні засоби індивідуального захисту. При виявленні у такого пацієнта захворювання, його подальше лікування проводить сімейний лікар або у
визначених стаціонарах, – завершив виступ Петро Ігнацевич.
Заслухавши доповідь Петра Петровича, сесія прийняла інформацію до відома, а сам доповідач вкотре закликав депутатів бути обачними і дотримуватися
протиепідемічних заходів, оберігати
себе, своїх рідних та оточуючих від цієї
небезпечної хвороби.

ження ДАР, що розпочнеться 16 вересня 2020 року та
буде тривати 4 тижні, відбудеться зокрема на території
Грабовецької (Стрийський р-н) та Гніздичівської (Жидачівський р-н) об’єднаних територіальних громад, де
працівники згаданих ОТГ стануть операторами ДАР і
консультуватимуть аграріїв з питань роботи реєстру та
допомагатимуть вносити відомості про себе безпосередньо до самого реєстру.
Однак в цілому ж, зареєструватися у ДАР онлайн вже
зараз може будь-який український аграрій самостійно
за посиланням https://www.ar.gov.ua/ (покрокова відеоінструкція https://www.ar.gov.ua/using).
У разі виникнення додаткових запитань, звертатися
до департаменту агропром ислового розвитку
Львівської обласної державної адміністрації за телефоном: (032)-255-50-62 чи на електронну скриньку
apr@loda.gov.ua.
Тетяна КУРУС,
начальник відділу економічного розвитку, сільського господарства, інфраструктури та захисту довкілля
Турківської РДА.
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ÌÓÇÈÊÀ Â ÉÎÃÎ ÄÓØ²
З юних літ полюбило його серце пісню та музику, які своїми
дзвінкими крилами назавжди обняли долю, подарувавши непересічний талант музиканта, співака, вчителя, керівника народного фольклорного бойківського колективу.
Народився Микола Михайлик
у Богом даному людям селі
Бітля, оповитому, наче обручкою, пишними смарагдово-зеленими буковими, смерековими
та ялицевими лісами. У полоні
такої чудесної природи так і хочеться співати, складати вірші,
відтворювати навколишню красу на полотні. Як пише талановита українська поетеса Ліна
Костенко:
Буває, часом сліпну від краси,
Спинюсь, не тямлю, що
воно за диво,
Оці степи, це небо, ці ліси,
Усе так гарно, чисто, незрадливо,
Усе, як є – дорога, явори,
Усе моє, що зветься Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
Що хоч спинись і з Богом говори.
Тому й виколисує карпатська
земля талановитих, обдарованих та творчих людей, серед
яких і герой моєї розповіді Микола Михайлик. Хтось іде в світ

широкий і продовжує свою мистецьку долю за теренами рідної
Бойківщини, а хтось творить
свій успіх тут, своєю невтомною
працею та натхненням звеличуючи рідне село, своїх краян,
прекрасну бойківську землю.
Змалку батьки навчили Миколу не пасувати перед труднощами, тому не цурався жодної роботи, допомагаючи рідним, ріс
послушним, скромним і боголюбивим хлопцем. А ще завжди зачаровувався
мелодіями
сільських троїстих музик, чудовою українською піснею.
Швидко спливали роки навчання у Бітлянській середній
школі, а заодно й в Боринській
дитячій музичній. Перед випускником постало питання: «Ким
бути?» Але так як любов до народної творчості, до музики, до

пісні була у хлопця сильна і
віддана, вирішив присвятити
своє життя саме цій царині. Тому
й став студентом музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету. У 1997 році
закінчив вуз і влаштувався на
роботу в рідну Бітлянську школу
– вчителем музики, якій віддав
п’ять років свого трудового стажу. З 2003-го й по сьогоднішній
день Микола Іванович працює
вчителем музичного мистецтва
та художньої культури в Турківському НВК, прищеплюючи любов
до прекрасного дітям горян.
Зерном своїх запальних бойківських коломийок, старовинних самобутніх пісень і мелодій
засіває нині не лишень рідну
Турківщину, а й далекі від неї
терени, народний ансамбль
дримбарів та трембітарів Народного дому с. Бітля. де керівником Микола Іванович. Можна
сказати, що цей музичний колектив – майже сімейний. Разом з Миколою в його складі є
син Петро, не менш таланови-

тий за свого батька музикант. У
недавньому минулому – випускник Дрогобицького державного музичного коледжу ім. Барвінського. Майстерно грає на
скрипці, а в цьому році Петро
Михайлик здобув ступінь бакалавра і зараз вчиться на магістра в Дрогобицькому державному педагогічному університеті –
на музично-педагогічному факультеті, продовжуючи батькову
стезю. Доповнює сімейний
склад і брат Ярослав, який
вправно володіє грою на басолі
та цимбалах. Разом з Михайликами в колективі – дримбар та
трембітар Юрій Чопик, вчитель
трудового навчання в Бітлянському НВК, та ще два обдаровані
Богом музиканти – бубніст Іван
Тяжкун та скрипаль Любомир
Войтів. Сам Микола Іванович

