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Боринчани кажуть, що в їхньому селищі давно назріло питання відкриття аптеки, а зі створенням тут центру громади, воно стало ще актуальнішим. Розуміючи це та враховуючи
побажання жителів не лише Борині, а й всіх 33 сіл, що входять в громаду, селищний голова
Михайло Шкітак разом із своїм заступником Олегом Юричком та всім депутатським корпусом за короткий термін провели переговори з керівництвом відомої аптечної мережі «3і». І
вони завершилися успіхом.
Минулого понеділка в центрі селища, у приміщенні, що належить Марії Ільницькій, урочисто відкрито фармацевтичний заклад. З цією

подією всіх присутніх та й загалом громаду
привітав місцевий парох о. Роман, наголосивши, що, на превеликий жаль, сьогодні
живемо в такий час, що люди дуже часто
звертаються до аптек. І в умовах, коли є конкуренція, тоді й ціни зазвичай мають тенденцію до зниження. За цю добру справу священнослужитель подякував Михайлу Шкітаку та всім,
хто був причетний до відкриття аптеки. А вона
справді знаходиться у зручному місці. Щодня
повз неї проїжджають сотні автомобілів і дуже
часто люди їдуть для того, щоб придбати ліки, аж

в Турку. Відтепер це можна буде зробити безпосередньо в Борині.
Михайло Шкітак каже, що на перспективу має
намір відкрити таку ж аптеку в с. Верхнє
Висоцьке, а якщо вдасться завершити
будівництво лікарської амбулаторії в с.
Нижня Яблунька, то тут обладнати аптечний пункт. Зрозуміло, що це стане
ще зручніше для жителів громади.

За сприяння, взаєморозуміння і допомогу у
відкритті аптеки Михайло Миколайович подякував керівникові мережі аптек «3і» Ігореві Павлишу, висловивши сподівання, що їхня співпраця на
користь громади продовжуватиметься.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДИРЕКТОРІВ-ПЕНСІОНЕРІВ ЧЕКАЄ КОНКУРС
Відбулося засідання комісії з питань розвитку людських ресурсів, відродження та розвитку духовних та культурних цінностей громад, з питань прав людини, законності, депутатської
етики й регламенту Боринської селищної ради. З-посеред багатьох розглянутих питань
обговорено положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти,
засновником якого є селищна рада.
До початку наступного навчального року на конкурсній основі за посаду директора боротимуться у
12 навчальних закладах.
Зокрема, у Буковинському ЗЗСО, Верхненському ЗЗСО, Нижньовисоцькому ЗЗСО, Риківському ЗЗСО, Сигловатському
ЗЗСО,
Бітлянському ЗЗСО,
Кривківському ЗЗСО,
Карпатському ЗЗСО,
Яворівському ЗЗСО,
Нижненському ЗЗСО,
Шандровецькому ЗЗСО
та Нижньояблунському
ОЗЗСО. Це ті заклади
освіти, де сьогодні директорують пенсіонери.
Василь КОВАЛЬЧИН,
голова комісії з питань розвитку людських ресурсів, відродження, збереження та розвитку духовних та культурних цінностей громад, з питань прав людини, законності, депутатської етики й
регламенту.

31 травня відзначає свій ювілей – 55-річчя від дня народження – Марія Миколаївна Шалабавка. З цим святом її щиро
вітають донька Леся, зять Дмитро, онуки Владислав і Павло,
свати Людмила і Микола, брати Дмитро і Микола, сестра Галина і бажають міцного здоров’я, щастя, радості, достатку та ласки
від Бога на многії і щасливі літа.
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 бажаємо Вам щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю спокоєм і миром.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного ліцею щиросердечно вітає з 60-річчям від дня народження майстра виробничого навчання Миколу Ярославовича Мамчука і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я, мирного
неба над головою, здійснення усіх мрій, Господнього благословення на многії літа.
Ювілей життєвий – то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік,
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає,
І душі не гасне світлий оберіг.

