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Вчора, 6 травня, у приміщенні Львівської облдержадміністрації, депутат Верховної Ради
України Андрій Лопушанський зустрівся з Турківським міським головою Ярославом Паращичем, його заступником Степаном Залугою та з Боринським селищним головою Михайлом
Шкітаком. Нардеп озвучив актуальні питання перспективного будівництва митних переходів Боберка- Смольник та ЛопушанкаМіхновець. Також йшла мова про розподіл
коштів державного фонду регіонального
розвитку.
Для швидкого й позитивного вирішення важливих проблем Турківщини Андрій Ярославович
закликав керівників громад до тіснішої співпраці
з депутатами обласної ради та з депутатським
об’єднанням «Львівщина» у Верховній Раді.
Важливою темою під час обговорення була проблема будівництва доріг, зокрема Бориня-Боберка та Турка- Лопушанка. І якщо з першою все зрозуміло: днями тут продовжать роботи (як відомо, на цей рік виділено 40 млн. грн.), то з другою
– все складніше. Але, за словами помічника народного депутата Ігоря Свистуна, протягом двох
тижнів проведуть експертизу проекту відрізку
дороги від Турки до Вовчого, а в кінці місяця, або
на початку червня, оголосять тендер і вже в липні
можна буде приступити до виконання робіт. Так,
принаймні, запевнили керівники Львівської ОДА.
По правді кажучи, в полоні обіцянок, багатьом
жителям цього напрямку в це повірити складно, хоча живуть надією.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогі, шановні матері!
Другої неділі травня усі ми поспішаємо
повернутись додому. А дім там, де мама.
Поспішаємо, аби вклонитись їй низенько і
сказати щире й тепле «дякую». За те, що
дала життя, і ще за такі прості, але такі важливі речі: що навчила ходити, тримати ложку, розмовляти, пізнавати світ. За те, що завжди поруч, навіть коли так далеко. За найсильніший оберіг – молитви, які відганяють
лихе. За те, що давала
не все, що хотілось,
але все, що мала.
За те, що не для
себе, а для нас. І
так усе життя…
Усі наші перемоги, то найбільше щастя для наших мам. Наш біль –
то їхній найбільший
біль. Материнське серце
завжди болітиме, не дивлячись на те,
скільки років дитині – 5, 18 чи 40. Адже доки
в нас є матері, доти ми ще діти.
Цінуйте кожну мить! Бо завжди не вистачить одного дзвінка, однієї розмови, однієї
зустрічі…
Міцного здоров’я кожній мамі! Будьте усміхненими, бережіть своє внутрішнє сяйво!
Тепла та затишку, злагоди, душевного спокою!
Зі святом, любі матусі!
Ярослав Паращич,
Турківський міський голова.
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Дорогі матері!
Із великим задоволенням вітаю усіх вас з чудовим
весняним святом – Днем Матері. Саме це свято у
нас, на Бойківщині, відзначалося ще до Другої світової війни, у радянські часи про нього ніхто не згадував, і лише з набуттям Україною незалежності воно
відродилося. Це справді чудове, неповторне свято,
ще одна можливість привернути увагу органів влади,
громадськості до подвигу Матері. Неможливо в усій
повноті оцінити її роль у суспільстві, оскільки Матір є
продовжувачкою роду людського, вона для усіх нас
найдорожча і найближча людина.
Найперше і найосновніше
покликання Матері – народити і виховати дітей.
Знаю, що зараз це нелегке завдання, адже, крім
ласки, тепла, уваги, щирого слова, діти хочуть добре
харчуватися, одягатися, їх
потрібно вивчити.
Низько схиляємо перед вами
голови, дорогі матері, за вашу
справді надзвичайно тяжку і відповідальну працю,
за виховання майбутнього покоління.
Шановні матері, хочу від щирого серця побажати
міцного здоров’я, життєвої енергії, сили і терпіння у
виконанні материнського обов’язку. Хай здоровими
і люблячими будуть ваші діти, хай приносять вони
вам лише радість, хай Всевишній береже ваші родини від нещасть, хай панує у них мир і злагода!
Зі святом, дорогі матері!
Михайло Шкітак, Боринський селищний голова.

5 травня відсвяткував свій день народження житель с. Явора Віктор Григорович Варварюк.
Дорогого і люблячого іменинника сердечно вітають дружина Галина, сини Дмитро, Віталій, Назарій і бажають йому, щоб усі наступні
дні у житті були наповнені світлою радістю, добром та злагодою, а Господь
дарував міцне здоров’я, добробут та
щастя на многії і благії літа!
Нехай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.