грає на кількох народних музичних інструментах – трембіті,
баяні та сопілці.
– Про бітлянських трембітарів
світ дізнався вперше
після того, як агротуристична спілка «Бещади»
запросила мене та Юрія
Чопика з нашого ансамблю дримбарів і трембітарів взяти участь у проекті з виготовлення бойківських трембіт, який проходив шість років тому в
сусідній Польщі. Згодом
таких проектів у нас, у Республіці Польща, було ще
три. Під час майстеркласів з виготовлення
трембіт і дримб ми не
тільки розповідали гостям
та учасникам великого туристично-мистецького заходу про наші давні
бойківські інструменти,
процес їх виготовлення, а
й демонстрували гру на трембітах. Так нас побачили, нами зацікавилися і стали запрошувати
на інші заходи. Наприклад, в
Устриках Дольних, на ще одному подібному мистецькому заході, ми також показували майстер-клас з виготовлення
трембіт, – розповідає Микола
Михайлик. – Запам’яталося нам
й велике свято хліба, що проходило у Польщі, на якому я та
Юрій Чопик як трембітарі представляли свої трембіти, виготовлені власноруч. Було дуже багато гостей, учасників святкувань,
але нам приділили особливу
увагу, бо цікавість до трембіт у
всіх була неймовірна. Тож
відтоді й посипалися запрошення за запрошеннями. Три рази
поспіль, в якості виконавців автентичної музики, ми були учасниками фестивалю «Карпати –
гори культури», що проходив у
польському Саноку, де також
представляли нашу бойківську
музику. До слова, у цьому фестивалі брали участь чехи, словаки і угорці. Ми з України були
єдиними представниками на
цьому міжнародному святі. У
минулому році мені вдалося вивезти на такий фестиваль весь
колектив трембітарів та дримбарів Народного дому с. Бітля.
Хочу сказати, що на дуже високому рівні проходять ці етно- фестивалі. Їхні відкриття навіть є
чимось схожими до урочистих
відкриттів наших Всесвітніх бойківських фестин. Свого часу побували ми з творчим візитом й
на туристичному ярмарку, який
був організований на базі SPAкомплексу «Арламув», що вважається одним з найкращих у
Польщі. На жаль, не мали
можливості взяти участь в наших Бойківських фестинах, бо в
той час були запрошені на
міжнародний фестиваль бойківських капел, що проходив в
польському Балігроді. Цей регіон розташований на польськоукраїнсько-словацькому прикордонні, і від віків поєднував в
собі культури Сходу і Заходу, досі
зберігає сліди матеріальної
культури поляків, угорців, в тому
числі лемків і бойків, євреїв, котрі
проживали поруч. Ми стали лауреатами цього конкурсу, отримали диплом за почесне перше
місце. Хочу сказати, що з інтересом і цікавістю сприймають
нашу бойківську музику за кордоном, адже багато споріднених музичних елементів є і в них,

і у нас. Часто люди підспівують
нам, підтанцьовують. Це – підбадьорює, додає настрою. Все ж
добре бути учасником якогось
конкурсу. Я би сказав, що кожен
конкурс – це показник нашої
праці. Навіть, якщо виступ не
буде оцінений журі чи глядачами, але ми для себе зробили
якийсь новий крок, щось пізна-

ли, чогось навчилися. Така вже
доля музиканта – вчитися усе
життя, постійно намотуючи, як
клубок, нові знання, нові мелодії, розширюючи свій репертуар. І хоча сьогодні, як мовиться, без фінансів не організуєш
жодної такої поїздки, все одно
знаходимо таку можливість , бо,
виступаючи з концертами, бачимо людей, бачимо, як кажуть,
світ, показуємо свої мистецькі
надбання, а це великий плюс у
нашій професії.
Слід сказати, що бітлянський
народний колектив використовує при підготовці своїх програм відновлений, але дуже старовинний бойківський інструмент – триструнну басолю. Цей
автентичний інструмент музиканти віднайшли, відновили і
залюбки включають гру на басолі
в свій репертуар. Використовують його ще й як контрабас.
Сопілку, цимбали, скрипку, трембіти – усе це виготовлено руками місцевих майстрів-умільців.
Часто показують бітляни й гру на
дримбах. У репертуарі знаних
музикантів – фольклор, переважно бойківський, мають і твори народової музики Польщі.
– Багато змін у мистецькі плани внесла епідемія коронавірусу у світі, на наступний рік перенесено деякі проекти, на які нас
вже заздалегідь запросили, –
каже Микола Іванович, – Цього
року ми не змогли взяти участь
у трьох популярних міжнародних
фестивалях в Польщі та Словаччині, на які були запрошені, а також у інших фестивалях і конкурсах в Польщі. На майбутнє
плануємо
поглиблювати
співпрацю з польською стороною, підтримуючи тісні зв’язки. І
надіюся, що в наступному році
всі заплановані проекти, зокрема з виготовлення трембіти та
дримби, будуть втілені в життя.
Гей, музики, грайте, грайте
Файним людям на добро!
Гей, музики, грайте, грайте,
Щоби весело було! – лунає
бистра, як гірські потоки, запальна мелодія понад карпатськими верховинами. В ній
– радість, яку відчуває людина,
займаючись улюбленою справою. І це відчуття, цю свою любов, цей талант вона передає
іншим, даруючи задоволення та
радість життя. Напевно, саме й
тому обрав професію музиканта Микола Михайлик.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем народження лікаря-психіатра
Марію Василівну Кальку і бажають шановній
ювілярці
міцного
здоров’я
і
світлої радості
в житті, хай роки залишають
по собі лише світлі спогади, а
майбутнє готує багато-багато
щасливих літ, сповнених любов’ю, добром і надією.
Хай Богородиця від зла
оберігає.
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії
літа!

