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Обласна комісія ТЕБ і НС, яка засідала у четвер, 18 березня, рекомендує органам місцевого
самоврядування з 19 до 29 березня ввести на своїх територіях нові карантинні обмеження.
Термін цих обмежень може бути продовженим, якщо цього потребуватиме епідеміологічна
ситуація.
Зокрема, обмежувальні заходи передбачають
заборону на:
1) діяльність закладів харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), окрім роботи на виніс та доставки;
2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
4) діяльність у сфері торговельного і побутового
обслуговування населення; натомість дозволена
діяльність банків, пошти, ветеринарних клінік, АЗС,
салонів краси, майстерень за попереднім записом.
5) приймання відвідувачів закладів культури і
проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, кінозйомок;
6) роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів (крім спортсменів національних збірних ко-

Дорогу матусю, добру, люблячу бабусю, жительку с. В. Висоцьке Ольгу Іванівну Комарницьку з ювілеєм – 70-річчям від дня народження – щиросердечно вітають дочка Іванна з
чоловіком Віктором, син Руслан з дружиною Марією, син
Микола з дружиною Русланою, донька Людмила з
чоловіком Петром, люблячі бабусині онуки – Мар’яна, Сілвана, Ольга,
Олег, Тетяна, Іван, Анастасія, Тарас, Павло.
Бажаємо найдорожчій нам
людині доброго здоров’я, родинної злагоди і достатку, любові від близьких,
поваги від людей, Божої опіки і благословення
– на многії літа!
Вас, наша люба, добра, єдина,
З любов’ю вітає уся родина.
Дякуєм за серце – чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, чуйна, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас – найкраща!
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манд України та їх тренерів за умови дотримання
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів);
7) проведення всіх масових (розважальних,
спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та
матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;
8) робота закладів громадського харчування та
місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням
клієнтів;
9) діяльність непродовольчих ринків.
Які обмеження діятимуть на Турківщині, наразі
невідомо. Комісії ТЕБ і НС як Турківської міської,
так і Боринської селищної рад, зберуться на свої
засідання, найвірогідніше сьогодні, 19 березня,
або завтра, 20 березня.
Колектив КЗПО «Будинок дитячої та
юнацької творчості» щиросердечно вітає
із ювілеєм голову
профспілки і керівника гуртка «Юний
математик» Ірину
Петрівну Кузьмак і
бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, родинного
затишку, поваги від
людей, любові – від
рідних, підтримки –
від друзів, успіхів у
всіх справах і починаннях. Віримо, що попереду у Вас буде
ще багато щасливих років життя. Нехай
Господь благословляє кожен Ваш день,
Ангел-охоронець оберігає кожен Ваш
крок.
Щоб було все гаразд у роботі.
Вона, звичайно, не проста.
Щоб було все – і «за», і «проти»,
Як компроміс – життя-буття!
Ще раз сердечно Вас вітаєм,
Добра Вам зичимо сповна.
Багато світлих днів бажаєм
І довгі-довгії літа!

Цьогорічна весна принесла золотий ювілей нашій добрій, любій, чуйній і турботливій доньці,
сестричці і цьоці Світлані Іванівні Комарницькій.
Від щирого серця прийми, рідна, найкращі вітання з побажаннями міцного здоров’я, щастя,
добра, достатку, миру. Хай світлою буде Твоя життєва дорога, любові Тобі – від
рідних, а ласки – від Бога. Многая і благая літ та рясних Божих благословінь!
Ми Тебе з ювілеєм сердечно вітаєм,
Здоров’я міцного Тобі щиро бажаєм.
Хай у Твоїй хатині буде затишно й гарно,
А небо над Тобою – ясне й безхмарне.
Залишайся, дорогенька, завжди молодою,
Щоб достаток й здоров’я пливли як рікою.
Хай Бог дає сили і щастя багато,
Щоб сторіччя ще Твоє могли зустрічати!
З любов’ю – батьки, брати і сестри з сім’ями.

Парафіяни та церковний комітет церкви Св. Духа с. Верхня
Яблунька щиросердечно вітають з днем народження настоятеля храму о. Йосифа.
Щиро і від душі дякуємо за Ваші мудрі поради, за співчуття,
чуйність і увагу до всіх земних справ, усіх проблем, за Ваші
молитви. Міцного здоров’я Вам і Вашим
рідним, сімейного добробуту, світлої радості в житті, рясних Божих благословінь.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і
сіль.
Своїм теплом Вас завжди сонце
гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Хай Богородиця від зла оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Педагогічний колектив Ільницького ЗЗСО І-ІІІ ст. щиросердечно вітає із 70-річним ювілеєм свою колегу, вмілого, досвідченого педагога, багатолітнього вчителя математики, добру,
щиру людину Марію Петрівну Кропивницьку.
Шановна Маріє Петрівно! Нехай на Вашому життєвому полі
сіється і родить тільки добро, множиться щастя, здоров’я,
достаток і благополуччя. Хай роки залишають лише світлі спогади, а майбутнє готує ще багато літ, сповнених радістю, добром і надією. Господньої ласки і благословення Вам – на многії
і благії літа!
Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають
квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І дням майбутнім від душі радіти.
Щоб серце щодня зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я – без
ліку,
І довгого-довгого щедрого віку!

22 березня святкує своє 55-річчя коханий чоловік, найкращий батько та найулюбленіший дідусь - Микола Володимирович Хомин.
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 55.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік–
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш
вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
З повагою та любов’ю: дружина Катерина, сини Володимир та Руслан, донька Людмила, невістки
Надія та Марія, зять Ігор, онуки Вікторія, Тимофій, Каріна, Софія, Анна, Юлія та Маркіян; свати, а також друзі, знайомі та
близькі.
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А ЯК РЕФОРМА
«ВТОРИНКИ»?
З 1 квітня минулого року в Україні таки стартувала медична реформа вторинної ланки медицини, хоча було багато
побоювань, що другий етап реформи загальмують. Тож, попри все, реформу розпочато і на «вторинці» , і на «третинці».
А це означає, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні і центри) медичну допомогу, вже фінансують поіншому. Практично всі комунальні медичні заклади отримують кошти згідно угоди з Національною службою здоров’я
України, тобто гроші «пішли за пацієнтом» у поліклініки та
заклади, які надають стаціонарну медичну допомогу.
Про те, як стартувала реформа «вторинки» на Турківщині, ми поговоримо сьогодні з тимчасово виконуючим обов’язки директора КНП «Турківська ЦМЛ» Петром Ігнацевичем.
– Медична реформа вторинної ланки медицини вступила в
дію навесні минулого року. Запрацювала програма медичних
гарантій – відбулися тендерні
закупівлі медичних послуг, які
пацієнтам
оплачує
НСЗУ. КНП «Турківська
ЦМЛ» обрала для контрактування шість пакетів медичних послуг,
що були оплачені НСЗУ
в рамках реалізації програми медичних гарантій -2020. Це – амбулаторна медична допомога, стаціонарне
лікування хворих без
хірургічних операцій та
стаціонарне лікування
хворих з хірургічними
операціями, гемодіаліз,
паліативна медична допомога і пологи. Окремим пакетом НСЗУ оплатила роботу двох мобільних груп, що проводили тестування жителів району. З вересня 2020 року додатково діяв пакет перехідного
фінансування (додаткова доплата працівникам за роботу з
можливими хворими на COVID19), – розпочав розмову Петро
Петрович. – Цього року додалися ще два пакети послуг –
стоматологічна медична допомога та амбулаторна допомога вагітним. Вони виокремлені
з амбулаторного пакету послуг.
Тож тих шість попередніх пакетів медичних послуг та ще ці
два, плануємо й надалі законтрактувати з Національною
службою здоров’я України.
– Петре Петровичу, що потрібно для того, аби заклад
міг отримати той чи інший
пакет медичних послуг?
– Кожен із пакетів має свою
специфікацію. А це означає, що
у відділенні (чи то хірургічному,
чи терапевтичному) має обов’язково бути певне забезпечення – як апаратурою, так і
відповідними спеціалістами.
Фінансування за пакетами ми
отримуємо тільки через укладення договору з НСЗУ – через
SmartTender. До 1 квітня закінчиться контрактування пакетів медичних послуг на ІІ-ІV
квартали 2021-го року. Ми подали заявки на контрактування
на вісім пакетів, про які я казав
вище, Два з них (стоматологіч-

на допомога і стаціонарна допомога хворим без хірургічних
операцій) очікують на підписання договору. Якщо наші всі 8
пропозицій пройдуть відповідну перевірку і будуть підписані,

то надіємося в поточному році
отримати хоча б таку ж суму
коштів для забезпечення життєдіяльності лікарні, яку мали
минулого року від НСЗУ. У
Турківській лікарні у 2020 році
не виникало заборгованості із
виплатою заробітної плати медичним працівникам, було в
достатній кількості медикаментів для хворих, які закупили
за отримані кошти, згідно національного переліку. Ще деякі
ліки залишилися і ми їх використовуємо у лікуванні хворих
зараз.
– Тож фінансування КНП
«Турківська ЦМЛ» залежатиме від вартості пакетів медичних послуг?
–Звичайно. Для цього затверджений відповідний алгоритм підрахунку, в який включають показник кількості пролікованих хворих і виконаних
маніпуляцій за попередній рік.
Менше хворих – менше коштів
одержимо. Кошти поступають
на медичну установу, яка зобов’язана закупити відповідні
медикаменти, згідно національного переліку, і розхідні
матеріали, та на зарплату медикам. Раніше, до початку проведення медичної реформи,
ці надходження були у вигляді
державної субвенції – на утримання певної кількості ліжок і
медперсоналу, а зараз – за