7 травня відзначає свій 80-річний ювілей дорогий батько,
дідусь і прадідусь - Іван Васильович Юсипович. З нагоди дня
народження, люблячого іменинника щиро вітають син Іван з
дружиною Світланою, син Ігор з дружиною Наталією, онукиМарія і Сергій, Іван, Іванна і Петро,
Володимир та правнуки – Софія і
Маркіян та зичать ювілярові теплі
слова побажань:
Пропливає долі неспокійна
річка,
А за нею линуть роки-журавлі!
Ось і загорілась вже 80-та
свічка
Вам на ювілейному столі!
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття – довгий вік!
Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік!
Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм – 60-річчям від дня народження, яке святкував 6 травня, найдорожчу для нас людину – Миколу Йосиповича Пукшина. Бажаємо люблячому ювіляру великого людського щастя і
довголіття!
За роком рік життя невпинно
лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від
нас!
Цей ювілей – іще не вечір,
Хоч 60 лягло на плечі.
Душа хай буде молода,
Вас тільки щастя вигляда!
Здоров’я Вам – від води ключової,
Багатства – від землі святої!
Хай повага іде з Вами всюди
І цінують за працю Вас люди!
З любов’ю і повагою – дружина Галина, дочки – Ольга з
сім’єю, Олександра з сім’єю, Лариса з сім’єю та вся родина.
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Це питання у колишньому Турківському районі не нове. Про
нього багато говорено і переговорено на різних рівнях, але,
як каже, народне прислів’я «Доки не припече, доти і не заворушаться». Більшість людей займали очікувальну позицію і спостерігали, що буде далі, раділи, що не будуть безконтрольно
вирубувати ліси, возити вдень і вночі, не сплачуючи податки
державі. Самовільні рубки набули масового характеру, лісгоспи ніби змагалися з новітніми бізнесменами: хто більше зрубає. Дійшло до того, що вирубували молодий ліс від 5-8 см в
діаметрі і везли у Жидачів на переробку. Внаслідок такого
головотяпства гори стали голі, порушено екологічну рівновагу у природі, змінюється клімат, мають місце повені.
У селах Либохора, Гусне
кількість незаконних пилорам
в недалекому минулому – десять і більше в кожному. Але все
має свій початок і кінець. Тож
думали, як вийти із ситуації. Лісу
залишилося мало, рубати майже нема що. Самовільні рубки
не зменшилися. Але очевидним
є те, що прийде час і треба буде
за все нести відповідальність.
Загалом Турківщина сприйняла на «ура» ідею створення
Національного природного парку «Бойківщина». Так, він потрібен. Я не належу до людей,
які проти створення НПП. Але
при визначенні території необхідно було підійти більш виважено, щоб мінімізувати незручності для населення. Я не маю
на увазі тих, хто займається незаконною рубкою чи незаконним полюванням. Зі слів жителів с. Либохора, територія
НПП проходить поряд з їхніми
житловими будинками. Напевно, доцільно було б встановити
більшу відстань від будівель
громадян до меж природно-заповідного фонду. А вийшло як
при створенні ландшафтного
парку «Надсянський». Території населених пунктів, які розміщені в зоні його діяльності,
включені в загальну площу, закріплену за заказником. Згідно
із законодавством України, на
цій території не можна вести будівництво та проводити іншу
господарську діяльність. Правда, наразі адміністрація ландшафтного парку «Надсянський»
на це не звертає увагу, але це
до пори до часу.
При визначенні території
НПП «Бойківщина» ДП «Боринське лісове господарство»
та ДЛГП «Галсільліс» підійшли,
виходячи зі своїх інтересів. Погодили під парк площі, де вже
немає що рубати, або площі, які
їм не вигідні. Державні інтереси при цьому не завжди враховували. На даний час територія
НПП проходить від с. Боберка
по межі з Республікою Польща,
заходить на територію колишніх
Бітлянської, Карпатської, ЛибоЗагублені державні акти на
право власності на земельну ділянку – серія ЯМ
№547764 та серія ЯМ
№547757, видані Карпатською сільською радою на ім’я
Омеляна Федоровича Пасічника, вважати недійсними.

Втрачений військовий квиток НК 6318279, виданий
Старосамбірським
РВ
УМВС на ім’я Тараса Павловича Комарницького, вважати недійсним.