Дорогого, чуйного, люблячого тата і дідуся – Миколу Івановича Фаша – із 80-річним
ювілеєм сердечно вітають
син Василь з дружиною Наталією, онуки
Микола, Марія і Даринка.
Н а ш
славний і
рідний,
найкращий
у
світі,
З Вами нам завжди затишно й світло.
Що в рідному домі надійно
та щиро,
Живіть нам радість у
щасті та мирі.
Любий наш, Ви є в нас – і
милий нам цей світ,
Хай Вам смуток не спаде
на думку.
Ви живіть на радість
нам – 100 літ!
Веселощів низку, здоров’я міцного –
Від щирого серця бажаєм
усього!

Доброго, щирого, чуйного
друга, жителя с. Красне –
Ігоря Степановича Андрійчина – із золотим ювілеєм від
щирого серця вітає сім’я Чичерських і бажає шановному і дорогому
ювіл яру
міцн о г о
здоров’я, щастя, радості,
добра, Божого благословення
і
довголіття.
В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста
оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й
тепло,
На многії літа, на щастя
й добро!
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÒÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ
Видатний політичний діяч ХІХ століття, перший канцлер Німецької імперії,
якого ще називали «залізним канцлером» Отто фон Бісмарк, якось сказав :
«Найбільше брешуть перед виборами, на війні та після полювання». У цьому
ми неодноразово могли пересвідчитися, чуючи розповіді чи беручи участь в
згаданих подіях. Буквально зараз, напередодні місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, сказане видатним політиком маємо в реаліях. Увертливі маніпулятори випустили інформаційний бюлетень №1 (схоже, що буде продовження), датований 8 серпня 2020 року «Турківські новини». З-посеред вміщених
опусів мою увагу привернула «фантастична», переповнена неправдивими домислами і фантазіями, стаття невідомого автора «Нижньояблунські проблеми й перспективи». Зрештою, чому невідомого? Варто прочитати цей «шедевр» і авторство чітко вимальовується. Почалася виборча кампанія, і чому б
себе не возвеличити бодай в такий спосіб?
Втім, про все по порядку. Тож як починалося будівництво Нижньояблунської
школи і чия в цьому заслуга, що навчальний заклад збудовано, щоправда, досі не
здано в експлуатацію. Але діти навчаються в чудових класах, а педагоги й батьки
б’ють на сполох, звертаються до всіх
можливих інстанцій, аби завершити будівництво й уберегти будівлю від руйнації.
У владних кабінетах кивають на попередників, мовляв, рапортували, вихвалялися, а чому все логічно не завершили?
Справді, ситуація непроста, подекуди
й критична. Але нехай Бог оберігає всіх,
хто тут працює й навчається.
Школа в селі вимріяна і конче потрібна,
і подяки заслуговують усі, хто справді долучився до її спорудження. Як відомо,
старе приміщення основної школи, в якій
навчалося 287 учнів, збудовано в 50-х
роках зі старих дерев’яних конструкцій
колишнього корівника. За висновками
компетентної комісії, будівля давно перебувала в аварійному стані. Це загрожувало життю дітей та вчителів. У 1991
році давнішня мрія односельчан, нехай і
помаленьку, але почала ставати реальністю. Проектна організація виготовила
документацію на будівництво нової школи на 705 учнівських місць, але спорудження об’єкту так і не розпочалося. За
два роки проектно-кошторисну документацію було скореговано – до 528 учнівських місць та виділено 50 млн. карбованців (тодішня ціна). За ці кошти закуплено залізобетонні подушки, але на наступний рік, через відсутність коштів, школу не включили у план будівництва.
У переписках між громадою та державними установами пройшло більше
семи років, і лише в 2001 році на спорудження школи виділено 100 тисяч гривень. Кошти використано на уточнення
проектно-кошторисної документації. Але
тут знову – форс-мажор. Незважаючи на
те, що, починаючи з 2002 року об’єкт
включали у план будівництва, кошти держава не виділяла. Стурбовані нижньояблуньці в 2005 році звернулися до районної влади та тодішнього голови облдержадміністрації Петра Олійника. Очільник
області, відповідно, звернувся до
Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко. До слова, і в 2004 році депутат районної ради Василь Гунза, з цього ж таки
питання, звертався до Прем’єр-міністра
України Віктора Януковича.
Відповіді високих державних чиновників наче й були позитивними, вони
підтримували проект будівництва, але
все залишалося по-старому. Як кажуть,
віз з місця не рухався. І лише 11 жовтня
2009 року реально було започатковано
будівництво школи. Цей день, без сумніву, увійде в історію нашого села, про нього згадуватиме не одне покоління. До
Нижньої Яблуньки приїхали поважні гості
з області, району, голова ОДА Микола
Кміть, начальник головного управління
освіти і науки ЛОДА Павло Хобзей, голова РДА Богдан Бегей, голова районної