конкретно виконану роботу. Оплату комунальних послуг для
нашого медичного закладу має
забезпечити місцева громада.
– Розкажіть, будь ласка,
яка зараз процедура лікування у стаціонарі?
– По-перше, має бути тісна
співпраця між первинною ланкою медицини і вторинною.
Пацієнт на планове лікування
отримує електронне скерування у свого сімейного лікаря. З
ним він може звернутися в
будь-який лікувальний заклад,
який має укладений договір з
НСЗУ. Пацієнт може звернутися до нас, а може й у Старий
Самбір чи до Львова. Прийшовши до лікаря, хворий надає
скерування. Воно може бути
роздруковане або закодоване
(у вигляді шістнадцяти цифр).
Лікар чи медична сестра приймального покою роблять пошук
електронного направлення в
інформаційній медичній системі. Знайшовши його – беруть
дане скерування в роботу. Тобто пацієнт розпочинає лікування у тій установі, де його зареєстрували. Коли ж пацієнту надали консультацію чи пролікували у стаціонарі, направлення
закривають і передають в НСЗУ.
Якщо ми матимемо менше
пацієнтів або їх неправильно
документально оформимо,
одержимо меншу суму коштів.
Якщо пацієнтів буде більше, то
й сума коштів для нашого закладу надійде більша. До речі,
зараз й приватні медичні заклади можуть укладати договори з НСЗУ.
І ще хочу наголосити, що й
пацієнт також має певні обов’язки для того, щоб отримати
безкоштовну медичну допомогу, яку оплачує НСЗУ. Є специфікація окремих медичних послуг, від яких залежить, чи
лікарня отримає відшкодування, чи не отримає. Пацієнт має
укласти із сімейним лікарем
декларацію і отримати від нього електронне скерування. При
самостійному зверненні, без
електронного скерування, кошти НCЗУ не перерахує і оплата
за лікування буде з інших джерел (особисті кошти, допомога
громади, благодійного фонду і
т. д.). Невідкладна допомога надається в обов’язковому порядку. Проте до стоматолога, акушер-гінеколога, психіатра, нарколога кожен громадянин
може звернутися за консультацією безпосередньо, без скерування.
Насамкінець хотів би наголосити, що життя триває, щоденно відбуваються якісь зміни, а
директора КНП «Турківська
ЦМЛ», на жаль, й досі немає. І
було би добре, якби міська рада
врешті-решт подумала про це і
вирішила проблему, оголосивши
конкурс на посаду директора
лікарні.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

Продається частина магазину в с. В. Висоцьке, вул. І. Франка, 67, загальною площею 234,1 м кв.,
який належить Верхньовисоцькому споживчому товариству.
Стартова ціна продажу – 160 000 гривень, без ПДВ.
Крок аукціону – 2% стартової ціни.
Реєстраційний внесок – 4800 грн.
Аукціон відбудеться об 11 годині 29.03. 2021 р. за адресою: м. Турка, площа Ринок, 24. Реєстрацію
учасників аукціону припинять за три дні до проведення аукціону. Заяви для участі в аукціоні приймають до 25.03. 2021 року.
Телефони для довідок: 0500881187; 0978645783.
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Сердечно вітаємо із золотим ювілеєм, який відзначала
16 березня, дорогу, хорошу і щиру куму Світлану Іванівну
Комарницьку.
Бажаємо, аби всі Твої мрії здійснилися, щоб завжди на
Твоєму обличчі сяяла посмішка, рідні зігрівали теплом,
увагою і любов’ю, а близькі завжди підтримували. Розквітай, радуй своєю красою і добротою, відпочивай, насолоджуйся життям. Нехай у Твоєму домі завжди панують затишок і достаток, а покров Матері Божої надійно захищає від життєвих негараздів.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!
З повагою – куми Богдан і Любомира.

Сердечно вітаємо дорогого племінника Ігоря Броніславовича Зубрицького із прекрасним життєвим святом – золотим ювілеєм, який відзначав 17 березня.
Бажаємо шановному ювіляру, аби Господь дарував йому
міцне здоров’я, благополуччя, Свою опіку та багато-багато
щасливих днів у житті. Хай доля збагачує життєвою мудрістю, щирістю, натхненням та радістю сьогодення.
Зичимо здоров’я міцного щодня,
Щастя земного, людського тепла.
Хай Бог милосердний благословляє,
А янгол-охоронець в житті оберігає!
З повагою – сім’ї Комарницьких і Височанських.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із золотим ювілеєм, який святкувала 16 березня, дорогу, люблячу, чуйну, добру, щиру і турботливу дружину, матусю і бабусю
Світлану Іванівну Комарницьку із с. Комарники.
Сьогодні хочемо Вас привітати із прекрасним святом у
Вашому житті, нехай завжди Вам світить сонце ясне, будьте для нас Ви завжди молоді!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
В здоров’ї – багатство, і радість, і
сила,
Бо більшого щастя на світі нема.
Хай Ангел-охоронець Вас оберігає,
Хай Господь свою милість і ласку
посилає.
Щастя й радості бажаєм без ліку,
Родинного тепла, любові, благодаті
Вам – довіку!
З повагою – чоловік Микола, сини Василь та Іван з сім’ями.

Колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. щиросердечно вітає
із 70-річчям від дня народження досвідченого педагога,
добру, чуйну колегу по роботі, вчительку географії Марію
Михайлівну Мигаль.
Шановна ювілярко, бажаємо Вам міцного здоров’я, радості, миру та ласки й милості Божої на довгій життєвій
стежині.
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Хай цвіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає.
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

Дорогу братову Світлану Іванівну Комарницьку, жительку с. Комарники, сердечно вітають із золотим ювілеєм Галина з сім’єю, Люба з сім’єю, Надія з сім’єю, Іван з сім’єю,
Мирослава з сім’єю, Осипа з сім’єю і Володимир з сім’єю.
Усі вони бажають іменинниці міцного здоров’я, родинного затишку, миру, достатку і всіх земних благ.
Нехай по життю Тебе завжди супроводжує успіх, а кожен
день сяє новими веселковими барвами. Нехай дні Твої
будуть наповнені красою, теплом, позитивом та увагою
близьких людей. Більше безтурботності, радісних днів,
приємних відчуттів і душевної бадьорості. Хай Твої мрії неодмінно стануть реальністю.
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба.
Хай обминають дім Твій тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце завжди зігрівало тепло,
Щоби в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку!
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÂÈÊÎÍÓÂÀÒÈÌÅÌÎ
ÁÞÄÆÅÒ – ÁÓÄÅ
ÑÒÀÁ²ËÜÍ²ÑÒÜ ² ÐÎÇÂÈÒÎÊ
Які б реформи ми не проводили, все це буде марним, якщо основний фінансовий документ тієї чи іншої громади, бюджет, буде дефіцитним або ж незбалансованим. Тоді матимемо проблему не лише із виплатою заробітної плати, а й з розвитком територій. Тому, власне, до бюджетної політики є особлива увага і відповідальність. Це щось подібне, як в доброго господаря: коли
сімейний дохід співпадає із видатками – усе нормально, а у випадку, коли видатки немає чим забезпечувати, виникають різні проблеми.
Сьогодні мій співрозмовник – начальник фінансового відділу Турківської
міської ради, досвідчений фінансист Володимир Юсипович. І ми обговорюємо
як дохідну, так і видаткову частину міського кошторису.
– Отже, Володимире Степановичу,
давайте про доходи. В якому обсязі
вони заплановані цьогоріч?
– Хочу розпочати з того, що у 2021 році
Турківщина поділена на дві територіальні
громади, а тому обсяги бюджетів, відповідно, стали значно меншими. Образно кажучи,
вони переполовинені. Якщо говорити про
бюджет Турківської міської ради, то він становить 194 210 800 гривень. З них 193
336 800 гривень – загальний фонд, решта –
спеціальний. З цієї суми 95 625 700 гривень
– це освітня субвенція з державного бюджету; 19 300 900 гривень – базова дотація. Усе
решта – власні надходження. Запроектовані
вони в сумі 76 844 100 гривень. Левова частка – загальний фонд і лише 785 тис. грн. –
спеціальний. Хочу наголосити, що всім нам
треба добре попрацювати, щоб цей бюджет
був виконаний не лише помісячно, а й в
загальному за рік.
Щодо початку фінансового року, то за 2
місяці до бюджету Турківської міської ради
надійшло податків і податкових платежів, не
включаючи трансфертів, в сумі 12 млн. 182
тис. грн., при планових бюджетних призначеннях 10 млн. 812 тис. грн. Отже, виконання бюджету, за результатами двох місяців,
становить 112, 7 відсотка.
Традиційно, як для колишнього районного
бюджету, так і для бюджету міської ради, основним джерелом власних надходжень є податок на доходи фізичних осіб. Поступлення
за два місяці – 8 млн. 910 тис. грн., що становить 114 відсотків від загальної суми. Тут
важливо відзначити, що надходження даного податку зросло у порівнянні з відповідним
періодом минулого року, на 2 млн. 208 тис.
гривень., за рахунок збільшення мінімальної
заробітної плати.
У цьому контексті хочу звернути увагу на
надходження єдиного податку. За 2 місяці
він становить 1 млн. 366 тис. грн. Це – 139,4
відсотка до планових призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого
року, цей вид податку зменшився на 69 тис.
гривень. Причина цьому – обмеження, пов’язані з протиепідемічними заходами, що
були запроваджені з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19.
За два місяці поточного року ми дещо мінусуємо і з сплатою місцевих податків і зборів
(зрозуміло, крім єдиного податку). За цей
період їх поступило 650 тисяч, що становить
80,3 відсотка до планових призначень.
Хочу звернути увагу й на акцизний податок, адже зараз до нього прикута особлива
увага. При плані 200 тисяч гривень, за два
місяці ми одержали майже 209 тисяч гривень, що становить 104,4 відсотка. Для прикладу, за відповідний період минулого року
цього податку поступило на 14,9 тисячі гривень більше. Тоді податок надходив у районний бюджет з усієї Турківщини.
Принагідно варто наголосити, що найбільшими платниками податків сьогодні є КЗ ЛОР
«Львівський обласний центр медичної допомоги та медицини катастроф», КНП «Турківська ЦМЛ», відділ освіти, культури і туризму Турківської міської ради, КНП «Турківський РЦ ПМСД». В основному тут йдеться про
податок із доходів фізичних осіб. Хоч в цьому контексті уже з 1 квітня ми матимемо