хорської, Гусненської, Кривківської сільських рад, пропустивши Верхнє Висоцьке, Комарники, далі – Міжгір’я, Багнувате,
Зубриця.
Щойно створена адміністрація парку планує його розширення за рахунок площі урочища «Діли» колишніх Верхньовисоцької сільської , Боринської селищних рад та урочища
«Біля Гацька», де частина лісу
належить до Нижньої Яблуньки, а частина до Турки. Виходить, що всі села Боринської
громади, крім Комарників і Верхнього Висоцького, опинилися
в кільці, як колись індіанці в
північній Америці.
Думаю, доцільніше було б
взяти до складу НПП «Бойківщина» лісову частину ландшафтного парку «Надсянський» і
долучити до неї територію зоологічного заказника «Либохорівський», площа якого становить 2075 га. Напевно не було б
таких конфліктних ситуацій, як є
сьогодні. Тут найбільше потерпіли мисливці, які проживають
на прилеглих до природно-заповідного фонду територіях, бо
полювання там заборонено
згідно чинного законодавства. У
ході створення НПП «Бойківщина» на сторінках преси, часто у
дописах працівників лісової охорони, нав’язували думку про
те, що мисливство – шкідливе
заняття для людей, приносить
шкоду природі. Але, шановні,
мисливство дозволено в усіх
країнах світу й існує як первинний вид діяльності людей (звичайно, у розумних межах). Воно
не заборонено законодавством
України і тому має право на існування. На даній території проживали наші діди-прадіди, полювали в лісах, які свято берегли, садили та доглядали ліси, а
ви сьогодні так успішно їх винищуєте. Полювання в лісах проводять згідно ліцензій, виданих
у Львівському ОУ ЛМГ. Згідно
лімітів, дозволено добувати за
сезон 2021 року 23 козулі. Думаю, що вилучення з популяції

такої кількості тварин шкоди не
завдасть. Мисливці с. Либохора,
деяких інших сіл звинувачують
мене, що я міг не погоджувати
включення їхніх територій до
природно-заповідного фонду.
Пояснюю, що ніякого погодження я не надав, так як від мене
ніхто його й не вимагав, бо
ТТМіР не є основним користувачем. Згоду давали лісгоспи і
сільські ради.
Вплинути на ситуацію з вилучення територій окремих сіл, в
тому числі й Либохори, з НПП
«Бойківщинав» я не можу, бо не
маю повноважень відміняти
Указ Президента України про
створення НПП «Бойківщина».
Де ви були, шановні жителі Либохори та інших сіл, коли
сільські ради надавали погодження на створення ПЗФ на
вашій території? Якось дивно
виходить: окремі жителі села
чомусь собі вирішили, що можуть господарювати в лісах державної та комунальної власності як заманеться, не дотримуючись чинного законодавства.
Деякі «ініціатори» дезінформують мисливців району, що я
допустив вилучення з нашого
користування значну територію
мисливських угідь, заявляють,
що будуть оск аржувати Ук аз
Президента про створення парку в суді. Як кажуть у народі,
«прапор їм в руки».
Я з державою судитися з
даного питання вважаю безперспективно. А якщо хтось
хоче керувати ТТМіР і береться
вирішити дане питання, то я готовий достроково скласти з
себе повноваження голови.
Побачимо, що з вашої затії вийде.
І на кінець хочу запитати
організаторів колотнечі серед
мисливців району: що вони доброго зробили для Турківського
ТМіР?
Є і ряд інших наболілих питань, які хочеться висвітлити,
але за браком газетної площі та
оплату за статтю, обмежуся викладеним вище. Крім цього повідомляю, що засідання ради
ТТМіР відбудеться 13 травня
2021 року об 11.00 год. в кінотеатрі «Україна» м. Турка. Запрошені на нього голови мисливських колективів, єгерська
служба. На засідання кличемо
заступника директора НПП
«Бойківщина» – для роз’яснення незрозумілих питань щодо
створення Національного парку та його діяльності
Богдан МИХАЙЛИК,
голова Турківського ТМіР.

ÇÀ ÏÈßÒÈÊÓ Ä²ÒÅÉ
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀÞÒÜ ÁÀÒÜÊÈ
На превеликий жаль, з року в рік ми констатуємо все більше
фактів, коли до алкоголю причащаються діти – як хлопці, так і
дівчата, створюючи проблеми не лише для себе, а й для батьків.
Особливо це відчутно в часі свят, коли, як кажуть, оковита ллється
рікою, в алкогольному дурмані гудуть бари та ресторани.
Тривожними для медиків, та стресовими для батьків трьох неповнолітніх
дівчат, були великодні дні. У неділю, 2 травня, у Турківську міську лікарню
близько 21.00 год., в стані сильного алкогольного сп’яніння були доставлені
дві 14-річні дівчини з с. Шандровець. А вже наступного дня, вночі, медики
рятували від отруєння алкоголем 16-річну дівчину із с. Яблунів. Хоч і з
ганьбою, але все для дівчат обійшлося благополучно. Зате на батьків складено адміністративні протоколи за неналежне виховання дітей. До того ж, у
своїх селах й сорому набралися.
Наш кор.
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Колектив Турківської районної філії Львівського обласного центру зайнятості та колишні колеги по роботі щиросердечно вітають із 80-річчям від дня народження щиру,
добру людину, колишнього заступника директора Турківського районного центру зайнятості Івана
Васильовича Юсиповича.
Вони бажають ювіляру невсипущої
життєвої енергії, доброго здоров’я, родинного благополуччя, світлої радості
в житті – на многая і благая літ!
Дай Вам Боже жодних прикрощів не
знати
І ще соту весну в добрі зустрічати.
Тепла Вам – від добрих людей,
Любові і шани – від онуків й дітей.
Від щирого серця Вам щастя бажаєм,
Хай Бог Вам здоров’я пошле і тепла.
Любов’ю і ласкою хай зігрівають
Вас друзі і рідні на многії літа!