ради Юрій Лило, завідувач відділу освіти
РДА Мирон Волчанський, депутат районної ради від Нижньої Яблуньки Михайло
Хорт та авторитетний виходець села,
тодішній заступник голови Секретаріату
Президента України Ігор Пукшин. В урочистій, піднесеній обстановці було закладено перший камінь будівництва. Тоді,
виступаючи перед громадою, педагогічним колективом та учнями, Микола Кміть
пообіцяв директору школи Олександрі
Стояк взяти під особистий контроль будівництво школи, запевнивши присутніх, а
головне учнів, що за два роки школа буде
побудована і вони здобуватимуть освіту в
новій сучасній, модерній школі.
Ніби спочатку все було гаразд. Надійна
фірма розпочала роботи, вони тривали
інтенсивно і якісно. Про це похвально
відгукувалися керівництво району і громадськість села. Та з невідомих причин,
все зупинилося. Щоб зрозуміти, чому так
сталося, батьківський комітет, громадськість села зверталися за поясненням до того ж таки очільника області
Миколи Кмітя, до тодішнього голови обласної ради Мирослава Сеника, начальника головного управління освіти і науки
ЛОДА Павла Хобзея, очільників району
Богдана Бегея та Юрія Лила, а також депутата Львівської обласної ради Михайла Дзюдзя. Делегація із села, в кількості
шести чоловік, побувала на прийомі в губернатора – спочатку Миколи Кмітя, а
згодом Володимира Горбаля, очільника
освіти області Михайла Брегіна, тодішніх
очільників Турківського району Василя
Чернянського та Василя Дребота. Відбувся виїзд на об’єкт, і будівництво зрушилося, як кажуть, з мертвої точки. Було побудовано два блоки. Правда, не завершено повністю, і розпочато будівництво третього. Завершення будівництва планувалося спочатку на 1 вересня 2012 року, а
згодом на початок наступного навчального року. Та марно. Мрії і плани не стали реальністю. Хоч треба віддати належне: тодішній очільник області Михайло
Костюк, начальник управління освіти і
науки ЛОДА Михайло Брегін, голова Турківської РДА Володимир Гребенюк та голова районної ради Василь Дребот, депутати районної ради Василь Гунза та
Михайло Хорт, завідувач відділу освіти
РДА Михайло Кропивницький та колишній випускник нашої школи Ігор Пукшин постійно тримали на контролі будівництво. Запевняючи, що новосілля відбудеться у 2013 році, Михайло Костюк
навіть пообіцяв для нашого навчального
закладу виділити «Школярик».
У 2013 році Нижньояблунську ЗОШ І-ІІ
ст.. було реорганізовано в Нижньояблунський НВК –ЗНЗ І-ІІ ст. У підготовчий
клас було зараховано 26 учнів. Громадськість села виступила з пропозицією, що добре було б при школі створити дитячий садочок, який могли б відвідувати діти 3,4,5-річного віку. До старої
школи батьки дітей боялися віддавати,
адже там валилася стеля, нищився фун-

дамент, приміщення опинилося над котлованом. Батьки відмовилися посилати
дітей на навчання до цього приміщення.
Два рази по 3-4 дні учні не відвідували
школу. Численні звернення директора
Олександри Стояк, голови батьківського комітету Василя Стахнова та мої, як
сільського голови, не давали результату.
А тому батьки, зорганізовані Марією Пукшин-Будз, звернулися по допомогу на
телебачення (канал «1+1»). В той же час
представники виконавчого комітету
сільської ради, активісти села, члени педагогічного колективу звернулися до тодішнього голови ЛОДА Віктора Шемчука,
але, щоправда, він не зміг прийняти нашу
делегацію, а доручив це зробити своєму
заступнику Володимиру Гуралю. Не отримавши позитивної відповіді, батьки вирішили вдатися до акцій громадянської
непокори. І лише в 2014 році, після обстеження комісією з надзвичайних ситуацій приміщень школи, будівництво було
продовжено. Втім, так само не надовго. І
знову пішли звернення до керівників

різних інстанцій. Серпень 2015 року –
голові ЛОДА Олегу Синютці, голові
Львівської обласної ради Петру Колодію,
депутату обласної ради Богдану Піху, народному депутату України Андрію Лопушанському. У квітні наступного року, знову ж таки – тому ж Олегові Синютці, голові обласної ради Олександру Ганущину, начальнику департаменту освіти і науки ЛОДА Олександрі Небожук, депутату
Львівської обласної ради Михайлу
Ільницькому, очільникам Турківського
району Олександру Лабецькому та Володимиру Лозюку. У тому ж таки році
організовано поїздку делегації з села (Василь Стахнів, Василь Ляхович, Марія Роздольська, Галина Питчак, Марія ПукшинБудз, Оксана Мишковська, Людмила
Квич, Іван Малець, Роман Гунза, Віктор
Кудільчак, М ар’яна Мишковська, Василь
Рембіш, Михайло Германович, Василь
Гунза, Михайло Гацько, Тарас Малець,
Михайло Сливар, Ярослав Куприч, Люба
Марич, Руслан Щомак, Василь Маціканич,
Микола Ковальчин, Степан Ляхович, Ігор
Кравців, Василь Хорт, Михайло Синяк,
Віктор Васьків, Мар’ян Михайлишин,
Володимир Мишковський, Галина Куприч і Світлани Питчак. Серед них – учасники АТО) до голови Львівської ОДА Олега Синютки і до голови РДА Олександра
Лабецького. Мені доручили очолити делегацію. Оскільки в цей день проходила
сесія обласної ради, зустріч не відбулася, але, за сприяння депутатів облради
Михайла Дзюдзя, Івана Собка, Михайла
Ільницького, мені дозволили з даного
питання виступити на сесії обласної ради.