ÏÀÌ’ßÒÍ² ÌÅÄÀË² Ó×ÀÑÍÈÊÀÌ ÀÒÎ
У вівторок, 25 травня, голова Турківської міської ради Ярослав Паращич та військовий комісар районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Руслан Косман нагородили 50 учасників АТО пам’ятною відзнакою Президента України за
участь в антитерористичній
операції. Вручаючи
медалі,
вони бажали нагородженим
доброго здоров’я, життєвих
успіхів, ну й,
звичайно, мирного неба над
н а ш о ю
ненькою-Україною.
Руслан Косман
проінформував, що дещо раніше подібні нагороди отримали 7
учасників бойових дій. Зокрема, ті, хто в результаті поранень став
інвалідом. У недалекій перспективі медалі отримають й інші учасники російсько-української війни.
Виконав Руслан Васильович ще одну почесну місію – за дорученням командувача військ оперативного командування «Захід»
генерал-майора, Героя України Степана Шаптала, він нагородив
голову Турківської міської ради Ярослава Паращича Почесною
грамотою командувача – за активну громадянську позицію, виконання планів призовної кампанії, реалізацію спільних заходів
цивільно-військового співробітництва та з нагоди відзначення 6-ої
річниці з дня заснування оперативного командування «Захід».
Василь ВАСИЛЬКІВ.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
РЯТУЄ ТУРКІВЩИНУ
Вісім років тому в Україні і в нас, на Турківщині, було створено мобільні медичні підрозділи, які в народі називають медициною катастроф. У межах області – це комунальний заклад
Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». На Турківщині тоді було створено два пункти – в м. Турка та смт.
Бориня. Згодом, у 2020 році, завдяки старанню виконувача
обов’язків генерального директора Львівського обласного
центру Андрія Васька, за фінансового сприяння тодішньої
районної ради, у с. Верхнє Висоцьке відкрито ще один пункт.
Зараз, як розповідає старший фельдшер Ольга Вагіль, у
штаті – 54 працівники. По одній бригаді – в Борині та Верхньому Висоцькому та дві – в Турці.
По декілька разів на день ми
бачимо і чуємо, як спецавтомобілі медицини катастроф, з
увімкненими проблисковими
маячками та сиреною, поспішають на порятунок у найвіддаленіші села. У них немає
чітко визначеної зони обслуговування. Їдуть туди, де конче необхідні. Для прикладу, нерідко
виїжджають на дорожньотранспортні пригоди на трасу
Київ-Чоп, а по трасі Львів-Ужгород буває, що й до Стрілок.
Якщо проаналізувати статистику, то у квітні поточного року було
здійснено 314 виїздів. Не-

складно підрахувати, що в рік у
середньому за тривожними
дзвінками фахівці медицини
катастроф Турківщини виїжджають 3600 разів. Не всі люди знають, що виклики здійснюють
через головну диспетчерську м.
Львів. Туди надходить дзвінок і
після короткої розмови диспетчера з додзвонювачем в один
із турківських підрозділів, який
є найближчим до місця, де просять допомоги, надходить смсповідомлення куди потрібно
їхати, телефон заявника та на
що скаржиться хворий . І тоді
вже самі водії приймають
рішення, яким автомобілем
їхати – Рено, Пежо, Сітроеном

чи можливо УАЗом, який є повнопривідним. Ольга Степанівна розповідає, що не завжди,
через бездоріжжя, навіть й
УАЗом можна доїхати на виклик. До хворого доводиться їхати
взимку на санях, а влітку –
підводою чи дигою, а бувають
випадки, що по кілометру й
більше йти пішки. Зрозуміло, що
за нелегку і відповідальну роботу працівники медицини катастроф заслуговують великої похвали. І так зазвичай буває.
Коли людина захворіла, важливо, щоб до неї приїхали, встановили діагноз і, якщо є не-