проблеми. Власне, з цієї дати прибутковий
податок уже не надходитиме в міський бюджет від медицини катастроф, а в бюджет м.
Львів. А це суми чималі. У минулому році
вони заплатили в тодішній районний бюджет
22 млн. гривень. А з початку 2021 року нам
надійшло 6 млн. 600 тисяч гривень. Зрозуміло, що доведеться шукати додаткові джерела надходження або ж значно зменшувати видаткову частину бюджету.
– А де, власне, шукати ці джерела?
– Міська рада активно працює сьогодні над
збільшенням надходжень від акцизу. Зокрема, створено спеціальні робочі групи, які працюють з підприємцями на предмет того, щоби
вони чесно сплачували цей вид податку. Та
й зрештою, податок на землю та нерухомість.
Буваючи в селах і зустрічаючись з тими
людьми, хто веде підприємницьку діяльність
і платить хоч якийсь акциз (нехай 200 чи 300
гривень), чуємо справедливі нарікання, що
багато підакцизних товарів (алкоголь, тютюн)
продають у селах у приватних будинках, а
це, зрозуміло, діяльність ніяким чином не облікована в державних фіскальних органах. І
тут ми маємо серйозно попрацювати, щоб
змусити таких торговельників зареєструватися належним чином і сплачувати податки. Велика робота покладається на старост,
адже, власне, вони добре знають, хто і чим
в селі займається. Також нам всім треба
активно працювати, щоб зареєструвати в
нашій громаді якомога більше підприємств,
власники яких – вихідці з Турківщини і
здійснюють діяльність у Львові, Самборі,
Дрогобичі чи Ужгороді. Тут у приклад я можу
поставити вихідця із с. Вовче Василя Савку,
який має в Ужгороді охоронну фірму, зареєстровану у нас; Івана Юсиповича, охоронна
фірма якого здійснює діяльність у Стрию, а
сплачує податки у Турківську міську раду;
підприємця зі Львова Сергія Ігнацевича.
Можливо, це ще не всі, хто платить податки
у наш бюджет, але хочеться, щоб таких людей, я б сказав патріотів, було якомога
більше.
– Володимире Степановичу, давайте
зупинимося на видатковій частині
бюджету. Яка ситуація тут?
– Загальний обсяг видатків міського бюджету становить 196 млн. 75 тис. грн. Зокрема, на заробітну плату та нарахування передбачено 163 млн.40 тис. грн.; 3 млн. 260
тис. грн. – на забезпечення продуктами харчування шкіл та дитячих садочків (в розрахунку 22 грн. в день на дитину пільгової категорії); 43 тис. грн. – на медикаменти та
перев’язочні матеріали; 9 млн. 168 тис. грн.
– оплата комунальних послуг та електроенергії (сюди входять не лише бюджетні установи, а й медичні, які сьогодні фінансують
за угодами з Національною службою здоров’я України). На поточні трансферти передбачено 938 тис. грн., і в розділі «інші видатки» – 18 млн. 824 тис. гривень. Щоб не перевантажувати читачів цифрами, ці суми я
дещо заокруглюю, але це стосується незначних сум (для прикладу, 500 , 600 гривень).
Знаю, що багатьох людей цікавить питання щодо фінансування апарату управління
Турківської міської ради. Загалом видатки
міської ради (а це головний розпорядник
коштів) передбачені в сумі 37 млн. і майже
286 тисяч гривень. На апарат управління –

18 млн. 536 тис. гривень, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 16 млн. 515
тис. гривень. Хочу сказати, що із загального
обсягу бюджету на зарплату йде близько 12
відсотків, а середня зарплата по апарату
11 288 гривень. Це інформація для тих, хто
розказує, що у міській раді якісь космічні заробітні плати. Зрозуміло, що керівники – голова, заступники, мають зарплату дещо
більшу від середньої, але переважна
більшість працівників отримують без надбавок 7-8 тисяч гривень.
Важливо відзначити, що завдяки злагодженим діям керівництва району та міської
ради, на початок фінансового року у бюджеті було 7,5 млн. грн. перехідних залишків.
Це дало можливість успішно розпочати рік.
Можна ще багато розшифровувати статті
видатків міської ради, але я хочу зупинитися на, так званому, бюджеті розвитку. Цьогоріч в міському кошторисі передбачено 5
млн. гривень на дороги. Такої суми ще ніколи
не було навіть у районному бюджеті. Майже
6 млн. грн. передбачено на житлово-комунальне господарство. На останній сесії зроблено уточнення бюджету, згідно з яким 2 млн.
200 тис. грн. буде скеровано на придбання
вишки на базі автомобіля. Уже й оголошено
тендер. На перспективу (якщо буде виконання бюджету) міська рада має намір придбати ще один автомобіль – для очистки від снігу
та замітання вулиць. Півтора мільйона гривень передбачено на 20 програм, затверджених міською радою. А якщо схвалення
отримають всі 28 мікропроектів, що подані
на конкурс Львівської обласної ради, то в
міському бюджеті треба вишукати 3,5 млн.
грн. на співфінансування. З коштів, що передбачені на дороги, уже в травні близько 2
млн. грн. буде витрачено на асфальтування
дороги по вул. Середня в м. Турка. А це
майже 800 метрів. Якщо вдасться, плануємо капітальний ремонт дороги і по вул. Травнева. З настанням тепла буде проведено
ямковий ремонт вулиць. Для цього буде закуплено три машини готового асфальту та
41 тонну «холодного» асфальту. Є кошти й
на придбання гравію для ремонту бічних
міських вулиць та комунальних доріг в селах.
Але, щоб все це можна було зреалізувати, ми повинні залучати додаткові джерела
надходження, щоб компенсувати ті кошти,
які з 1 квітня перестануть до нас надходити
як податок з доходів фізичних осіб з
Львівського обласного центру медичної допомоги та медицини катастроф.
Словом, усім треба активно працювати. І
лише за таких умов буде фінансова
стабільність і розвиток.
Розмову вів Василь ВАСИЛЬКІВ.

3 стор.
Дорогого хресного батька та
кума, жителя с. Комарники Ігоря
Броніславовича Зубрицького щиросердечно вітають із золотим
ювілеєм похресниця Мар’яна та її
батьки. Шановному ювіляру
вони бажають неба
б е з хмарного, настрою
гарного,
здоров’я –
без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Нехай на Вашому небосхилі сяє
сонечко і буде тепло на душі від посмішок та щирої шани.
Дозвольте Вас сердечно привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день
в житті.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

ПРАЦЮВАВ ЗА
КОРДОНОМ
Й ОТРИМУВАВ
СТИПЕНДIЮ
У лютому 2021 року Турківським
відділом Самбірської місцевої прокуратури до суду скеровано один обвинувальний акт у бюджетній сфері.
З’ясовано, що до одного із навчальних
закладів району на навчання був зарахований громадянин Б., якому було призначено стипендію. Однак останній з метою протиправного отримання бюджетних коштів у вигляді даної стипендії, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що він зобов’язаний перебувати на заняттях, порушуючи академічну доброчесність, під час навчального процесу неодноразово на різні терміни виїжджав за межі території України
та не відвідував заняття, внаслідок чого,
приховуючи вказані відомості, які мають
суттєве значення для нарахування та
виплати стипендії, шляхом обману, заволодів грошовими коштами обласного
бюджету у вигляді стипендії на загальну
суму понад 2 тис. грн.
Окрім цього, також скеровано до суду
і обвинувальний акт у земельній сфері,
де слідством з’ясовано, що одна із посадових осіб органу місцевого самоврядування району допустила неналежне
виконання своїх службових обов’язків
через несумлінне ставлення до них, що
спричинило тяжкі наслідки, а саме було
здійснено підробку правовстановлюючих документів на земельну ділянку, чим
заподіяно шкоду в сумі 158882,00 грн.
Зловмисників очікує справедливий суд
та кара.
Зіновій БОХОНОК,
прокурор Турківського відділу.