Цього ж дня, біля приміщення обласної
ради, давали інтерв’ю засобам масової
інформації з даного питання Віктор Кудільчак та Марія Пукшин-Будз.
У липні 2017 року сесія Турківської районної ради прийняла рішення про демонтаж старого приміщення школи, а тому
гостро постало питання, де навчатимуться діти. Треба віддати належне, що тоді
під свою опіку взяв будівництво Олег Синютка і особисто здійснював контроль
за ходом виконання робіт.
Відповідно до проекту плану будівництва, здача нового приміщення повинна
була відбуватися не почергово, а в цілому. Але, на жаль, так не сталося. Діти
пішли вчитися до нового, не зданого в експлуатацію приміщення, а громаді залишився цілий ряд проблем. Для прикладу.
У школі відсутній актовий зал, не завершені їдальня, спортивний зал, майстерня, ряд класних кімнат, дошкільний заклад, а головне – не змонтовано водостічну
систему, через відсутність якої руйнується новозбудоване приміщення. Розуміючи це, сільські активісти знову почали
слати листи-прохання. 2017-й рік – начальнику відділу освіти Наталії
Гошівській, 2018-й рік – голові обласної
ради Олександру Ганущину, начальнику
управління капітального будівництва
ЛОДА Олегу Пелиху, депутатам Львівської
обласної ради Михайлу Ільницькому та
Ігорю Комарницькому. В наступному році
– тому ж таки Олександру Ганущину та
Олегові Пелеху, голові Львівської ОДА
Маркіяну Мальському, народному депу-

тату України Андрію Лопушанському, депутату районної ради Михайлу Хорту, керівникам району, але якісних зрушень наразі не видно. Та більше того, – створено
Боринську громаду, якій буде передано
не зданий в експлуатацію Нижньояблунський НВК. Тоді виникне цілий ряд
проблем: як фінансувати навчальний
заклад, опалювати, утримувати технічний
персонал? Про це чомусь не подбала
попередня влада, яка логічно, відкриваючи школу, мала здати її в експлуатацію,
щоб, як кажуть, все було згідно букви закону. Діти безпечно вчилися, педагоги
працювали, а влада відчувала задоволення від якісно виконаних зобов’язань.
Хочу відзначити, що не так давно ми
направили звернення депутату районної
ради Михайлу Хорту з проханням посприяти в реорганізації Нижньояблунського
НВК-ЗНЗ І-ІІ ст. в аналогічний навчальний
заклад, але ІІІ ступеня. І Михайлу Дмитровичу це вдалося. Тут також потрібно
подякувати за розуміння й голові районної ради Володимиру Лозюку та всьому
депутатському корпусу районної ради.
Розповідаючи про наші шкільні проблеми та успіхи, хочу згадати ще одну важливу проблему, що стосується підвозу дітей,
які мешкають на відстані 3-х і більше кілометрів від школи. У 2013 році я, разом з
дирекцією, звернувся до того ж таки Михайла Хорта, а він, відповідно, до тодішнього голови РДА Михайла Коня та завідувача районного відділу освіти Михайла
Кропивницького, і ми одержали «Школя(Закінчення на 7 стор.)
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рик». Але через рік його забрали в АТО. І
виникла та ж проблема: чим підвозити
дітей? На рівні району її було вирішити
складно. І лише після звернення до депутата обласної ради Михайла Ільницького, який погодився очолити нашу делегацію, куди увійшли я, директор НВК Олек-

сандра Стояк, завуч НВК Василь Ляхович та Степан Ляхович, побували на
прийомі в Олега Синютки, і власне він
остаточно прийняв рішення про виділення нам взамін нового шкільного автобуса.
Описуючи все це, хочу, щоб громадськість села знала, хто насправді
найбільше долучився до спорудження

7 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

школи, і не слухала нашіптування деяких
сільських «активістів», які намагаються
збурювати ситуацію, та більше того – приписувати собі чужі заслуги. Дякуючи всім
вище названим добродіям, особливо хочу
подякувати Ігорю Пукшину. В тому, що
маємо нову школу, його надзвичайно ве-

лика заслуга.
Принагідно декілька слів хочу сказати
й щодо будівництва поблизу навчального
закладу спортивного майданчика зі штучним покриттям. У 2018 році було передбачено субвенційні кошти на облаштування такої спортивної споруди в смт. Бориня, але через те, що селищний голова