обхідність, доставили в медичний заклад для госпіталізації. Є
випадки, що, приїхавши за викликом, доводиться забирати
психічно хвору людину чи у стресовому стані. Тоді на підмогу
обов’язково викликають працівників поліції.
Нерідко трапляються випадки, коли для уточнення якихось
обставин, складно зв’язатися
телефоном з бригадою, яка на
виклику, через те, що в деяких
селах на Турківщині немає мобільного покриття. Така ситуація
у Либохорі, Карпатському,
місцями – в Радичі та Ісаях.
Якщо фельдшер бригади медицини катастроф самостійно

не може визначити діагноз і,
відповідно, прийняти правильне рішення, він консультується
з лікарем центральної диспетчерської у Львові, який працює
тут цілодобово. Для зручності й
оперативності недавно запрацював ще й телеметричний
центр, куди всі бригади передають кардіограми для консультації з фахівцем. Всі підрозділи
у регіонах укомплектовані сучасними кардіографами. Раніше,
якщо виникала необхідність
консультації, то кардіограму фотографували й передавали на
вайбер. З 1 квітня 2021 року всіх
хворих, з підозрою на інфаркт
чи інсульт, працівники турківської медицини катастроф доставляють до опорних лікарень.
А якщо є нагальна необхідність
і відлік для порятунку хворого
йде на години або й хвилини,
викликають гелікоптер. Останнім часом він прилітав на
Турківщину уже 5 разів.
Працює
у турківському
підрозділі медицини катастроф
і ковідна бригада, яка виїжджає
на виклики, коли є підозра на
цю небезпечну недугу.
Розповідаючи про медицину
катастроф, важливо відзначити,
що вона рятує не лише здоров’я та життя людей, а й економіку нашого краю. У 2020 році
Львівський обласний центр був
перереєстрований на Турківщині, а відтак за рік ми отримали у вигляді податку на доходи
фізичних осіб майже 22 мільйони гривень. Щоправда, трохи
більше, аніж на 7 млн. грн., було
прийнято програму підтримки
медицини катастроф. А за 4
місяці 2021 року тепер уже Турківська міська рада отримала
13 млн. гривень податку. Також,
як і в попередній рік, працюватиме програма підтримки. Власне за це міський голова Ярослав Паращич, весь депутатський корпус вдячні виконувачу
обов’язків генерального директора КЗ ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Андрію Ваську та головному бухгалтеру Галині Данилик. “Це надзвичайно відповідальні і порядні люди, які заслуговують великої похвали.
Адже завдяки їм турківська громада
має
фінансову
стабільність та перспективи для
розвитку”, – каже Ярослав Ярославович.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÑÒÂÎÐÅÍÎ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓ ÊÎÌ²Ñ²Þ
² ÒÓÒ ÍÅ ÂÀÆÊÎ ÇÄÎÃÀÄÀÒÈÑß, ÕÒÎ ÑÒÀÍÅ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÌ...
Завершено процес формування конкурсної комісії з обрання директора КНП «Турківська ЦМЛ».
Заяви про бажання бути членом комісії у міську раду надійшли від Михайла Квасниці (ГО «Громадська хвиля»), Руслана Шияна (ГО «Майдан Турківщини»), Олега Кулаєва (ГО «Самооборона м. Турка»),
Миколи Яворського (ГО «Українці мають право», на минулих виборах кандидата в депутати до Верховної Ради України), а також депутата Самбірської районної ради Мирослави Калинич, депутата Турківської міської ради Миколи Лила, голови постійної депутатської комісії з гуманітарних питань та соціального захисту населення Мирослави Павлик, депутата Турківської міської ради Василя Поточного,
Наталії Ільницької, депутата Турківської міської ради, голови фракції «Слуга народу» у міськраді.
А на вчорашній сесії прийнято остаточне рішення. До складу комісії з обрання директора турківської
вторинки, окрім трьох представників від медиків – старшої медичної сестри поліклінічного відділення
Ольги Юсипович, головного бухгалтера КНП «Турківська ЦМЛ» Світлани Павлик, голови профспілки
медичних працівників Галини Пономарьової – включено: від міської ради – першого заступника міського
голови Олега Гришканича, депутата міської ради Миколу Лила, голову постійної депутатської комісії з
гуманітарних питань та соціального захисту населення Мирославу Павлик; від громадських організацій
– Олега Кулаєва (ГО “Самооборона м.Турка”), Зеоніду Кравченко (ГО “Майдан Турківщини”), Віталія
Семенківа (ГО “Українці мають право”).
Василь ВАСИЛЬКІВ.