4 стор.
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ЗАГЛЯНЕМО У НАШУ МИНУВШИНУ
Сьогодні ми розпочинаємо друкувати цикл матеріалів, який допоможе читачам глибше
дізнатися про традиції рідного бойківського краю. Про те, як жили, у що одягалися, які
предмети побуту використовували у своєму домашньому вжитку наші предки. Також ознайомимо з неоціненним сакральним мистецтвом Турківщини, колоритним розмаїттям
бойківської вишивки та писанки.

ÑÒÀÐÎÂÈÍÍÈÉ
ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÈÉ ÎÄßÃ
Одяг населення бойківського краю, поряд з тим спільним,
що єднає його з іншими українськими етнографічними зонами, зберіг свою локальну специфіку. Одяг бойків, як і інших
етногруп, пристосований до природного географічного середовища і виду занять. У відповідності до умов праці, він
відзначався зручністю, простотою, стриманістю. Своєрідні
риси вбрання проявилися в конструктивних формах комплексів, компонентах, художньо-декоративному оформленні,
колориті.
Основним матеріалом для
виготовлення одягу у бойків
була домоткана тканина. Соціально-економічні та побутові
умови сприяли збереженню домашнього виробництва полотна, сукна й шкіри. Використання для одягу льняного і конопляного прядива та вовни становило давньоруську традицію. Із
льняного тонкого полотна шили

натільний, поясний і рідше
верхній одяг (каптани, кацабайки) та головні убори для жінок.
Полотняна вибійка йшла на пошиття поясного жіночого одягу.
Загалом одяг робочий, повсякденний виготовляли з конопляного полотна, а на свята – з
льняного.
Характерною ознакою бойківських сорочок є декоративне
оздоблення – збирання в брижі.
Біля горловини та зап’ястя полотно сорочки густо збирали в
дрібні збори, які утворювали
своєрідні орнаменти. По брижах вишивали вовняною ниткою
геометричні узори. Крім брижування, в жіночих сорочках вишивали хрестиком уставки, комірці
і манжети. Вишивали сорочки
домашніми пряденими нитками натурального кольору, згодом почали додавати чорні. З
появою бавовняних ниток –
синіх і червоних – перевагу здобувають синьо-червоні кольори. При вишиванні сорочок враховували вік жінки, її сімейний
стан. Найбагатше оздоблювали
дівочі сорочки та весільні.
Поясний жіночий одяг шили
з грубого домотканого полотна,

але назв він має багато: фартух, кабат, сукня, димка, мальованка, святкові спідниці з домотканої вовняної тканини –
фарбами, фарбанки. Різновидність назв зумовлювали
матеріал і характер оздоблення.
Спідниці з білого грубого конопляного полотна густо збира-

ли біля пояса, оздоблювали
хрестиковою вишивкою, а внизу
– мережками та смугами вишивок. Внизу спідниць пришивали
мереживо ручного виконання з
білих грубих доморобних ниток.
Було дуже поширеним рясування усієї спідниці згори до низу.
Спідницю-мальованку виготовляли із звичайного домотканого полотна, на яке способом
вибивання друком наносили
різні узори. В залежності від
узору й місцевості виготовлення мальованки й називали –
«на ланцюжок», «на штурганю»,
«на сороківці», «на колічканя»,
«устриканя», «дуганиста»,
«дзябканиста», «галузаня» та
ін.
Невід’ємною частиною поясного жіночого одягу була запаска (півка, запанка, запиначка,
припиначка), з домотканого або
фабричного полотна, яка закривала передню частину спідниці.
Оздоблення на запасках розміщували переважно горизонтальними смугами.
Пояс – обов’язкова приналежність жіночого одягу на Бойківщині – мав різні назви: пасиня, плетина, поясина, тканиця.

Сімейне становище дівчини,
заміжньої жінки, вдови – відображалось в особливостях одягу. Найбільш яскраво це проявилося в зачісках, головних
уборах і прикрасах.
Невід’ємну частину жіночого
одягу становили прикраси – нашийні, нагрудні, для вух і
пальців. Відзначалися вони
різноманітністю локальних
назв: силянка, очко, драбинка,
плетінка.
Чоловічий одяг, у порівнянні
з жіночим, був менш різновидним. Сорочка чоловіча, як і
жіноча, була уставковою і безуставковою, довгою, нижче колін.
Її одягали поверх штанів і опоясували широким поясом. В оздобленні чоловічих сорочок переважає
темний
колір вовняних ниток
– синій, а в деяких
селах західної Бойківщини – темно-коричневий і зелений.
На Турківщині чоловічі сорочки мали
уставки, оздоблені
вишивкою, в якій чергувалися вузькі й широкі чорні смуги. Вишивку розміщували
на комірі, уставці, по
обох боках пазухи і
манжетах. У ній переважали геометричні орнаментальні
мотиви.
Полотняні штани
(гаті) вузькі й довгі –
до кісточок, стягнені у
талії на очкур (гачник,
гашник), зі вставним
клином між голошами, зберегли старовинний крій. З головного убору бойки носили фетрові
капелюхи, а взимку баранячі
шапки.
Безрукавний і рукавний
верхній одяг бойків був однаковий за кроєм як для жінок, так і
для чоловіків. Безрукавна форма одягу – лейбик, оздоблений
різним кольоровим вишиттям
рослинних мотивів.
Верхній довгополий рукавний
одяг виготовляли з битого сукна з натуральної овечої вовни,
темно-сірого, темно-коричневого і білого кольорів. Різноманітністю назв відзначаються
форми верхнього одягу: сіряк,
гуня, куртак, лейбик довгий.
Основне традиційне взуття
бойків – шкіряні тупоносні постоли (ходаки), поверх яких
узимку натягували плетені із
соломи солом’яники. Заможніші мали на зиму шкіряні
чоботи. Побутувало і дерев’яне
взуття – довбані долотом черевики: довбаники, дерев’яники.
Руслана ЮСИПОВИЧ,
директор народного музею
«Бойківщина» Турківської
міської ради.
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Адміністрація і профспілкова організація
КНП «Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітають
із ювілейним днем народження лікаря-стоматолога Анатолія Ярославовича Миня і
бажають шановному ювіляру прожити
довгий вік у міцному здоров’ї, любові,
мирі та добрі.
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за
днем
Добра й поваги золота криниця.

Дорогу куму і хресну маму Ольгу Іванівну Комарницьку,
жительку с. Верхнє Висоцьке, із ювілеєм – 70-річчям
від дня народження – від щирого серця і з великою любов’ю вітають кума Емілія і похресник Анатолій з сім’єю.
Люблячій ювілярці вони бажають міцного здоров’я, родинного тепла і душевної благодаті, опіки Матері Божої
та Господнього благословення.
Швидкоплинні літа відраховують весни,
Зупиніться на мить, не спішіть, не
летіть!
Новий день виплітає із мрій перевесло,
Щоб із наших вітань сніп тугий перевить!
Хай квітує любов на життєвому полі,
Хай світанки дарують наснагу щодня.
Хай крізь хмари й туман посміхається доля,
Килимами дороги встеляє весна!

COVID-19 ÀÒÀÊÓª ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÓ
У Турківській громаді 6 людей хворіє Covid-19.
Станом на 16 березня 2021 року у Турківській міській територіальній громаді з початку пандемії лабораторно підтверджено
120 випадків інфікування COVID-19 серед мешканців 14 населених пунктів громади. З них вилікувались 97 осіб, летальних випадків – 17, в активній фазі – 6.
У Турківській територіальній громаді випадки інфікування
Covid-19 з початку пандемії зафіксовано у мешканців:
- м. Турка – 73 (одужали – 59, летальних – 9, хворіє – 5);
- с. Завадівка – 11 (одужали – 10, летальних – 1, хворіє – 0);
- с. Ільник –7 (одужали – 5, летальних – 2, хворіє – 0);
- с. Вовче – 6 (одужали – 5, хворіє – 1);
- с. Лопушанка – 5 (одужали – 3, летальних – 2, хворіє – 0);
- с. Мельничне – 4 (одужали – 4, хворіє – 0);
- с. Розлуч – 4 (одужали – 4, хворіє – 0);
- с. Лімна – 3 (одужали – 3, хворіє – 0);
- с. Явора – 2 (одужали – 1, летальних – 1, хворіє – 0);
- с. Бережок – 1 (одужали – 1, хворіє – 0);
- с. Дністрик-Дубовий – 1 (одужали – 0, летальних – 1, хворіє – 0);
- с. Жукотин – 1 (одужали – 0, летальних – 1, хворіє – 0);
- с. Закіпці – 1 (одужали – 1, хворіє – 0);
- с. Лосинець – 1 (одужали – 1, хворіє – 0).