Іван Яворський тоді перебував на
військовій службі, боринській владі не
вдалося вибрати земельну ділянку, відтак
сесія Турківської районної ради (окрема
подяка голові Володимиру Лозюку), на
прохання депутата районної ради Михайла Хорта, вирішила ці кошти
скерувати в
наше село,
тим більше,
що Нижньоя бл ун с ь к и й
НВК тоді вже
був опорним
н а вч ал ь н и м
закладом, у
школі
навчається чи не
найбіл ьш е
дітей,
порівняно з усіма
селами
р а й о н у .
Сільська
рада виділила
місце
для
майд анчи ка,
а з районного
бюджету було передбачено 150 тис. грн.
для співфінансування. В тому, що майданчик споруджено, велика заслуга тодішнього першого заступника голови Турківської РДА Миколи Яворського, знову
ж таки нашого земляка, всіма шанованого Ігоря Пукшина. Його допомога і сприяння також були важливими.

Сподіваюся, що вже до кінця 2020 року
в нашому селі запрацює й лікарська амбулаторія, яку, згідно державної програми, будує управління капітального будівництва обласної державної адміністрації.
І знову ж таки всі вихваляння і приписування заслуг, мовляв, ми посприяли, ми
домоглися, є нісенітницею. Долучилася
до будівництва лише сільська рада, яка
виділила земельну ділянку та дала кошти на технічні умови та підведення світла.
Хочу відповісти й на закиди деяких односельчан, чому амбулаторію споруджують
власне на цьому місці? Обирали його,
враховуючи віддаль між амбулаторіями
смт. Бориня та с. Верхня Яблунька, щоб з
односельчан ніхто не був скривджений,
а приблизно мали однаковий доступ до
лікувальних закладів.

Ось така історія про проблеми та перспективи нашого села. Комусь вона може
не подобатися, спонукати до критики, але
такою є правда, яка, як відомо, не потребує доведення.
Василь ХОРТ,
Нижньояблунський сільський голова,
за дорученням виконкому Нижньояблунської сільської ради.

ÒÓÐÍ²Ð Ç ÍÀÃÎÄÈ ÄÍß
ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²
У неділю, 13 вересня, в с.Ластівка, відбувся 11-й за ліком футбольний турнір з нагоди Дня Незалежності України, за підтримки ВО «Свобода», футбольного активу с.Ластівка та відділу спорту, оборонної роботи та цивільного захисту Турківської РДА.
У турнірі взяли участь команди з протилежної частини району –Либохори, Прислопа та сусідів – Ясениці.
Перші матчі – Ластівка-Либохора та Ясениця-Присліп – завершилися з рахунками, відповідно, 2:1 та 4:1. У матчі за третє місце Присліп,
програючи по ходу гри – 0:2, вирвав перемогу в Либохори – з рахунком
3:2. У фіналі господарі не залишили шансів Ясениці – 4:0.Кращими у
номінаціях стали: воротар – Петро Дудинець (Ластівка), захисник –
Михайло Ільницький (Ластівка), півзахисник – Іван Малетич (Либохора), нападник – Андрій Лимар (Присліп), бомбардир – Василь Буняк
(Ясениця) та гравець – Василь Нагірнич (Ластівка).
Команди-учасниці нагороджені професійними мячами, кубками,
дипломами та грошовими преміями від організаторів.
Окрема подяка суддям – Назару Яцишину та Миколі Джурі.
Василь ПОТОЧНИЙ,
начальник відділу спорту, оборонної роботи та
цивільного захисту Турківської РДА.

ПАМ’ЯТАЄМО ПРО ЗАГИБЛИХ, ДБАЄМО ПРО ЖИВИХ
Воїни-інтернаціоналісти здійснюють усе можливе, щоби не згасла і пам’ять і турбота про своїх бойових друзів, про тих,
кого вже немає серед нас, про їхніх батьків, матерів, дітей. Свято зберігаємо пам’ять про загиблих побратимів, але й не
забуваємо за живих. Це важливо, бо хто, крім нас, подумає сьогодні про них? Війна на Сході України, і війна –афганська, це зовсім
різні війни, і в ідеологічному, і у військовому сенсі. Але війна є війна. Тому треба розуміти й тих, хто пережив ці жахіття, хто
пройшов крізь це страшне пекло, хто відчув на собі пекучий та не загоєний і досі біль втрати за сином, якого привезли до
рідної домівки в цинковій труні.
Нещодавно Турківська районна організація Української Спілки ветеранів Афганістану, яку очолює активна людина Зеновій Кузьо,
допомогла , як це було не один раз, старенькому батькові загиблого в Афганістані нашого побратима Миколи Лимаря із с. Присліп – Луці
Петровичу і заготовити йому на зиму дрова для опалення. Дрова придбали за власні кошти. Свою лепту у цю добру справу без вагань вніс
і заступник голови районної ради, земляк Луки Петровича, Василь Костишак, а директор ДЛГП «Галсільліс» Богдан Петренко, без усяких
проблем, забезпечив безкоштовне завезення дров машиною на обійстя горянина.
Старенький згорьований батько загиблого воїна-афганця був дуже радий такій допомозі і щиро дякував усім за те, що про його сина
люди не забувають навіть через десятки років.
Іван Нагайко,
воїн-афганець.