28 òðàâíÿ 2021 ðîêó
Педагогічний колектив Сигловатського ЗЗСО І-ІІ ст. щиро
вітає з ювілеєм вчителя технології Олександра Ілліча Лоцка
і бажає шановному ювіляру неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Всім колективом ми Вас вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе Вас завжди обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Бог милосердний з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Працівники харчоблоку КНП “Турківська ЦМЛ” – Софія
Федорівна Сливар, Галина Олексіївна Репецька, Галина
Орестівна Мельник – щиросердечно вітають з ювілеєм
добру, щиру колегу по роботі Світлану Антонівну Писанчин
і бажають їй міцного здоров’я – з роси і
води, невичерпної життєвої енергії, родинного тепла, сімейного благополуччя,
Божого благословення у житті.
Хай сонце любові Вам світить
щоднини,
Хай статки-гаразди панують в родині.
Благополуччя всякого зичимо безмірно,
Нехай Ангел-хранитель хоронить Вас
вірно.
Хай сонце для Вас світить з ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба –
Здоров’я, потіхи, пошани від світу,
Багатства і долі – на многая літа!

Щастя всім дітям на планеті!
Щороку 1 червня в Україні та світі відзначають Міжнародний День захисту дітей. Це свято нагадує нам про те, що
діти є особливою групою населення, яка має свої права, інтереси, специфічні проблеми, але не може самостійно відстоювати і захищати їх перед суспільством. Кожна держава світу
прагне захищати права дітей, забезпечуючи їм здорове, безпечне та гідне життя.
Ми усвідомлюємо, що діти – майбутнє будь-якої країни. Тому зобов’язані взяти на себе відповідальність за безумовне дотримання їх конституційних прав, щоб вони виросли щасливими громадянами України.
У цей святковий день бажаємо кожній дитині чистого і мирного
неба, безмежного щастя, доброго здоров’я, родинного затишку та
тепла, і звичайно, здійснення найнеймовірніших задумів та мрій.
Надія СЛИВАР,
начальник служби у справах дітей Боринської селищної ради.

IНФОРМАЦIЯ
про проведення конкурсу на
заміщення вакантної посади:
головного спеціаліста (молодь та спорт) відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту
Вимоги до конкурсантів: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері.
Конкурсант повинен безпосередньо активно брати участь у різного роду спортивних заходах та спартакіадах.
Без вимог до стажу роботи.
Перелік документів, які слід подавати на конкурс:
1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначено про
ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
2) заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними
додатками (автобіографія, трудова діяльність);
3) дві фотокартки, розміром 4 х 6 см;
4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
5) інформація про заповнення декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік як
кандидата на посаду за формою, передбаченою Законом України
«Про запобігання корупції»;
6) копія документу, який посвідчує особу;
7) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Документи приймають протягом 30 календарних днів від дня
публікації оголошення в газеті за адресою: смт. Бориня, вул. І.Франка, 4 (адмінприміщення селищної ради).
Телефони для довідок: (03269)3-43-28, (03269)3-41-18.
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ÇÅÌËß ÎÁ’ªÄÍÀËÀ ËÞÄÅÉ:
українці вимагають референдуму проти розпродажу чорноземів
Українці готові скористатись своїм конституційним правом на волевиявлення і сказати категоричне «ні» розпродажу української сільськогосподарської землі, який президент планує розпочати вже з 1 липня цього року.

СТАРТ РЕФЕРЕНДУМУ
Не зважаючи на обіцянки тоді ще кандидата в президенти Зеленського першим своїм кроком на посаді прийняти
закон про всенародне волевиявлення,
щоб на всі важливі для країни рішення

могли впливати люди, українці дочекалися ухвалення цього важливого інструмента демократії тільки в січні цього
року. Як і попереджали фахівці, норми
цього закону надто ускладнені, тож самостійно ініціювати всеукраїнське опитування для незгодних з рішенням президента стосовно розпродажу землі виявилося надзвичайно важко.