У Боринській громаді 25 людей хворіє Covid-19.
Станом на 16 березня 2021 року у Боринській селищній територіальній громаді з початку пандемії лабораторно підтверджено
71 випадок інфікування COVID-19 серед мешканців 18 населених пунктів громади. З них вилікувалась 41 особа, летальних
випадків – 5, в активній фазі – 25.
У Боринській територіальній громаді випадки інфікування
Covid-19 з початку пандемії зафіксовано у мешканців:
- смт. Бориня – 12 (одужали – 9, хворіє – 3);
- с. Бітля – 8 (одужали – 0, хворіє – 8);
- с. Сянки – 8 (одужали – 6, хворіє – 2);
- с. Карпатське – 7 (одужали – 0, хворіє – 7);
- с. Боберка – 6 (одужали – 1, летальних – 1, хворіє – 4);
- с. Верхнє Висоцьке – 4 (одужали – 3, летальних – 1, хворіє – 0);
- с. Нижнє Висоцьке – 4 (одужали – 3, летальних – 1, хворіє – 0);
- с. Нижня Яблунька – 4 (одужали – 3, летальних – 1, хворіє – 0);
- с. Яворів – 3 (одужали – 3, хворіє – 0);
- с. Верхнє Гусне – 2 (одужали – 2, хворіє – 0);
- с. Верхня Яблунька – 2 (одужали – 1, хворіє – 1);
- с. Кривка – 2 (одужали – 1, летальних – 1, хворіє – 0);
- с. Либохора – 2 (одужали – 2, хворіє – 0);
- с. Шандровець – 2 (одужали – 2, хворіє – 0);
- с. Штуковець – 2 (одужали – 2, хворіє – 0);
- с. Заріччя – 1 (одужали – 1, хворіє – 0);
- с. Комарники – 1 (одужали – 1, хворіє – 0);
- с. Нижнє – 1 (одужали – 1, хворіє – 0).
УВАГА! В СТАТИСТИЦІ ЛИШ ТІ ВИПАДКИ, ЯКІ ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНІ НАЦІОНАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НА
ПІДСТАВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЛР-ТЕСТІВ.
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ÂÅËÈÊÎÄÍ²É Ï²ÑÒ 2021:
як рекомендують постити?
Щорічно, перед Великоднем, християни дотримуються Великого посту. Оскільки Великдень завжди припадає на інші дати, то й піст починається кожного разу в різні дні.
Що треба знати про піст: дати, заборони, рекомендації. У цьому році Великдень святкуватимуть 2 травня. Тож, відповідно, піст в православних християн у 2021 році розпочався 15 березня.
Піст — це обмеження в простих буденних речах та задоволеннях. Його дотримуються, щоби відсторонитися від всього земного, та зосередитися на духовній
стороні життя. Очиститися, перезавантажитися, стати кращою версією себе.
Тож, крім відмови від жирної, солодкої
їжі та всіх продуктів тваринного походження — варто не забувати й про духовну сторону посту. Слід відсторонитися від
ліні, байдикування, переглядів серіалів
та вечірок. І, навпаки, зосередитися на
своїх думках, саморозвитку та вдосконаленню особистих якостей. Не так вже й
просто, як може здатися на перший погляд! Ось кілька рекомендацій, які допоможуть підготуватися до посту:
Поступовий перехід. Не треба ризикувати власним здоров’ям, початок посту має бути поступовим, а не різким.
Тобто, якщо зазвичай ви їсте багато м’яса, великі порції їжі, п’єте багато кави —
то перехід на легку рослинну їжу буде не
простим. І не треба ускладнювати собі
завдання, відмовляючись від усього в
один день. Спочатку, можна зменшувати порції, потім, перестати пити каву. Далі,
замінити тільки сніданок та вечерю рослинною їжею, а на обід їсти щось поживніше. Тоді перехід стане поступовим і не
таким відчутним для вас і буде простіше
дотриматися посту до кінця.
Проконсультуйтеся з лікарем. Особливо, якщо постити буде вся родина: літні
люди, діти. Вагітним взагалі постити за-

боронено, варто харчуватися збалансовано, щоби не нашкодити дитині. Пийте
достатньо води, щоби організм працював справно, а ви краще відчували власні
потреби. Відмова від м’яса,
молочних продуктів та олії —
має передбачати інші корисні
продукти у вашому організмі.
Все, від чого ви відмовилися —
потрібно замінити рослинними
поживними продуктами. Додайте в раціон багато бобових,
насіння та горіхів. В каші додавайте запарений водою льон.
Їжте салати зі свіжих фруктів і
овочів, морську капусту. Не забувайте, що у піст заборонено
палити, вживати алкоголь
тощо. Це чудовий час, щоби
позбуватися шкідливих звичок,
або ж просто вчасно помітити
та проконтролювати їх появу.
Вільний час старайтеся
зайняти чимось корисним.
Замість серіалів звечора —
можна записатися на якісь
курси, що допоможуть вам у роботі, чи
почати вчити мову. Замість вечірок обирайте зустрічі з кількома друзями за кавою. Приділіть увагу аналізу свого життя:
оцініть, чи все вас влаштовує, що можна
змінити і як. Під час посту не можна сваритися, тримати на людей образу, конфліктувати. Добре до його початку влад-

нати всі негаразди, щоби провести піст у
стані душевного спокою. І, щоби ніякі негативні думки вас не відволікали.
Що можна, а що не можна їсти у піст?
Головні заборони у піст стосуються страв
тваринного походження. Насамперед —
це м’ясо та всі страви з нього. Далі йдуть
молочні продукти, яйця, риба. Певні дні
посту суворіші — не можна також їсти
гарячу їжу, додавати олію. Всі обмеження також стосуються розміру порцій їжі,
вживання спиртних напоїв, жирного та

солодкого. Сенс в тому, щоби раціон був
максимально простим і скромним. Проте, є і дні, коли піст послаблюється. В
такі можна їсти нежирну рибу, страви з
олією, та випити келих вина до вечері.
Старайтеся харчуватися, все ж, з користю для організму. Зверніть увагу на горі-
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хи — в них є жири, яких організму буде
не вистачати. Також, додайте в раціон
гриби, горох, квасолю, сочевицю. Їжте
більше сирих овочів та фруктів — це ще
точно нікому не нашкодило.
Останній тиждень посту. Страсний
тиждень — це найсуворіший тиждень
посту перед Великоднем. Кожен його
день віряни проводять по-особливому:
В понеділок — треба прикрашати оселю до свята. Все лагодити, прибирати,
застеляти найгарнішу постіль та святкові
скатертини. У вівторок християни готують до свята себе. Підшивають одяг, перуть та прасують сорочки, дістають найкраще вбрання. В середу починається
заборона на всі роботи, що не стосуються Великодня. В цей день купляють на
базарі, варять та фарбують яйця на писанки. Чистий четвер — всі купаються
як слід перед святом та надають в цей
день особливого значення ритуалам з водою. Розмальовують
писанки та починають
замішувати тісто на
паски. П’ятниця —
один з найсуворіших
днів посту. В цей день
всім, хто постить —
варто звести їжу до
мінімуму, поводитися
тихо та відмовитися від
всіх розваг чи праці.
Субота — теж для розмальовування писанок. Також, готують в
цей день страви до Великодня, випікають пасочки. Великдень —
всі частування збирають в кошик, йдуть в
церкву та святять їх.
Потім обідають, починаючи трапезу з
паски та писанок. Так завершується Великий піст.
А, ви раніше дотримувалися посту?
Якщо завжди думали про це, але не наважувалися, то може цьогоріч саме час
випробувати себе?

П’ЯТЬ ПОРАД СТОСОВНО ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Ùîá ïðèéíÿòè
ïðîùåííÿ, ïîòð³áíî
³ íàì ïðîñòèòè
У молитві “Отче наш”, коли ми просимо про відпущення своїх провин, кажемо: “Прости нам провини наші так,
як ми прощаємо винуватцям нашим”.
Тим Божим прощенням, прощенням
наших гріхів, ми повинні поділитися
із нашими ближніми, прощаючи їх. Наскільки глибоко ми можемо простити ближнього, настільки глибоко і
повно можемо сприйняти дар примирення з Богом і прощення особистих
гріхів.
У молитві “Отче наш” ми просимо в
Господа Бога цієї здатності. Ми часом
відчуваємо, що нам нелегко прощати.
Легше просити прощення, але прощати
інших деколи доволі важко. Саме для
того, щоб Боже прощення, наше особисте примирення з Богом пройняло всю
нашу істоту, Христос у своїй школі молитви звертає нашу увагу на ближнього.
Предстоятель Української греко-католицької церкви – Блаженніший Святослав.