Колектив працівників пологово-гінекологічного відділу
КНП «Турківська ЦМЛ» сердечно вітає з днем народження молодшу медичну сестру Галину Петрівну Маслиган і
бажає їй великого людського щастя, гараздів без ліку,
міцного здоров’я і довгого віку.
Минають, наче миті, в’язаночки літ.
Вони – як дощик по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний трояндовий цвіт,
Вони – як тонкі струни в першій
скрипці.
Тож хай струна співає, а не рветься,
І доля не скупиться на літа.
Хай Божа благодать панує в серці
Й життя подальше Ваше квітом розцвіта!

×ÎÐÍÎÁÈËÜÑÜÊÀ ÒÐÀÃÅÄ²ß:
ÌÈÍÓËÎ 35 ÐÎÊ²Â
З великою шаною та вдячністю українці відносяться до
людей, які, ризикуючи власним здоров’ям і життям, у далекому 1986 році приборкали розбурханий атом Чорнобильської
АЕС. Ці герої врятували не лише Україну, а й світ, від жахливих наслідків однієї з найбільших техногенних катастроф ХХ
століття.

З роками, на жаль, стає все менше і менше тих героїв різних
професій, які стали в цей жорстокий двобій. І ми, свідки трагедій,
або й ті, хто народився пізніше, маємо робити все можливе, щоб
створювати для них комфортні умови праці й проживання.
Минулого тижня в центрі м. Турка, біля пам’ятного знака учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, відбулися поминальні
заходи. Традиційно за тими, хто уже пішов у засвіти, о. Микола
Різак відслужив панахиду. Затим Турківський міський голова Ярослав Паращич звернувся до присутніх чорнобильців зі словами вдячності за їхній героїзм і мужність, проявлені 35 років тому. За дорученням депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського,
слова підтримки й вдячності також їм висловила помічник депутата Ірина Кіра, поклавши разом із Ярославом Ярославовичем квіти
пошани до пам’ятного знака.
До слова, сьогодні на Турківщині проживає 54 чорнобильці. По
27 – як в Турківській, так і в Боринській громадах.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÂÅËÈÊÎÄÍ²É
ÊÎØÈÊ ÄËß ÑÎËÄÀÒ²Â
Великдень – одне з найбільших і наймасовіших християнських свят, яке всією сім’єю відзначають у родинному колі. На
жаль, не всі мають таку можливість. У цей нелегкий для всіх
час кожен намагається хоч якось підтримати українських
солдат, які відстоюють незалежність та територіальну
цілісність України, не шкодуючи найдорожчого – власного
життя.
На Турківщині напередодні
свят була оголошена акція «Великодній кошик для солдата».
Як кажуть організатори заходу
та наші постійні волонтери Мирослава Калинич та Марія Матківська, дуже багато небайдужих людей відгукнулися на цей
клич, особливо навчальні заклади та заклади культури. За це
їм усім велика і щира подяка.
Тож, в часі проведення акції
надійшли такі пожертви: Розлуцька гімназія – 1000 грн.; Ісаївський ЗЗСО – 950 грн.; Лосинецький ЗЗСО – 400 грн.; Радицький ЗЗСО – 1000 грн.; Шум’яцький ЗЗСО – 1330 грн. ,
продукти харчування і малюнки;
Мельничненська гімназія –
1020 грн.; Євген Стерляніков –
500 грн.; Турківська гімназія ім.
О. Ільницького – 2350 грн.;
Ільницький ЗЗСО – 1450 грн.;
Турківський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 17
ящиків продуктів харчування;
Жукотинський ЗЗСО – 5 ящиків
продуктів харчування; пенсіонерка Наталія Федорівна
Гріщенко – 200 грн.; Завадівська гімназія ім. Івана Сакаля –
2600 грн.; одна з турківчанок
принесла капучіно, а п. Шевчук
– солодощі та каву; колектив
Будинку дитячої та юнацької
творчості зібрав 49 кг продуктів
харчування, які зразу ж відправили посилкою в Донецьк, (волонтери оплатили за пересилку 195 грн.); Присліпська гімназія – 4311 грн.; Явірський ЗЗСО
(вчителі) – 2800 грн.; 6 ящиків
продуктів харчування, 1330 грн.
пожертвували учні; церковна
громада с. Штуковець – 3510
грн.; жителька с. Шандровець
Галина Зьобра – продукти хар-