Свою підтримку людям в організації волевиявлення пообіцяла команда «Батьківщини», яка все своє політичне життя
відстоює позицію, що долю української
землі мають вирішувати громадяни на
всенародному волевиявленні.
Вивчивши всі деталі
ухваленого закону,
команда Юлії Тимошенко допомогла
організувати 22 травня
велелюдне
зібрання ініціативної
групи «земельного»
референдуму неподалік Києва. Люди
різного віку з усіх куточків України – з Борислава і Харкова,
Білої Церкви та Запоріжжя, приїхали, щоб
показати владі свою
готовність боронити
землю.
Використовуючи сучасне програмне забезпечення, створена з числа учасників зборів лічильна комісія змогла провести необхідну роботу
для виконання всіх передбачених законом юридичних процедур і норм. Тож до
ініціативної групи увійшли 11 тисяч охочих, які невдовзі розпочнуть збір трьох
мільйонів підписів для проведення всенародного опитування. На зібранні також було озвучено питання майбутньо-

го референдуму, яке звучатиме так: Чи
підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?
Учасників зборів підтримала лідерка
« Б ат ь к ів щи ни »
Юлія Тимошенко:
«Я переконана, що
з вашою силою переконливості, з вашою вірою, з вашим патріотизмом
ви піднімете всю
Україну. Я в вас
вірю!». А голова
зборів ініціативної
групи, президент
Асоціації фермерів
та землевласників
України Іван Томич
під час зібрання
сказав, що цей
день «має увійти в
історію як збереження незалежності Української держави шляхом захисту
землі».

НОВІТНЄ
ОБЕЗЗЕМЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ
Таку потужну консолідацію людей спровокувало рішення влади замість розвитку сільського господарства та сімейного
фермерства обрати шлях масштабного
розпродажу українських чорноземів, які
складають 72% території країни. Ухвалені поспіхом під час локдауну «земельні
закони» навмисно виписані таким чином, щоб надати необмежені права та
преференції великим агрохолдингам і
глобальним фінансовим групам, а влас-

ШАНУЙМО СВОЇХ ГЕРОЇВ,
які присвятили своє життя боротьбі
за незалежність України
Нація, яка не шанує своїх Героїв, не має майбутнього. Про це неодноразово засвідчувала світова історія, даючи наочний приклад байдужості. В Україні, яка народила велику когорту справжніх патріотів, що
віддано боролися і борються за незалежність, жертвуючи своїм життям, хочеться вірити: подібне не
загрожує. Принаймні, до таких міркувань спонукає щорічне святкування Дня Героїв, яке 23 травня пройшло на Турківщині.
Та й сама дата визначена не випадково. 23 травня
підступно і зухвало в м. Роттердам агент КДБ Павло
Судоплатов вбив Провідника українських націоналістів
Євгена Коновальця. 25 травня у Празі також було вбито Семена Петлюру. 26 травня розпочалося Норільське повстання, зорганізоване дисидентами – українськими націоналістами. В цей же день, але в 2014 році,
почався бій за Донецький аеропорт, який став символом мужності й незламності українського війська.

Зрештою, якщо звужувати події до Турківщини, то 23
травня 1994 року народився наш земляк, Герой Михайло Іваничко із с. Карпатське. А загинув 16 лютого
2015 року. Таким чином він назавжди залишився двадцятирічним. І цей перелік героїчної історії
можна ще і ще продовжувати.
А повертаючись до святкування на Турківщині, то розпочали його в с. Явора, на
могилі також новітнього Героя Михайла
Романовича. Участь у поминальній панахиді разом із земляками
юного захисника взяв голова Турківської міської
ради Ярослав Паращич та
поклав квіти до пам’ятника на знак вдячності. До
слова, Ярослав Ярославович також є учасником російсько-української війни,
на якій отримав поранення. Ближче до обіду поминальні заходи продовжилися в м. Турка. Спершу
біля пам’ятного знака загиблим учасник ам АТО
настоятелі храмів міста
відслужили панахиду, а представники
міської ради, громадських організацій,
а також помічниця депутата Верховної
Ради України Андрія Лопушанського
Ірина Кіра, поклали квіти шани та вдячності, як до пам’ятного знака, так і до