Кожен з нас з дитинства має певні уподобання. Хтось займається спортом, хтось музикою або вокалом, щоб стати чемпіоном, видатним музикантом або співаком. Зрозуміло, що досягти цього під силу лише одиницям. Але навчитися перемагати, тренувати себе заради досягнення мети — може і має кожен...
Так само і з дотриманням Посту. Сумнівно, щоби хтось з нас до Великодня став великим аскетом. Але кожен з нас за цей час,
насправді недовгий час, зможе отримати серію перемог над собою та вдосконалитись.
Отже, наша перша порада: не варто гратися у «аскета», ліпше спробувати перемогти себе.
Рухаємося далі. Відмовляючись від м’ясного та молочного, спробуймо також не «їсти»
ближніх. Легко сказати — «не грайся у аскета». Але ж часом так хочеться уявити себе кимось
великим!
Порада друга: зробімо справді щось значуще. А саме – спробуймо утриматися від роздратованості, осуду та гніву. Не вийшло? Ми усе ж таки відчуваємо роздратованість або осуд? Тоді,
принаймні, давайте повчимося стриманості. Промовчімо. Спробуймо забути погані думки. А
головне — вивчаймо свій внутрішній стан і не даваймо собі впасти в гординю.
Порада третя. Хтось з наших ближніх не дотримується Посту? Причини можуть бути різні.
Можливо, не всі члени нашої родини воцерковлені. Або, навіть, не всі є віруючими. Так або
інакше, не треба намагатися переконати ближніх, що їм також належить постувати. І намагаймося самі постити так, аби не створювати з цього «подію» у родині або у колективі, де ми
працюємо. Пам’ятаймо, головна чеснота «аскета» — скромність.
Порада четверта. У нас хронічно не вистачає часу на молитву? Тоді Великий Піст для нас —
це, перш за все, нагода для молитви. Напевно багато хто зауважив, що особливо важко молитися після їжі. Коли повіки важчають, а сите черево змушує дух засинати разом із тілом.
Що ж, Великий Піст — це прекрасний привід, аби полегшити собі молитовні «подвиги».
Почуття легкого голоду — саме той стан, коли молитися найлегше. Отже, спробуймо для
початку їсти стільки, аби постійно перебувати у стані легкого голоду...
І ще — спробуймо під час Посту молитися вночі. Тільки не варто робити це так, щоби про це
обов’язково дізналися наші ближні. Не забуваймо про слова з Євангелія: «А ти, коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини свої двері, і помолися Отцеві своєму, що в таїні; а Отець
твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно» (Мф. 6, 6).
Порада п’ята. У кожного з нас є справи, які ми відкладаємо на «потім». Провідати друзів.
Допомогти батькам. Перечитати «довжелезні» послання апостола Павла. Повірте, саме цей Великий Піст — це, можливо,
остання нагода для наших відкладених справ. Ви зробите їх або під час цього Посту або ніколи. Тільки не відкладаймо пісний
«марафон» добрих справ на Страсний Тиждень. Спробуймо пригадати усі свої так звані «висяки» ще перед початком Посту та
розподілімо їх виконання на увесь період Посту, можливо, навіть склавши графік виконання.
Повірте, Піст промине швидко. Тому спробуймо цього разу прожити його свідомо, намагаючись принаймні у чомусь себе
перемогти.
P.S. Наостанок про немічних. Або про тих, хто живе в такому зубожінні, що не може перебирати харчами, оминаючи
«скоромне». Якщо ви хворієте, або з тих чи інших причин не можете дотримуватися усіх традицій та приписів Посту, то
зосередьтеся на стриманості та молитві. І тримайте перед своїм внутрішнім зором слова Блаженнішого Митрополита Володимира — головне у Піст не їсти один одного.
Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр.
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ЯК ПРАВИЛЬНО
ОМОЛОДЖУВАТИ
СМОРОДИНУ
Смородину потрібно постійно омолоджувати – і великий
урожай вам забезпечений. Зростає смородина-старенька: кущ
великий, а ягід кружка. А щоб отримувати великий урожай,
смородину потрібно постійно омолоджувати. Більшість ягідних рослин не вимагають до себе дуже пильної уваги. Але є
серед них два види, які потребують постійного догляду. Це
суниця і смородина.

Першій господарі, як правило, приділяють досить багато
часу: розсаджують, поливають,
удобрюють, мульчують грядки,
оновлюють плантацію. А ось
про смородину найчастіше забувають на довгі десятиліття. І
потім дивуються: чому кущ дає
всього лише кружку ягід, в той
час як з нього реально можна
зібрати піввідра.
Що найцікавіше, багато садівників списують неврожай на

несприятливе літо або сувору
зиму. А тим часом проблема в
догляді. Щоб чорна смородина
добре плодоносила, кущ треба
постійно оновлювати!
Вирізання старих гілок
Більшість ягід у смородини
дозрівають в центрі пагонів. У
цій зоні розташовано основну
кількість гілочок-плодушок, але
плодоносять вони недовго,
всього 2-3 роки. А через 6-7
років урожай і зовсім сходить
нанівець. Саме тому кущ треба

щорічно омолоджувати.
При обрізанні залишають 2-3
нових пагони. Всі, старше 5
років, вирізують врівень із землею. При такому формуванні в
кущі смородини завжди буде до
10-15 гілок різного віку.
Готовте заміну
У деяких господарів можна
знайти на ділянці кущі смородини, яким 20, 30 і навіть 40 років! Напевно, їх можна вирощувати як пам’ять про предків, але
врожаю від подібних кущів навряд чи дочекаєшся. І якщо ягоди для вас важливіше, то кущ не
слід тримати довше 10 років –
після цього терміну його краще
викорчувати. А заміну старіючим рослинам починають готувати після 7-8 років.
Розмножити чорну смородину найпростіше відводками.
Для початку біля куща рихлять
грунт. Потім роблять канавки
глибиною 5 см, пригинають в них
сильні гілки, пришпилюють дротом і присипають землею.
Коли молоді прирости досягнуть 15 см, їх потрібно підгорнути перегноєм або пухкою землею. До осені молоді пагони
відводків утворюють масу коренів. Тоді їх можна відрізати секатором від материнського
куща, викопати з грудкою землі
і посадити на постійне місце.
У книгах часто пишуть: смородину можна розмножити діленням куща. І садівники цією порадою охоче користуються –
викорчуваний кущ викидати
шкода, адже з нього вийде
кілька нових. Однак цей спосіб
не найкращий: рослин стає
дійсно більше, але їх якість залишає бажати кращого. До того
ж в маткових кущах накопичуються хвороби і шкідники, і при
розподілі вони переходять «у
спадок».
Садити молоді рослини краще всього восени. А щоб новий
кущ виріс потужним і давав хороший урожай, саджанці треба
закопувати похило, заглиблюючи на 6-8 см. У цьому випадку
утворюються додаткові корені,
і з’являється більше пагонів
відновлення.
Секрет успіху
Смородину найкраще садити
не на відкритому сонці, а в
півтіні, Тоді ягоди виростають
набагато більшими!

Ошпарюємо кущі
смородини і аґрусу в кінці зими
Один з найбільш екологічних і ефективних способів боротьби з садовими шкідниками –
весняний полив кущів смородини і агрусу окропом! Цей нехитрий прийом підвищує імунітет
рослин, прогріває грунт і є надійною профілактикою проти різних захворювань. Та й кущі
прокидаються швидше від зимової сплячки, швидше набухають бруньки.
При поливі окропом використовуємо не тільки чисту воду, з недавніх пір стали додавати марганцівку (розчин темного кольору).
Процедуру треба проводити ранньою весною, коли встановиться стійкий невеликий плюс і до
набрякання бруньок.
Технологія поливу зовсім не складна. Киплячу воду наливаємо в залізну лійку або залізне відро
(пластмаса може не витримати високої температури), туди додаємо розчин марганцівки.
Ми розводимо її в окремій ємності майже до чорного кольору і звідти наливаємо вже в окріп. Робимо з таким розрахунком, щоб в лійці (відрі) розчин вийшов насиченого рожевого кольору. Багато
прямо в лійку вставляють кип’ятильник і там нагрівають воду до кипіння. Звичайно, коли ви заллєте
окріп температура в ємності знизиться до + 80С, коли донесете до куща по холодному повітрю, вона
втратить ще кілька десятків градусів і буде в районі +60 С +70. Так що рослину ви не обшпарите і не
зашкодите їй.
Відстань між лійкою і гілками при поливі – близько 10 см. Поливаємо середину і навколо. Проводьте полив так, щоб розчин потрапляв тільки на грунт, але ні в якому разі не на кореневу шийку або
гілки куща, розташовані близько до землі.
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ÙÎÁ ÁÓÒÈ Ç ÓÐÎÆÀªÌ
Як потрібно обрізати виноград
Постараємося максимально зрозуміло пояснити механізм
обрізки в текстовому варіанті. Даний тип обрізки забезпечить вас хорошим урожаєм винограду і підійде для початківців
виноградарів. Обрізку винограду будемо проводити на прикладі куща винограду «Іларія».
При такому типі обрізки винограду вам не потрібно буде
особливо замислюватися про
такі поняття, як сучок заміщення, полярність і так далі.
Запам’ятайте!
Основне правило при будьякому типі обрізки винограду,
щоб отримати хороший урожай
– це не нашкодити!
Для того щоб не нашкодити, в
першу чергу починаючому виноградарю необхідно знати і
розуміти два основних поняття:
1. Що таке рукав?
2. Що таке плодова лоза?
Простими словами, рукав винограду – це багаторічна деревина, яка, як правило, зростає
від голови куща і яка не приносить нам урожай.
Плодові лози – це пагони, які
виросли і визріли в цьому році,
і які будуть давати нам урожай
наступного року. Як правило,
вони ростуть з рукавів (багаторічної деревини), але вони можуть рости і прямо від голови
куща.
При класичній обрізці винограду рукав (багаторічна дереви-

дові лози, рукав буде подовжуватися, а лози тікатимуть на
периферію.
Після того, як ми вибрали
плодові лози , які потрібно залишити, нам необхідно визначитися, на скільки бруньок їх обрізати.
Одну лозу обрізаємо на шість
бруньок (залишаємо на плодовій лозі 6 бруньок), а другу
плодову лозу обрізаємо на 14
бруньок (залишаю на плодовій
лозі 14 бруньок).
Така велика кількість бруньок на другій плодовій лозі нам
необхідна для перестраховки, щоб в наступному році сто
відсотків бути з урожаєм.
Якщо з погодними умовами
все буде добре і у нас в роботу
включаться всі бруньки на плодовій лозі, для уникнення перевантаження виноградного куща
зайві бруньки (пагони) ми видалимо при нормуванні.
У результаті, після такої обрізки, ми отримаємо рукав, на
якому у нас є дві плодові лози на одній плодовій лозі у нас 6
бруньок, а на іншій плодовій

на) повинен закінчуватися плодовою лозою, на якій ми плануємо отримати урожай.
Так, як ми не практикуємо
обрізку винограду на сучок заміщення, залишаємо на одному рукаві дві плодових лози.
Як правило, потрібно залишати ті плодові лози, які знаходяться на рукаві ближче до голови куща.
Якщо брати більш далекі пло-

лозі у нас 14 бруньок.
Аналогічні дії з обрізки нам
потрібно повторити на рукавах,
що залишилися на виноградному кущі.
Сподіваємося, дана методика обрізки допоможе вам правильно підготувати свої кущі винограду на наступний рік, і це
дозволить вам отримати хороший урожай.