чування; жителька с. Боберка
Люба Бутрей – продукти харчування; Кривківський ЗЗСО –
600 грн., НД с. Кривка – 600
грн., Романія Паленичак – 200
грн., староста, бібліотека та
Народний дім с. Гусне – 400
грн.; староста с. Верхнє Юрій
Гавій – 200 грн.; НД с. Верхнє –
300 грн.; НД с. Нижнє – 100 грн.;
громада с. Шандровець – 1140
грн.; НД та бібліотека с.Буковин-

ка – 700 грн.; Боринський ЗЗСО
– 1000 грн.; Нижньотурівський
ЗЗСО – 1700 грн.; НД та бібліотека с. Н. Турів – 200 грн.; НД та
бібліотека с. В. Турів – 200 грн.;
староста п. Шкрамко – 500 грн.;
підприємець М. Дорош – 100
грн.; п. М. Рачкович з Нижнього
Турова – 150 грн.; підприємець
В. Шкрамко (В.Турів) – 150 грн.;
Верхньовисоцький ЗЗСО –
1727 грн.; Верхненський ЗЗСО
– ящик продуктів харчування; п.
Андрій із с. Явора – 10 пасок;

Боберківський ЗЗСО – 2400
грн.; Риківська гімназія – 2500
грн.; НД та бібліотека с. Риків –
1000 грн.; п. Христина із с. Явора – 30 пасок, Віктор Костьович – 500 грн.; Либохорський
ЗЗСО І-ІІІ ст. – 2630 грн.; староста с. Комарники – 200 грн.;
Комарницька гімназія – 3 ящики продуктів харчування і 2 коробки печива; НД с. Комарники – 200 грн.; Бітлянський ЗЗСО
– 1400 грн.; Боринська ОТГ –
16 пасок; Нижненський ЗЗСО
– 1646 грн.; Нижньояблунський ОЗЗСО – 1430 грн.; Верхньояблунський ЗЗСО – 3500
грн.; пункт екстреної медичної
допомоги м. Турка – 2000 грн.;
відділ освіти – 1050 грн.; Бог-

дан Тацишин – 100 грн.; Олександра Цуняк – 100 грн.; Ігор
Вільчинський – 100 грн.; Верхньогусненський ЗЗСО – 690
грн.; Сянківська гімназія: вчителі – 1400 грн., учні – 750 грн.
та 5 пакунків з продуктами; Оксана Лимар – 100 грн.; П. І.
Костів – 100 грн.; М. Ю. Бабунич
– 100 грн.; Н. В. Кудрич – 200
грн.; Л. С. Василечко – 200 грн.
Підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.

НАЙДОРОЖЧИЙ ПРАВЛЯЧИЙ АПАРАТ У
СТРІЛКАХ, НАЙДЕШЕВШИЙ – У САМБОРІ
Яку частку з доходів бюджетів витрачають на
утримання владного апарату
Попереднього разу ми здійняли фурор коментарями до теми: на скільки збільшилася кількість
владних мужів на території колись трьох, а тепер одного Самбірського району. І більш-менш
підрахували на основі офіційних даних, взятих з владних сайтів, у яку суму обходиться людям
утримання апарату управління. Ми допускали певну похибку у кількості штатних одиниць,
але ситуація, скажемо так, не з приємних. У всякому випадку, за скромними підрахунками, треба заробити 100 мільйонів гривень у рік, щоб владоможці з радістю ходили на роботу.
Ми вирішили і надалі вас дивувати, розповівши нині про те, скільки відсотків від дохідної частини
бюджету загального фонду йде на утримання правлячих апаратів у територіальних громадах.
Рудки – 42,0%, Бісковичі – 48,9%, Добромиль – 39,4%, Хирів – 37,7%, Самбір – 19,3%, Ралівка – 38,8%,
Стрілки – 56,7%, Турка – 18,7%, Новий Калинів – 30,8%, Старий Самбір -19,6%, Бориня – 47,8%.
Іншими словами, саме стільки відсотків доходу йде на утримання владців. І, щоб ви ще ліпше зрозуміли,
чим більше грошей йде на зарплати чиновникам, тим менше залишається на розвиток громад. Найбільше беруть стрілківські чиновники – більше половини, і це при тому, що там чи не найменший штат
сільських урядовців серед усіх громад колишніх Самбірщини, Турківщини та Старосамбірщини. Це
значить, що доходи у цій громаді дуже малі.
От чого нам найменше хотілося б, то викликати якусь негативну реакцію проти чиновників. Чиновники – теж наші люди – родичі, куми, сусіди, друзі і мають право на роботу та зарплату. Ну, пощастило їм
бути при владі… А наголосити хочемо на іншому – у громадах треба думати про те, як щедріше наповнювати казну, сплачуючи податки, а не втікаючи від них…
Львівська ОДА вивели і показник рейтинговості серед 73 громад Львівщини в плані економічної
спроможності (враховано ще й немало інших показників, бо у нашому нинішньому дослідженні лише
один, що стосується витрат на утримання апарату управління). Для того, щоб ви орієнтувалися, де ми
знаходимося, наведемо дані «турнірної» таблиці області: Самбір – 20 місце, Рудки – 29, Новий Калинів
– 31, Бісковичі – 49, Хирів – 61, Старий Самбір – 62, Ралівка – 64, Добромиль – 65, Турка – 69, Стрілки
– 72, Бориня – 73.
Роман ІВАНЧУК,
“Високий Замок. Самбірщина”.