ного землевласника залишити «поза
грою». Для цього «слуги народу», за наполяганням президента, минулого року
протягли базовий закон, який дозволяє
продаж сільськогосподарської землі. А
декілька тижнів тому вони зняли останні
запобіжники новими законами, які скасували найважливіші статті Земельного
кодексу, завдяки чому дозволили продаж землі іноземцям, видалили поняття «особливо цінні землі», дозволили
знімати родючий шар ґрунту і видобува-

ти корисні копалини. Остаточно «земельну аферу» президента оформили
електронними аукціонами, на яких
вітчизняні фермери змагатимуться зі
світовими корпораціями.
Як показує остання соціологія, понад
70% громадян виступають проти таких
планів президента.
Єдина фракція, що не дала жодного
голосу за жоден «земельний» закон, –
це «Батьківщина», депутати якої, озвучуючи свої правки до цих документів, неодноразово наголошували, що земля – це
невідновлювальний цінний ресурс, який
належить українському народові та
прийдешнім поколінням.
Микола КАРПАТСЬКИЙ.

меморіальних дощок загиблим учасникам АТО – Юрію
Міську, Олександру Ільницькому, прапороносцю Революції Гідності Роману Сенику та пам’ятника Провіднику українських націоналістів Степанові Бандері. Згодом
біля пам’ятника Шевченку відбувся патріотичний концерт, до якого були долучені учасники художньої самодіяльності народних домів територіальної громади.
На знак спадкоємності героїчної української історії учасники свята зорганізували почесну варту, в якій стояли
хоробрі лицарі часів Київської Русі, славного Українського козацтва, Січових Стрільців, учасники АТО та афганської війни і представники теперішнього українського війська. Все це виглядало символічно і вражаюче,
логічно поєднано зі змістовним концертом.
Щоправда, послухати його та віддати шану Героям
прийшло надто мало людей, не кажучи вже про молодь, яка б мала виховуватися на героїчних подвигах
славних Героїв України. Очевидно, якщо у подібних заходах нема виховного елементу або ж він не спрацю-

вав, то можна вважати, що старання організаторів були
марними. Втім, хочеться вірити, що у перспективі нам
таки вдасться переломити цю згубну тенденцію і на
подібних заходах бачитимемо багато молоді, учнів шкіл,
а українські Герої у їхній свідомості справді будуть великими й пошанованими.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÇÌÀÃÀËÈÑß ÞÍ² ØÀØÊ²ÑÒÈ
У неділю, 23 травня, відбувся чемпіонат Турківської ДЮСШ
“Юність” з шашок. Перед початком турніру учасники змагань вшанували пам’ять полеглих Героїв України хвилиною
мовчання.
Змагання відбувались з двох
партій з контролем часу 7 хв. +
5 сек. на кожний хід учаснику.
Спочатку юні шашкісти змагались в молодшій групі до 10
років (2011 р.н. і молодші). Серед дівчат чемпіонкою стала
Віка Голованич, друге місце посіла Тамара Мурис, третє – Софія Леневич.
Серед юнаків до 10 років чемпіоном став Андрій Комарницький, друге місце здобув Артем

Хрептак, третє – Богдан Сенчишин.
У групі до 14 років (2007 р.н. і
молодші), серед дівчат чемпіонкою стала Соломія Крецул, друге місце посіла Діана Ференц,
третє – Павліна Голованич.
Серед юнаків до 14 років чемпіоном став Андрій Кузьо, друге
місце виборов Ярослав Сенчишин, третє – Андрій Комарницький.
Всі призери нагороджені гра-