Продається трикім натна
квартира в м. Турка, загальною
площею 70 м кв. Є літня кухня,
приватизована земельна ділянка.
Ціна – за домовленістю.
За довідками звертатися за
тел.: 0975684430; 0971627500.
Втрачений сертифікат на земельну частку (пай), площею
0,32 га, виданий на ім’я Катерини Ільківни Розлуцької, вважати недійсним.
Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ВС 067033 від 11.04.
2013р., видане відділом у справах сім’ї та молоді Турківської
РДА на ім’я Мирона Миколайовича Малетича, вважати недійсним.
Втрачене тимчасове посвідчення офіцера запасу – №
111 від 12.08. 2016 року, видане
Сихівським РВК м. Львів на ім’я
Володимира Івановича Польового, вважати недійсним.
Продається корова, віком 10
років, для годівлі – в м. Турка.
Ціна – за домовленістю.
Тел.: 0666482645.
Втрачені державні акти на
право власності на земельну
ділянку – ЯМ №712873 від 16.07.
2012 р., ЯМ №712874 від 16.07.
2012 р. , видані на ім’я Євгена
Юрійовича Геленка, вважати
недійсними.

8 стор.
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ÑÏÀËÞÂÀÍÍß ÑÓÕÎ¯ ÒÐÀÂÈ:
ÇÀÃÐÎÇÈ ² ÏÎÊÀÐÀÍÍß
Можна багато аргументів наводити проти безглуздого, незаконного і варварського звичаю палити
навесні, восени суху траву, стерню, очерети на берегах водойм. І жодного – «за». Однак, незважаючи на
безліч статей у ЗМІ, постів у соцмережах, профілактичну та інформаційну роботу лісівників, пожежників, екологів, врешті, штрафи, щороку ми бачимо палаючі ниви, пасовиська, лісосмуги, узбіччя автотрас.
НАСЛІДКИ СПАЛЮВАННЯ СУХОЇ ТРАВИ
Спалюючи сухі залишки рослинності, люди часто не
замислюються над тим, до яких наслідків це може призвести. А загрози чималі, і пов’язані вони не лише з забрудненням ґрунтів чи загибеллю тварин і птахів, які
гніздяться у траві, а перш за все мають шкідливий вплив
на здоров’я і життя людей.
ДИМ, ЩО МОЖЕ ВИКЛИКАТИ
ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Шкода від спалювання листя і сухої трави багатолика
і надзвичайно небезпечна. При згорянні однієї тонни
рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг
мікрочастинок диму, який у своєму складі містить окси-

ди азоту, вуглецю, чадний газ, а також сполуки важких
металів. У тліючому, без доступу повітря, листі утворюється бензопірен – речовина, здатна викликати ракові захворювання.
На присадибних ділянках рослини нерідко окропляють пестицидами, які також вивільняються у повітря при
згорянні листя чи трави. Найбільше пестицидів містить
бадилля картоплі, яке ми так рясно окропляємо від
колорадського жука.
Додаткова проблема полягає в тому, що з листям, як
правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. При згорянні,
скажімо, поліетиленового пакета, в повітря вивільняється до 70 різноманітних хімічних сполук, більшість з яких
отруйні для людини. Саме вони, як правило, стають
причиною першіння в горлі, кашлю. Щільний чорний
дим від тління пластикового сміття містить канцерогенні
поліциклічні вуглеводні. При горінні гуми, окрім згаданого, утворюються канцерогенна сажа та оксиди сірки,
що спричиняють респіраторні захворювання.
Епітелій слизової оболонки дихальних шляхів, що постійно подразнюється димом, не здатен протистояти
мікробам. Особливо погано тим, хто страждає на бронхіти, бронхіальну астму, риніти чи тонзиліти. До вогнища
нерідко потрапляють ДВП, ДСП, фанера. Ці матеріали
містять формальдегідні смоли, до складу яких входять
формальдегіди і можуть бути пофарбовані масляною

