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ÄÎÐÎÃÀ ÒÓÐÊÀ-ËÎÏÓØÀÍÊÀ
Оголошено тендер на 7 км капітального ремонту
Всупереч чи наперекір усім песимістам та тим, хто зневірився, нещодавно Львівська обласна адміністрація оголосила
тендер на проведення капітального ремонту дороги ТуркаЛопушанка. А це 7 км – від м. Турка й до медпункту с. Вовче.
Вартість робіт – близько 50 млн. гривень.
Хто буде виконавцем – стане зрозумілим уже 13 липня. А щодо
подальшого ремонту, то на своїй сторінці у Фейсбук заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко написав, що уже в серпні буде завершено виготовлення проектно-кошторисної документації на другу
ділянку дороги – від Вовчого аж до Лопушанки, де в перспективі
влада має намір збудувати й відкрити пункт пропуску з Республікою
Польща. Чи вдасться виділити кошти на продовження ремонтних
робіт, сказати важко, але надія все ж таки є.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÖÅÐÊÎÂÍ²É ÃÐÎÌÀÄ²
Село наше невелике, але дружнє й активне. Особливо, коли
йдеться про облагородження нашої церкви мучеників Маккавеїв.
Їй уже більше 200 років, але завдяки старанню односельчан храм
в доброму стані. Своїми силами ми зробили ремонт всередині, а
зараз вирішили перекрити дах. На даний час це уже зроблено
майже наполовину. Зрозуміло, що коштів завжди не вистачає, а
тому маємо надію на добрих, щирих меценатів. Один з таких, депутат обласної ради Юрій Доскіч, як кажуть, подав руку допомоги
буквально днями. Із свого благодійного фонду він виділив 5 тисяч
гривень. За це ми всім селом щиро дякуємо. Нехай за доброту
Господь віддає йому сторицею.
Йосип КРУПЧАК,
голова церковного комітету.

СВІТЛАНА
МІРОШКІНА –
ПОЛКОВНИК
Уже тривалий час турківський пожежно-рятувальний підрозділ очолює енергійна, креативна, фахова жінка
– Світлана Мірошкіна. Завдяки її старанням на Турківщині
створено 3 місцеві пожежні
команди – у Нижній Яблуньці,
Верхньому Висоцькому та
Лімні, придбано чимало оснащення, а нещодавно ще й нову
пожежну машину. Про її ефективну роботу не один раз позитивно відгукувалися як попередня, так і теперішня влада. І це заслужено, адже досить часто бачимо, що не під
силу чоловікам, може зробити жінка. Це цілком може
стосуватися Світлани Валеріївни.
Зараз маємо добру нагоду
привітати її з черговим визнанням. Вищестояще керівництво
належно оцінило ефективну роботу, присвоївши звання полковник внутрішньої служби.
До слова, вона стала єдиною
в такому званні на теренах Турківщини.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Боринська селищна рада щиросердечно вітає з ювілейним 55-річчям
начальника фінансового відділу Боринської селищної ради Івана Миколайовича Бліхара і бажає шановному імениннику міцного здоров’я, щастя, радості, добра, успіхів у роботі, родинного тепла, довголіття і Божого
благословення.
У день ювілею, в прекрасний цей час,
Щирі вітання прийміть Ви від нас:
Бажаєм здоров’я, добра і тепла,
Незгоди людські хай згорають дотла.
І тільки все добре в житті щоб велося,
Хай збудеться все, що іще не збулося,
Наснага і щедрість у серці хай квітнуть,
Поки ювілей не настане столітній.

Кохана дружина Юганя, син Ігор, невістка Ірина,
онуки Софія, Ангеліна та Діанка сердечно вітають з
70-річчям від дня народження дорогого і люблячого,
чуйного і турботливого, доброго і щирого чоловіка,
батька, свекра та дідуся Івана Миколайовича Яворського і бажають
ювіляру міцного здоров’я, життєвих сил та енергії, родинного тепла, Господньої ласки і благословення.
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді.
Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає 70.
Хоч як прожитих літ є шкода
Та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

Сьогодні день народження нашого керівника – директора вищого навчального закладу – Західно-української філії
університету
«Україна» Галини Комарницької.
Від усього
колективу
вітаємо Вас з
днем народження. Ви –
людина з великої літери, з Вас хочеться брати
приклад, тому, що Ви є не тільки хорошим керівником, але і чудовою людиною. Від усієї душі бажаємо Вам бадьорості духу, успіхів, благополуччя,
стабільності та всього найкращого в
житті.

Коханого чоловіка, люблячого, найкращого тата та чудового
сина, жителя с. Буковинка – Ігоря Івановича Комарницького,
який 28 червня відсвяткував свій ювілей – 35-річчя від дня
народження – щиро вітають дружина Марія, дочки Вероніка
та Андріяна, син Андрій, матуся Марія та батько Валерій і бажають дорогому ювілярові міцного здоров’я, радості і миру, бути завжди веселим,
енергійним і мужнім, Божого благословення на многії і благії літа.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні Твої й літа,
Безмежна радість – чиста і висока,
Нехай частіше до оселі заверта.
Ми бажаємо сонця у зеніті,
Достатку, радості і щастя повен
дім.
Нехай оселиться у серці тепле літо
І соняхом квітує золотим!