3 стор.
Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем
народження бухгалтера Світлану Ярославівну Кузьмак і бажають шановній ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого- довгого щасливого віку!
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

ÂÀÊÖÈÍÀ – ÂÀÆËÈÂÈÉ
ÇÀÑ²Á ÁÎÐÎÒÜÁÈ Ç ²ÍÔÅÊÖ²ªÞ
Вакцина готує наш організм до боротьби з певною інфекцією чи хворобою. Вона містить негативні або ослаблені
фрагменти патогену, які спричиняють або імітують хворобу. Це спонукає імунну систему розпізнавати інфекцію і виробляти антитіла для боротьби з нею. У більшості людей
цей процес відбувається непомітно, але іноді можливі побічні
ефекти. Тому спочатку, перед вакцинацією, потрібно звернутися до сімейного лікаря на медичний огляд, і лише тоді
робити щеплення.
Як свідчить історія, вакцини допомогли людству перенести
поширені дитячі хвороби. А віспу, від якої померли сотні мільйонів
людей у світі, повністю викорінили. Африку офіційно оголосили
вільною від поліомієліту лише недавно, і це сталося майже через
30 років після початку масової вакцинації. Перші успіхи вакцинації
проти Covid-19 зможемо побачити лише через кілька місяців, а
повне повернення до норми відбудеться через кілька років. Принаймні так кажуть фахівці. Загальна вакцинація від Covid-19 уже
показала свою ефективність в Ізраїлі. Для зупинки передачі вірусу
імунітет має виробитися у 60-70 відсотків населення. Лише щеплення мільярдів людей зупинить поширення коронавірусу і створить колективний імунітет. І чим швидше ми його отримаємо, тим
швидше зможемо повернутися до нормального життя.
Наприкінці березня, на Турківщині розпочали щеплення від
коронавірусу вакциною CoviShield, індійського виробника. З цією
метою у приміщенні КНП «Турківська ЦМЛ» було обладнано і
відкрито пункт щеплень та створено мобільну бригаду – у складі
лікаря й медичної сестри, які перед цим пройшли спеціальне
тренінгове навчання в Львові. Під час першої хвилі вакциною
CoviShield було щеплено 30 осіб – працівників медицини катастроф. Для проведення другої хвилі вакцинації надійшло 15
флаконів цієї ж вакцини (це 150 доз). Нею щеплено 150 осіб, з них
68 медиків. Скарг на побічні ефекти від людей, яких вакцинували,
не було. Ревакцинація тих, хто зробив щеплення, – через 90 днів.
Поряд із вакцинацією від коронавірусу, фахівці
первинної
ланки медицини проводять профілактичні щеплення. Слід сказати, що у зв’язку з карантинними обмеженнями, а також через
те, що багато людей хворіло взимку, у першому кварталі цього
року дещо менша кількість профщеплень, у порівнянні з минулим роком. Все ж медики наголошують, що ігнорувати щеплення
від таких інфекційних хвороб як паротит, краснуха, кір, дифтерія,
правець, поліомієліт не можна, адже ці небезпечні захворювання у будь-який момент можуть проявити себе. І тільки вакцинована людина здатна захистити свій організм від них і уберегти своє
здоров’я.
За словами медсестри кабінету профщеплень Галини Нестер,
за перших три місяці цього року вакциною АДП- М (від дифтерії і
правця) зроблено щеплення 126 дорослим . Вакциною від кору,
паротиту і краснухи (КПК) щепили 53 дітей, віком 1 рік, та 46
дітей, віком 6 років. Також дифтерійно-правцевою вакциною
АКДП-3 щеплено 45 дітей, віком до року, та вакциною від гепатиту «В» щеплено 50 дітей такого ж віку. «Люди не повинні забувати, що крім коронавірусної, є ще багато інфекцій, які передаються подібним шляхом і проти яких вже є ефективні вакцини. Фахівці
уже попереджають про можливий новий спалах кору через низький рівень охоплення щепленнями вакциною КПК. Тому приходьте самі і приводьте своїх дітей на профілактичні щеплення», –
каже пані Галина.
Зробити щеплення – це єдиний засіб уберегти себе від інфекційної хвороби. Як каже медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, всі суперечки відносно того – вакцинуватися чи ні від
Covid-19 – абсолютно до нічого, бо коронавірус дуже сильно вражає різні вікові групи людей.
23 квітня Україна отримала другу партію вакцини AstraZeneca ,
корейського виробництва. Дещо пізніше нова партія вакцин Pfizer
(1170 доз) та Astra Zeneca (21 800 доз) надійшла й на Львівщину.
З 28 квітня в Україні відкрили більше 2000 пунктів щеплення для
імунопрофілактики проти коронавірусу. Саме в цих пунктах уже
розпочалася вакцинація людей, віком, старше 65 років. На
Львівщині таких пунктів має бути 192, один з них – на базі Турківського центру первинної медико-санітарної допомоги. Станом
на початок цього тижня тут уже щеплено вакциною CoronaVac
(китайського виробництва), що надійшла на Турківщину, 80 осіб –
працівників Західного реабілітаційно-спортивного центру, та 20
осіб, старше 65 років – вакциною AstraZeneca.
Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Ð²ØÅÍÍß
12 сесії Турківської міської ради Самбірського району
Львівської області 8 скликання, №468, від 28.04.2021 року
Про запровадження механізмів громадського контролю за
використанням та відтворенням лісових ресурсів на території
Турківської міської територіальної громади
Відповідно до п.п.1 п.б ч.1 ст.
33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ч.2 ст. 19, ст. 33 Лісового Кодексу України, постанови Кабінету
Міністрів України від 29 червня
2011 р. № 771 «Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень,
які можуть впливати на довкілля», на виконання рішення
Львівської обласної ради від
16.02.2016 року, № 77 «Про запровадження механізмів громадського контролю за використанням та відтворенням лісових ресурсів області», розпорядження голови Львівської
обласної державної адміністрації
№397/0/5-20,
від
11.06.2020 року «Про створення робочої групи з питань контролю за збереженням лісових
ресурсів», беручи до уваги рекомендації постійних комісій з
питань агропромислового розвитку, регулювання земельних
відносин, охорони навколишнього природного середовища,
архітектури, містобудування та
діяльності житлово-комунального господарства (Протокол
№6, від 19.04.2021 року), з гуманітарних питань та соціального захисту населення (Протокол №4, від 26.04.2021 року), з