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив неврологічного відділу КНП «Турківська
ЦРЛ» висловлює щире співчуття медичній сестрі Теодозії Михайлівні Ферелетич та медичній сестрі Наталії
Йосипівні Журавчик з приводу тяжкої втрати – смерті
чоловіка і батька – Йосипа Івановича.
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фарбою, що містить свинець.
Прикро визнавати, та найчастіше біля вогнищ можна
побачити дітей дошкільного і молодшого шкільного віку,
а, за словами медиків, вплив диму на їх організм особливо небезпечний. Адже можливі захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції ще не сформованого дитячого організму, чи навіть більш серйозні проблеми, тому
що навесні та влітку листя дерев у скверах чи паркових
зонах не тільки очищає повітря та збагачує його киснем,
а й накопичує з повітря пил та інші шкідливі речовини,
які викидаються автотранспортом і підприємствами.
ШКОДА ЕКОСИСТЕМІ
1. У сухому листі часто згорають корисні комахи, які
впадають у зимову сплячку, наприклад, сонечка. Їх здобич – попелиці, залишаються зимувати у вигляді яйця
на гілках. Тобто, спалюючи листя восени, ми створюємо сприятливі умови для розмноження попелиць навесні, а потім починаємо з ними наполегливо боротися.
2. Спалювання листя призводить до руйнування ґрунтового покриву, адже безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтотворні мікроорганізми.
Крім цього, вони гинуть і від важких металів, які утворюються внаслідок процесу горіння.
3. За нормальних умов, коли суха рослинність перегниває, необхідні для росту рослин речовини повертаються в ґрунт. При її згорянні утворюється зола, яка,
незважаючи на загальноприйняту думку, дуже погане
добриво. Тому спалювання сухих залишків призводить
до все більшого збіднення ґрунту.
4. На природних лісових і гірських ділянках вогонь знищує насіння та коріння трав’яних рослин, пошкоджує
нижні частини дерев і кущів, а також верхні частини їх
коріння.
5. Знищення природної листяної підстилки у лісах, призводить до збільшення в 2-4 рази промерзання ґрунту,
що негативно впливає на кореневу систему багатьох
дерев.
6. При спалюванні сухої трави на придорожних ділянках, або стерні на фермерських полях, виникає загроза
перекидання вогню на лісові масиви, що веде до знищення корисних рослин і диких тварин. Саме зі спалювання стерні на полях починається більшість степових
пожеж, а зі спалювання сухої трави на полонинах – до
лісових пожеж на низинах.
7. Аналогічно існує загроза загоряння житлових будинків, об’єктів підвищеної вогненебезпеки, транспортних шляхів.
8. Якщо ведеться спалювання сухої трави на полонинах, стерні на полях, через які проходять високовольтні
лінії електропередач чи наземні трубопроводи, є загроза виникнення надзвичайної ситуації. Дим і вогонь, як
відомо, – напівпровідники і за відповідних умов здатні
стати причиною коротких замикань ЛЕП, що може призвести до руйнівних наслідків як для населених пунктів,
так і промислових об’єктів.
9. Дим від вогнищ часто в туманні дні утворює смог і

надовго зависає у повітрі, внаслідок чого погіршується
видимість на дорогах, що призводить до збільшення
ДТП. Окрім цього, попадаючи у легені, смог викликає
істотне погіршення здоров’я людей, особливо астматиків.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ШТРАФИ
ЗА СПАЛЮВАННЯ РОСЛИННОСТІ
Щоби вплинути на свідомість людей щодо дбайливого ставлення до навколишнього середовища, 13 квітня
цього року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 2339 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля
(щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на
забруднення атмосферного повітря та знищення або
пошкодження об’єктів рослинного світу)», а від 17 квітня
2020 року в Україні почав діяти закон № 556-ІХ “Про
внесення змін у деякі законодавчі акти України з метою
збереження навколишнього середовища”.
Закон суттєво підвищує розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання
сухої рослинності або її залишків.
Згідно із законом, штраф за забруднення повітря становить від 30 тис. 600 грн до 61 тис. 200 грн. або позбавлення волі, терміном до 3 років.
Знищення або пошкодження вогнем лісових масивів,
зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж
залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення караються штрафом від 91 тис. 800
грн. до 153 тис. грн.
Порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за
собою накладення штрафу на громадян від 1 тис. 500
грн. до 4 тис. 590 грн. і на посадових осіб – від 4 тис. 590
грн. до 15 тис. 300 грн. Якщо ж це призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній
площі, – штраф від 4 тис. 500 грн. до 15 тис. 300 грн. –
для громадян та від 10 тис. 710 грн. до 18 тис. 360 грн. –
для посадових осіб.
Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на
землях сільськогосподарського призначення, у смугах
відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших
зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без
дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування
державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища, – карається штрафом від 3 тис.
60 грн. до 6 тис. 120 грн. – для громадян та 15 тис. 300
грн. до 21 тис. 420 грн. – для посадових осіб.
Якщо ті самі дії вчинено в межах територій та об’єктів
природно-заповідного фонду – від 6 тис. 120 грн. до 12
тис. 240 грн.
Отже, наступного разу, коли надумаєте спалити листя, сміття чи суху траву, подумайте про те, скільки шкоди
ви цим завдасте довкіллю, оточенню та самому собі.
Закликаємо вас бути екологічно розумними, обачними, застережливими, пильними та уважними. Давайте
разом запобігати виникненню масових пожеж, в які можуть перерости найменші загорання сухої рослинності.
Якщо ви помітили загоряння в лісах, на відкритих територіях, сміттєзвалищах, негайно телефонуйте за номером «101». Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від
трагічних наслідків.
Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу спорту, оборонної роботи та цивільного захисту Турківської РДА.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» висловлюють щире співчуття медичним сестрам неврологічного відділу – Теодозії Михайлівні Ферелетич та Наталії Йосипівні Журавчик – з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка і батька.

Педагогічний колектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття майстрові школи Йосипу Йосиповичу Борканину та вчителю географії Мирославі Миколаївні Борканин з приводу тяжкої втрати – смерті
батька та свекра.

Колектив Либохорської сільської ради висловлює
щире співчуття прибиральниці Валентині Іванівні Казибрід з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка – Василя Миколайовича Казибріда.

Колектив Турківського районного суду глибоко сумує з
приводу смерті колишньої працівниці суду Галини Михайлівни Дульнявки (Юричко) і висловлює щире співчуття родині покійної.
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