ÂÅÑÍßÍÀ Ï²ÄÃÎÄ²ÂËß ÎÇÈÌÎÃÎ ×ÀÑÍÈÊÓ
Городники, які вирощують озимий часник, досить часто
стикаються з проблемою пожовтіння листя у цієї рослини.
Особливо це актуально при снігових зимах.
Чим же найкраще підгодувати озимий часник навесні?
Якщо ваш часник почав жовтіти, не слід відкладати обробку на
потім. В першу чергу можна полити часник розчином нашатирного
спирту: 3 ст. ложки на 10 літрів води. Даний засіб швидко впорається
з грибковими захворюваннями.
Поливати часник розчином нашатирного спирту найкраще після
дощу, коли грунт досить вологий. Якщо ж земля суха, то перед підгодівлею слід гарненько полити часникову грядку простою водою, а
потім розчином.
З мінеральних азотних добрив підійде аміачна селітра, яка починає діяти від 0 градусів, на відміну від карбаміду, який починає
діяти від +8.
Ефект від лікування можна помітити менш, ніж через 3 дні. Якщо ж обробка допомогла не всім рослинам, то її можна повторити.
Коли причиною пожовтіння є сильний мороз, який пошкодив
часникові пір’я, використовуйте розчин перекису водню – в пропорції 3 ст. ложки на 1 літр води.
Даним препаратом слід обприскати пожовклий часник. Через
деякий час пошкоджені пір’я відновляться. Щоб допомогти часнику, важливо правильно визначити причину, через яку пір’я стали
жовтими.
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У вівторок,17 березня, набув чинності Закон №1231-ІХ “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері
безпеки дорожнього руху”. Це важливі зміни, над якими працювало Міністерство внутрішніх справ України не один рік. Очікується, що цей Закон буде мати дійсний вплив на безпеку
дорожнього руху й підвищить дисципліну його учасників.
ЩО ЗМІНЮЄ ЗАКОН?
1. Підвищується відповідальність за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які
перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого
сп’яніння або під впливом
лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції:
- за ч. 1 ст. 130 (вперше) — 17
000 грн. з позбавленням права
керування на 1 рік;
- за ч. 2 ст. 130 (вдруге, протягом року)— 34 000 грн з позбавленням права керування на 3
роки з оплатним вилученням ТЗ
чи без такого або адмінарешт
на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;
- за ч. 3 ст. 130 (втретє, протягом року) — 51 000 грн. з позбавленням права керування на
10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням
права керування на 10 років та
конфіскацією транспортного
засобу.
2. Встановлено кримінальну
відповідальність за ст. 286-1 КК
України за вчинення ДТП з потерпілими у стані сп’яніння та
умови відбуття покарання за
вчинення такого кримінального правопорушення (прибираються більшість можливостей
уникнення та пом’якшення покарання).
3. Забороняється застосування судами малозначності та
передачі справи на розгляд громадській організації або трудовому колективу (ст. 21, 22
КУпАП) під час розгляду справ
за ст. 130 КУпАП. Водночас
строк, протягом якого правопорушника можна притягнути до
відповідальності, збільшено з 3
місяців до 1 року.
4. Скасовано необхідність
залучення свідків під час оформлення поліцейськими матеріалів за ст. 130 КУпАП, за умови
застосування поліцейськими
засобів фотозйомки (відеозапису).
5. Скасовано необхідність
залучення понятих під час оформлення патрульними і муніципальними інспекторами з паркування будь-яких тимчасових
затримань транспортного засобу, за умови ведення відео або
фотофіксації таких порушень.
6. Уточнено порядок використання фото- і відеотехніки в
службовій діяльності поліцейських. Прибрано подвійні
трактування норм щодо використання приладу для вимірювання швидкості TruCAM (ст.40 ЗУ
«Про НПУ»)
7. Підвищено штрафи за залишення місця ДТП (ст. 122-4
КУпАП) — 3400 грн., або позбавлення права керування від 1 до

2 років або адмінарешт від 10
до 15 діб. А штраф за вчинення
ДТП підвищено до 850 грн.
За вказаною статтею, а також
за незупинку на вимогу поліцейського (ст. 122-2 КУпАП) і
порушення правил проїзду зал-

ізничних перехресть (ст. 123
КУпАП), повторне керування
несправним транспортним засобом (ст. 121 КУпАП) чи за керування транспортним засобом
особою, яка не має відповідних
документів на право керування,
або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у
праві керування (ст. 126 КУпАП),
судам забороняється застосування малозначності (ст. 22 КУпАП).
8. Змінено правила обчислення строку позбавлення права
керування: у випадку вчинення
водієм повторного порушення
під час дії строку позбавлення
невідбута частина позбавлення
приєднується до нової, а не поглинається, як раніше. Водночас загальний строк позбавлення права керування тз може
бути більшим, ніж гранично допустимий – більше 10 років.
9. Підвищено штрафи за ст.
121 КУпАП, а саме:
- за керування транспортним
засобом без непристебнутого
паска безпеки або мотошолома 510 грн.;
- керування незареєстрованим транспортним засобом
або з неналежними йому або ж
погано видними ДНЗ — 850 грн
і за повторне — 1700 грн.
10. Підвищено штрафи за ст.
122 КУпАП, а саме:
- перевищення швидкості
більш ніж на 20 км/год — 340
грн.;
- більш ніж на 50 км/год —
1700 грн.;
- всі правопорушення у межах
цієї статті, за які існував штраф
255 грн. — підвищено до 340
грн.;

- за які існував штраф 425 грн
— підвищено до 510 грн.;
- порушення, за які існував
штраф 510 грн. — до 680 грн.
- за створення аварійної ситуації (ч. 4 ст. 122) — штраф
підвищено з 680 до 1445 грн
або позбавлення права керування транспортним засобом
від 6 місяців до 1 року.
11. Підвищено штрафи за ст.
126 КУпАП, а саме:
- за ч. 2 (особа не має права
керування) — 3400 грн.;
- за ч. 4 (особа ПОЗБАВЛЕНА
права керування) — штраф 20

400 грн., а за повторне порушення протягом року — штраф
40 800 грн. з позбавленням
права керування на строк від 5
до 7 років та можливістю оплатного вилучення транспортного
засобу.
12. Підвищено штрафи за ст.
127 КУпАП:
- для пішоходів — 255 грн.;
- велосипедистів, водіїв гужового транспорту і погоничів тварин — 340 грн.;
У випадку вчинення їх в стані
сп’яніння — 680 грн., а у випадку створення аварійної ситуації
— 850 грн.
13. У ст.16 ЗУ України “Про
дорожній рух” встановлено
обов’язки водія:
- виконувати передбачені законом вимоги поліцейського,
під час зупинки, на вимогу поліцейського, тримати руки в полі
його зору і не виходити з транспортного засобу без дозволу
поліцейського;
- пасажиру перебувати на
своєму місці до розпорядження або вимоги поліцейського
вийти з т/з;
- водію на вимогу поліцейського не просто “пред’явити” посвідчення водія, свідоцтво про
реєстрацію та поліс, як раніше,
а пред’явити документи у спосіб,
що дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати
дані, що містяться в цих документах.
Відповідне право поліцейського вимагати це - додатково
закріплене в ст. 32 ЗУ “Про Національну поліцію”.
Керуйте відповідально!
Олексій БІЛОШИЦЬКИЙ,
перший заступник начальника Департаменту патрульної
поліції України.
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Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна» №157-ІХ
від 03.10.2019 року (надалі - Закон), який введено в дію з
01.02.2020 року, та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна (надалі - Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» № 483 від 3 червня 2020 р., яка набрала чинності 17.06.2020 року, з 01.07.2020 року договори оренди комунального майна Турківської міської ради продовжують
у новому порядку.
Відтепер продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону в електронній торговій системі Prozorro.Продажі,
крім випадків, визначених Законом.
Без проведення аукціону договори оренди, укладені до введення в дію
Закону, продовжують у таких випадках:
1. Укладені та продовжують вперше, за умови, якщо строк оренди за
такими договорами не перевищує п’ять років;
2. Укладені без проведення аукціону з наступними юридичними особами:
- органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
іншими установами і організаціями, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів;
- релігійними організаціями для забезпечення проведення релігійних
обрядів та церемоній.
3. Укладені з підприємствами, установами, організаціями, що надають
соціально важливі послуги населенню, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, зокрема з АТ “УКРПОШТА” (при умові надання у
касах, що розміщені в орендованих приміщеннях, послуги із приймання і
перерахування готівкових коштів за житлово-комунальні послуги без
стягнення комісії за надання такої послуги).
Договори оренди можуть бути продовжені на той самий строк, на який
вони були укладені, на підставі заяви орендаря про продовження договору, поданої до Турківської міської ради не пізніше ніж за три місяці до
закінчення строку дії договору оренди. Якщо чинний орендар має заборгованість із сплати орендної плати, він не може звертатися із заявою про
продовження договору оренди до моменту погашення ним такої заборгованості.
Орендар, який має право на продовження договору оренди без проведення аукціону, разом із заявою про продовження договору оренди зобов’язаний надати орендодавцю звіт про оцінку майна та рецензію на цей
звіт (якщо договір був укладений без проведення конкурсу), а також пакет документів, передбачений п.113 Порядку. Для об’єктів оренди, що
були передані в оренду за результатами конкурсу, звіт про оцінку майна
та рецензію на звіт не подають.
Чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди в ході аукціону на продовження договору оренди за умови, що він бере
участь в такому аукціоні та зробив закриту цінову пропозицію, яка є не
меншою, ніж розмір стартової орендної плати. Для реалізації переважного права чинний орендар надає згоду сплачувати орендну плату, що є
рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот відповідно до Порядку, після чого чинний орендар набуває
статусу переможця аукціону на продовження договору оренди. У разі
відмови чинного орендаря сплачувати таку орендну плату, він може надати попередню згоду сплачувати орендну плату, що є рівною ціновій
пропозиції учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією відповідно до Порядку.
Звертаємо вашу увагу на те, що неподання орендарем заяви про продовження договору оренди та/або звіту про оцінку об’єкта оренди (у визначених випадках) за три місяці до закінчення строку оренди, матиме
наслідком припинення договору оренди на підставі закінчення строку, на
який його було укладено.
Микола ЛИЛО,
юрист Турківської міської ради.