питань регламенту, депутатської етики, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, прав людини, соціальноекономічного розвитку, інвестиційної діяльності, туризму,
міжнародної співпраці, середнього і малого бізнесу (Протокол №3, від 27.04.2021 року),
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Заборонити постійним лісокористувачам, що здійснюють
свою діяльність на території
Турківської міської територіальної громади, проведення робіт
з використання та відтворенням
лісових ресурсів без попереднього обговорення з територіальною громадою та рішення
Турківської міської ради про
погодження запланованих лісогосподарських заходів.
2. Запровадити на території
Турківської міської територіальної громади систему механізмів
громадського контролю за використанням та відтворенням
лісових ресурсів, відповідно до
рішення Львівської обласної
ради від 16 лютого 2016 року,
№77 «Про запровадження механізмів громадського контролю за використанням та відтворенням лісових ресурсів області».

Додаток до рішення
12 сесії Турківської міської ради 8 скликання,
від 28.04.2021, №468

ПОЛОЖЕННЯ
Про громадські обговорення місцевими
громадами запланованих лісогосподарських
заходів – громадські слухання
1. Цей Порядок визначає процедуру залучення громадськості до обговорення питань щодо
прийняття рішень у сфері використання та відтворення лісових ресурсів на території Турківської
міської територіальної громади.
2. Дія цього Порядку поширюється на постійних
лісокористувачів, що здійснюють свою діяльність
на території Турківської міської територіальної
громади.
3. Громадське обговорення передбачає:
- інформування громадськості про початок розгляду питання про виконання робіт щодо використання та відтворення лісових ресурсів ;
- забезпечення доступу громадськості до
інформації про види, місце, об’єми запланованих рубок та іншої необхідної інформації;
- надання можливості громадськості подавати
пропозиції (зауваження) для врахування під час
прийняття рішення (далі - пропозиції (зауваження), брати участь у громадських слуханнях та інших
формах громадського обговорення;
- розгляд поданих пропозицій (зауважень);
- інформування громадськості про врахування
чи відхилення поданих пропозицій (зауважень)
із зазначенням підстави;
- забезпечення ознайомлення громадськості
з прийнятим рішенням.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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3. Затвердити положення про
громадське обговорення робіт
з використання та відтворення
лісових ресурсів на території
Турківської міської територіальної громади (додається).
4. Встановити, що остаточне
рішення про погодження проведення усіх видів рубок, за
результатами гром адських
слухань, приймають на пленарном у засіданні м іської
ради.
5. Постійним лісокористувачам:
Турківське
ДЛГП
“ГАЛСІЛЬЛІС” (Петренко Б.С.),
ДП «Турківське лісове господарство» (Барабаш В.М.), ДП
«Боринське лісове господарство» (Ільницький М.М.) :
5.1 організувати проведення
громадських обговорень, щодо
запланованих робіт з використання та відтворення лісових
ресурсів, відповідно до положення;
5.2 роботи з використання та
відтворення лісових ресурсів на
території Турківської міської територіальної громади розпочинати лише після попереднього
обговорення з територіальною
громадою та рішення Турківської міської ради про погодження запланованих лісогосподарських заходів.
6. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на першого заступника міського голови (Гришканича О.В.), постійну
комісію з питань агропромислового розвитку, регулювання
земельних відносин, охорони
навколишнього природного середовища, архітектури, містобудування та діяльності житловокомунального господарства
(Юдицький П.Л.).
Міський голова Паращич Я.Я.