мотами директора спортшколи
Василя Ціка.
На цьому змагання не завершуються.
У неділю, 30 травня, в
Турківській ДЮСШ «Юність»
відбудеться вперше на Турківщині, а можливо на Львівщині
або й в Україні, турнір з нагоди
Дня захисту дітей, під назвою
«Тато, мама і я – спортивна
шашкова сім’я». Буде цікаво.
Змагання пройдуть у двох категоріях: сім’я з дитиною до 10
років та сім’я з дитиною до 14
років. Дозволяється заміна
батьків на дідусів та бабусь.
Спонсорами турніру будуть
«Благодійний фонд Андрія Лопушанського» (призи – путівки
на відпочинок в оздоровчий
комплекс «Женева» м. Трускавець,
солодощі)
та
ГО
«Відділення НОК України у
Львівській області», керівник
відділення Юрій Турянський
(призи – сувеніри з олімпійською символікою).
Богдан МОСКАЛЬ,
тренер-викладач ДЮСШ
«Юність».

ÑÀÌÁ²ÐÑÜÊÈÉ ÔÀÕÎÂÈÉ ÊÎËÅÄÆ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ
ÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É
оголошує прийом студентів у 2021 році
на державну форму навчання

Ï²ÂÔ²ÍÀËÈ
Ç²ÃÐÀÞÒÜ Ó ÒÓÐÖ²

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
- Інженерія програмного забезпечення
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- Економіка
- Туризм
Прийом документів на денну форму навчання(після 9 класу)
29 червня – 13 липня 2021р.
Вступні випробування: 14 -24 липня 2021р.
Вступ без ЗНО для випускників 11 класу.
Наша адреса: м.Самбір, вул. С.Крушельницької ,7
Телефон для довідок: +380 97 476 8070. Сайт: steti.lviv.ua

Минулої неділі на футбольному полі смт. Бориня відбулися ще два відбіркові матчі з
футболу «Кубка пам’яті Героїв». З рахунком 4:0 футболісти з Сянок виграли від
спортсменів з Либохори. У
другому поєдинку либохірці
також поступилися боринцям з рахунком 1:2. Технічну
поразку записали спортсменам із Верхнього Висоцького,
які не з’явилися на матч із
сянківськими футболістами.
Таким чином до півфіналу вийшли команди Борині та Сянок.
Наступної неділі у м.Турка, о
13.00 год. вони виборюватимуть
путівку у фінал, а в 15.00 год. зустрінуться ще два півфіналісти –
Явора та Вовче.
Наш кор.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення 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 проєктів
рішень сесії Боринської селищної ради:
- про встановлення ставки єдиного податку на 2022 рік;
- про встановлення ставок земельного податку на лісові землі
на 2022 рік;
- про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік;
- про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки, на 2022 рік;
- про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік;
- про встановлення ставки транспортного податку на 2022 рік;
- про встановлення ставки туристичного збору на 2022 рік;
Розробник: виконавчий комітет Боринської селищної ради.
Проєкти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу
будуть розміщені (оприлюднені) на офіційному сайті Боринської
селищної ради ( borynyatg.gov.ua).
Термін приймання пропозицій та зауважень до проєктів регуляторних актів становить один місяць з дня оприлюднення проєктів
регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проєктів регуляторних актів та
аналізів їх регуляторного впливу надавати в електронній формі
на електронну скриньку - smtborunja@gmail.com в письмовій
формі на адресу розробника: Боринська селищна рада, вул.Івана Франка,4, смт.Бориня, 82547, тел.(03269) 3-41-18.