Потрібний комбайнер на сезонну роботу на території Боринської громади.
За довідками звертатися за телефоном: 0981112698.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проектів регуляторних актів
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних
осіб, їх об’єднань, повідомляємо про оприлюднення проектів
рішень сесії Турківської міської ради:
- «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Турківської міської ради».
- «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Турка та населених пунктах Турківської міської
ради».
Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу
будуть розміщені (оприлюднені) на офіційному сайті Турківської
міської ради (turka-mrada.gov.ua).
Термін приймання пропозицій та зауважень до проектів регуляторних актів становить один місяць з дня оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проектів регуляторних актів та
аналізів їх регуляторного впливу: до завершення карантину просимо надавати в електронній формі на електронну скриньку turkamrada@ukr.net або 04056026@mail.gov.ua; після завершення карантину – в письмовій формі на адресу розробника: Турківська міська рада, пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500 тел./факс: 3-11-90.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÓÑÏ²ÕÈ ÞÍÈÕ
ØÀØÊ²ÑÒ²Â ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
Минулих вихідних у Львові відбувся чемпіонат Львівської
області з шашок-64 серед юнаків та дівчат. Турнір провели
за круговою системою у кожній віковій групі на сучасних електронних шахових годинниках з контролем часу 12 хвилин до
кінця партії + 5 секунд кожному гравцеві за хід.

Основна боротьба розгорнулась між шашкістами Турківщини (тренер-викладач Богдан
Москаль) та шашкістами Яворівщини (тренер Юрій Кунець).
Успішно виступили в цих змаганнях учні Турківської ДЮСШ
“Юність” (директор Василь
Ціко), які завоювали 12 медалей, з них 5 золотих, 3 срібні та
4 бронзові.
Так серед юних надій – дівчат,
віком до 8 років, чемпіонкою
стала Тамара Мурис. Вона ж у
старшій групі до 10 років посіла
друге місце, а чемпіонкою стала Вікторія Голованич. Третє
місце також у турківчанки Вероніки Малетич.

Особливо гостро точилась
боротьба за чемпіонство серед
дівчат у групі, віком до 13 років
(2008 р.н. і молодші). Тільки у
вирішальній заключній партії,
перемігши Софію Марусяк, чемпіонкою стала Соломія Крецул.
А за друге-третє місце взагалі
суддям довелось провести додатковий матч, у якому молодша на два роки Павліна Голованич здобула перемогу над
Діаною Ференц.
У найстаршій групі серед
дівчат 2005 р.н. і молодших переможцем впевнено стала досвідчена Ірина Малетич, а друге
місце посіла Ангеліна Титар.

Серед юнаків, віком до 10
років бронзову медаль здобув
Артем Хрептак.
Серед юнаків, віком до 13
років, третє місце посів Ярослав
Сенчишин.
А серед юнаків, віком до 16
років (2005 р.н. і молодших), переможцем став Андрій Кузьо,
який продемонстрував зрілу гру
і вдруге підряд став чемпіоном
області.
Яворівські шашкісти здобули
3 золоті медалі. В категорії до 8
років чемпіоном став Роман
Павлик, до 10 років – Михайло
Щегольський, а до 13 років –
Юрій Тістечок.
Переможці та призери у своїх
вікових групах були нагороджені
дипломами та медалями управління молоді та спорту
Львівської облдержадміністрації (начальник Роман Хім’як).
Тепер кращі юні шашкісти області готуються до чемпіонатів
України з шашок серед юнаків і
дівчат, які відбудуться у квітні у
Дніпрі та Полтаві.
Дирекція ДЮСШ «Юність»,
учні та батьки вдячні голові Турківської міської ради Ярославу
Паращичу та в.о. начальника
відділу освіти Богдану Макаришину за виділений автобус «Школярик» (водій Володимир
Білинський) за перевезення до
місця змагань.
Наш кор.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
БОРИНСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
№41 від 15.03.2021 р.
Про тимчасове обмеження руху важкого транспорту на автошляхах комунальної власності та польових дорогах в населених пунктах Боринської селищної ради
З метою збереження покриття автомобільних доріг від руйнувань та деформацій при перезволоженні земляного полотна в
період весняного відтавання ґрунтів, відповідно до ст. 7 Закону
України «Про дорожній рух», ст. 17 Закону України «Про автомобільні дороги», Постанови Кабінету Міністрів України від
30.03.1994 № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і
утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів,
правил користування ними та охорони», ст. 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»:
1. Обмежити рух важкого транспорту, вантажопідйомністю
більше 10 (десяти) тонн, лісовозів, гусеничних тракторів, тракторів
марки Т-150 К на період з 15 березня 2021 року по 01 травня 2021
року, або до повного затухання пучин на автошляхах комунальної
власності та польових дорогах в населених пунктах селищної ради.
2. Відділенню поліції №2 Самбірського районного відділу поліції
Головного управління Національної поліції у Львівській області
(Роль Д.Б.), старостам населених пунктів Боринської селищної ради
забезпечити виконання розпорядження.
3. Доручити першому заступнику селищного голови Юричку О.О.
звернутися в Самбірську райдержадміністрацію з листом про обмеження руху важкого транспорту на дорогах загального користування (державного та місцевого значення) в межах їхньої протяжності на території Боринської селищної ради (громади).
4. Заборона руху для транспортних засобів з ваговими параметрами, зазначеними в п.1 даного розпорядження, не поширюється
на транспортні засоби, перевезення яких направлені на виконання робіт з поліпшення стану комунальних доріг на території селищної ради на ліквідацію наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій та пасажирського транспорту загального користування, аварійних служб та транспорту, що використовується при
ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій.
5. Відділу організаційної роботи та контролю Боринської селищної ради опублікувати дане розпорядження в засобах масової
інформації.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови селищної ради Юричка О.О.
Селищний голова М.М.Шкітак.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ» глибоко сумують з приводу передчасної смерті начальника відділу кадрів КНП
«Турківська ЦМЛ» Галини Михайлівни Анохіної і висловлюють щире
співчуття рідним і близьким покійної.
Колектив Турківського ДНЗ №1 висловлює щире співчуття вихователям Магдалині Андріївні Созанській, Марії Юріївні Созанській та завідувачці Світлані Володимирівні Созанській з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті чоловіка і свекра – Михайла Миколайовича Созанського. Вічна пам’ять і Царство Небесне.
Церковний хор церкви Собору Пресвятої Богородиці села Либохора глибоко сумує з приводу смерті хориста Івана Лук’яновича Мушина та
висловлює щире співчуття родині покійного.
Колектив ДЛГП «Галсільліс» глибоко сумує з приводу смерті колишнього бухгалтера Софії Станіславівни Мурис і висловлює щире співчуття
рідним і близьким.
Колектив ДЛГП «Галсільліс» висловлює щире співчуття головному бухгалтеру Марії Василівні Кузьмак з приводу смерті зятя – Юрія Ярославовича Рабка.
Колектив Либохорського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття директору школи Миколі Івановичу Мушину, вчительці початкових класів Олександрі Павлівні Мушин, вчительці біології Надії Миколаївні Мушин з приводу тяжкої втрати – смерті батька, свекра і дідуся. Вічна йому пам’ять.
Учні 1-А та 11-Б класів Либохорського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлюють щире
співчуття директору школи Миколі Івановичу Мушину та вчительці початкових класів Олександрі Павлівні Мушин з приводу тяжкої втрати –
смерті батька і свекра.
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