4. Організатором громадського обговорення є
постійний лісокористувач що здійснює свою
діяльність на території Турківської міської територіальної громади.
5. Постійні лісокористувачі ініціюють громадські
слухання з територіальною громадою за 3 місяці
до запланованого початку лісозаготівельних
робіт.
6. Постійні лісокористувачі за 10 днів до проведення слухань повідомляють міську раду та
місцеву громаду про час та місце проведення
слухань і надають Турківській міській раді
дозвільні документи для проведення рубки: лісорубний квиток, матеріально-грошову оцінку лісосіки, угоду з підприємством (підприємцем), яке
буде розробляти лісосіку.
7. На громадських слуханнях постійні лісокористувачі зобов’язані проінформувати територіальну громаду про свою діяльність:
- об’єми та види проведених рубок на території громади протягом останніх 5 років;
- сума коштів, відрахованих до бюджету громади за виробку лісів за попередній рік;
- кількість лісових насаджень за попередній
рік.
8. За результатами громадського обговорення
його організатор готує та подає до Турківської
міської ради матеріали, які включають документи, що підтверджують факти розміщення в засобах масової інформації, на інформаційних стендах відомостей про його проведення, надсилання індивідуальних повідомлень, тощо (перелік
пропозицій (зауважень), що надійшли, та відомості про їх врахування або причини відхилення
(зокрема часткового), а в разі відсутності пропозицій (зауважень) - акт про їх відсутність).
Секретар міської ради О.Гвоздінський
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Â²ÇÈ, ÀÍÊÅÒÈ, ÔÎÒÎ. ÂÑ² ÂÈÄÈ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß.
ÏÅÐÅÊËÀÄÈ ² ËÅÃÀË²ÇÀÖ²ß ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â

+380957843555. E-mail: vizainfotur@gmail.com.
+380677843556. Адреса: м. Турка, пл. Ринок, 2а
(навпроти пожежної частини).
Пн- пт: 8.30 год. – 16.00 год. Сб: 8.30 – 14.00.

ÂÎÃÎÍÜ ÇÍÈÙÈÂ
ÄÅÐÅÂ’ßÍÓ Ë²ÒÍÞ ÊÓÕÍÞ
У часі Великодніх свят на Турківщині виникли дві пожежі.
Так, 3 травня, о 02.36 год., до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Верхня Яблунька в дерев’яній літній кухні, розміром 8х5 м.
До місця події було направлено вогнеборців 58-го державного
пожежно-рятувального поста смт. Бориня, а також місцеву пожежну команду с. Нижня Яблунька.
Вогнем знищено
літню кухню повністю.
А 4 травня, о
19.27 год., рятувальники ліквідовували займання у
с. Лопушанка. Там
хтось, «святкуючи», підпалив суху
траву. За викликом
для ліквідації пожежі виїжджали вогнеборці 28 ДПРЧ м. Турка та МПК с. Лімна.
Якщо у першому випадку займання могло виникнути з необережності, то в другому – зловмисники діяли свідомо і за це мали б
понести заслужену кару: щонайменше сплатити штраф, щоб була
наука для інших. У час, коли всі християни раділи воскреслому
Ісусу Христу, безбожники вирішили познущатися над матінкою-природою.
Наш кор.
У с. Мельничне продається
житловий будинок. Доглянутий,
добрий заїзд, є внутрішній туалет,
душова кімната, пластикові вікна.
Зроблено ремонт. Біля хати – 30
сотиків городу, усі господарські
споруди. До Турки – 3 км, до траси Львів - Ужгород – 1 км. Будинок готовий до проживання.
Ціна – договірна.
Тел.: 0952435447. Володя.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Сім’я Комарницьких глибоко сумує з приводу передчасної смерті
кума Михайла Андрійовича Джури і висловлює щире співчуття
рідним покійного.
Колектив Либохорської гімназії висловлює щире співчуття о. Івану
Булелю з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті дружини –
Стефанії.
Колектив Либохорської гімназії висловлює щире співчуття Іванні
Михайлівні Джурі з приводу передчасної смерті чоловіка – Михайла.
Колектив працівників пологово-гінекологічного відділу КНП «Турківська ЦМЛ» висловлює щире співчуття акушерці Іванні Василівні
Крецул з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
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