«БОЙКІВЩИНА»
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Продаж керамзитних та бетонних блоків, піску, цементу
М500 та щебеню різних фракцій.
Доставка або самовивіз, м.Турка. Телефони: 096-830-5989,
066-95-350-80.
Продається трикім натна
квартира в м. Турка, загальною
площею 70 кв. м. Є сарай, літня
кухня, приватизована присадибна ділянка біля хати. Ціна –
за домовленістю.
Звертатися за тел. :
0971627500; 0677995341.
Втрачений диплом молодшого
спеціаліста Е15 №114194, виданий
08.06.2015 р. технологічним коледжом ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет» на ім’я Миколи Степановича Будза, вважати
недійсним.
Втрачений державний акт на
право приватної власності на землю серія ЛВ №286 (зареєстрований в книзі запис ів державних
актів за №16), виданий 05.08.2002
р. на ім’я Івана Миколайовича Бойка, вважати недійсним.
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Çì³íè ó ïðèçíà÷åíí³ ñóáñèä³é
Останнім часом серед широкого загалу жителів Турківщини, зокрема тих, хто отримує житлову субсидію, виникає багато запитань, щодо її призначення. І найперше – чи треба
вдруге звертатися до соцзахисту з тим, щоби її таки призначили.
За роз’ясненням ми звернулися до начальника відділу соціального захисту Турківської міської ради Миколи Гута й отримали такий коментар:
– Постанова Кабінету Міністрів України дозволить призначити
субсидію на наступний період для понад 2,5 млн. домогосподарств
автоматично, без особистого звернення. І тільки 15 % домогосподарствам необхідно буде оновити документи для її отримання.
Рішенням Уряду передбачено:
Не враховувати доходи від розміщення депозитів, оскільки
банківські установи подають звіт до ДФС загальною сумою, і наразі відсутня персоніфікована інформація про доходи фізичних
осіб від розміщення депозитів.
Збільшити до 100 тис. грн. суму коштів на депозитному рахунку,
перевищення якої позбавляє громадян права на отримання житлової субсидії (наразі це 25 прожиткових мінімумів, або 56 750
гривень).
Не враховувати житлові приміщення, які перебувають у спільній,
частковій або сумісній власності (переважно це приватизація житла), а також ті, які знаходяться в сільській місцевості (в основному
це спадщина).
Домогосподарствам, у яких відсутні критерії, за яких житлову субсидію не призначають, передбачено автоматичне перепризначення субсидії.
Рішення про призначення житлових субсидій таким домогосподарствам в автоматичному режимі прийматиметься органами соціального захисту населення на підставі інформації Мінфіну за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій (наявність у власності житлових приміщень, транспортних засобів, депозитних рахунків та інше).
Таким чином, призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проведено без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:
- надавалася у грошовій безготівковій формі (необхідно отримати дані для виплати коштів у готівковій формі);
- була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи) (необхідно підтвердити місце фактичного проживання);
- була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем
реєстрації (необхідно актуалізувати відомості щодо непроживання окремих осіб за місцем реєстрації).
Програма житлових субсидій – це адресна підтримка громадян,
які не мають можливості оплатити комунальні послуги, а не
підтримка тих, хто приховує свій майновий і матеріальний стан, і як
правило, має тіньові доходи, не сплачуючи податки. Тому всі ці
зміни про справедливість, адже фінансування призначених субсидій відбувається за рахунок коштів державного бюджету, тобто
добросовісних платників податків.
Постановою передбачено застосування її норм з 1 травня 2021
року.
Отже, повторно до соціального захисту необхідно звернутися
лише тим особам, кому субсидію було призначено згідно рішення
комісії.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Сім’я Юсипович висловлює щире співчуття Ользі Зеновіївні та Миколі
Михайловичу Галишиним з приводу тяжкої втрати – смерті матері та
тещі.
Колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття вчителю математики Ользі Зеновіївні Галишин з приводу тяжкої втрати –
смерті матері. Вічна їй пам’ять.
Учні 8-Б класу Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. та їх батьки висловлюють
щире співчуття вчителю математики Ользі Зеновіївні Галишин з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Сусіди – сім’ї Хорт, Андрійчин, Сакаль, Попівняк, Калинич, Созанські,
Сідак, Галишин, Громик – висловлюють щире співчуття Ользі Зеновіївні
та Миколі Михайловичу Галишиним з приводу тяжкої втрати – сметрі
матері та тещі.
Колектив хірургічного відділення КНП «Турківська ЦМЛ» висловлює
щире співчуття завідувачу відділенням Миколі Михайловичу Галишину
з приводу тяжкої втрати – смерті тещі. Вічна їй пам’ять.
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