Дорогого племінника, кума, хресного батька, жителя с. Буковинка Ігоря Івановича Комарницького з ювілейним днем
народження, який відсвяткував 28 червня, щиро вітають цьоця Антоніна, куми Руслан та Ірина з Яворівщини, Богдан та
Людмила з Пустомитівщини, Віталій та Степанія з Буковинки з
своїми сім’ями та похресник Антон і бажають ювіляру міцного здоров’я, особистого щастя, сімейного благополуччя,
успіхів на педагогічній ниві та Божої опіки
і благословення.
Нехай наповнюється хата
Добром, достатком, сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
Думки хай будуть світлі, легкокрилі,
Всі справи підкоряються рукам,
Хай сяють очі – ясні, милі,
Усупереч прийдешнім всім рокам!

Цими днями святкуватимуть свої ювілейні дні народження
наші дорогі, люблячі, турботливі тато і мама, дідусь і бабуся,
брат і сестра, свати, жителі с. Вовче – Богдан Федорович Роль,
який відзначатиме 70-річчя, та Катерина Семенівна Роль, яка відзначатиме
65-річчя.
Щиро вітаємо наших дорогих ювілярів
і бажаємо, аби Господь дарував Вам
свою опіку, добре
здоров’я, багато
радісних і щасливих днів у житті,
мирне небо над головою, благополуччя на многії і благії
літа.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Із ювілеєм щиро Вас вітаємо,
Бажаєм миру, радості й добра!
І щиро Богородицю благаємо,
Щоби своїм покровом обняла.
З любов’ю і повагою – дочка Ірина з сім’єю, сини Роман та
Дмитро з сім’ями; онуки Вероніка, Лариса, Христина, Даниїл
та Аня, сестри Катерина та Марія з сім’ями, брати Василь та
Семен з сім’ями, сестра Марія з сім’єю та брат Василь з сім’єю,
свати з Вовчого та Київщини, сусіди, колеги по роботі.
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КОСТЯНТИНА КОРОБОВА
ПРЕДСТАВИЛИ КОЛЕКТИВУ
Вчора голова Турківської міської ради Ярослав Паращич представив колективу КНП «Турківська ЦМЛ» нового керівника – 30-річного Костянтина Коробова.
Спочатку Ярослав Ярославович подякував заступнику директора медичного закладу, в.о. керівника Петру Ігнацевичу за роботу в нелегкий період реформ та пандемії. Слова вдячності висловив й на
адресу Михайла Макарика, який також виконував директорські обов’язки. А бажаючи успіхів Костянтину Коробову у роботі, міський голова наголосив, що попереду важка й відповідальна праця, яка, в
першу чергу, має бути спрямована на покращення якості надання медичних послуг, максимальне
збереження колективу, підвищення заробітної плати.
Одним із перших завдань, що стоїть перед керівником, є здача в експлуатацію хірургічного корпусу.
І якщо вдасться зробити максимально швидко, це буде барометром його ефективного старту. Хоча
завдань, які потребують вирішення, тут є значно більше. Це, власне, визнав й сам новопризначений
керівник, який, виступаючи, сказав: «Важливо зберегти все те, що було напрацьовано в колективі, а
ще важливіше розвинути надбане в три, або й чотири рази».
Привітати Костянтина Коробова з
призначенням на посаду прибули помічник депутата Львівської обласної
ради Юрія Доскіча Ірина Мудрак та
заслужений лікар України, завідувач
відділення анестезіології та інтенсивної терапії Старосамбірської районної лікарні Володимир Корольчук.
Поряд з офіційною частиною, важливо згадати, що ще й досі не вщухають пристрасті щодо рішення конкурсної комісії. Ті, хто не хочуть бачити
Костятина Костянтиновича на посаді
директора, звернулися до військового комісара Львівської області, щоб він
дав роз’яснення, чи справді службу у
Турківському військкоматі можна зарахувати як керівний стаж. У відповіді,
зокрема йдеться, що у Львівському
обласному територіальному центрі
комплектування та соціальної підтримки відсутні нормативно-правові документи щодо прирівнювання посад військовослужбовців до керівних посад підприємств, установ та організацій, незалежно від
форми власності. Також начебто медики (але інкогніто), боячись переслідувань, звернулися до незалежного детективного журналістського бюро розслідування провести розслідування, вивчивши
всі обставини справи, з обрання директора вторинки. А на адресу голови Турківської міської ради
напередодні надійшов лист з певною аргументацією від претендента, який не став директором,
Михайла Макарика з проханням не укладати контракт з Костянтином Коробовим, а оголосити та
провести повторний конкурс.
Але все відбулося. Яким буде результат – покаже час.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
ТУРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
15-ї сесії 8-го скликання
від 24.06.2021 р., №594
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ
Відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанов Кабінету
Міністрів України від 26.07.2006р., №1010 «Про
затвердження Порядку формування тарифів на
послуги з вивезення побутових відходів» (зі
змінами), від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» (зі змінами), розглянувши звернення комунального підприємства «Турківське житлово-комунальне управління» від
15.04.2021р., юридична адреса: м.Турка, пл.Ринок,26, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», спираючись
на протокол №18 від 16.06.2021 року громадських слухань, сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тариф на послуги з вивезення 1
м.куб. твердих побутових відходів від населення
(приватний сектор, комунальні будинки) по
Турківській міській територіальній громаді в сумі
165,00 грн.
2. Затвердити тариф на вивезення твердих побутових відходів від однієї особи по Турківській
міській територіальній громаді в сумі 22,00 грн.,
3. Затвердити тариф на послуги з вивезення 1
м.куб. твердих побутових відходів по Турківській
міській територіальній громаді від бюджетних та
небюджетних
організацій,
приватних
підприємств, СПД та інших в сумі 265,32 грн.
4. Затвердити тариф на послуги з вивезення
твердих побутових відходів по інших населених
пунктах Турківської міської ради, а саме: села
Завадівка, Мельничне, Лосинець, Явора,
Присліп, Шум’яч, Стоділка, Закіпці , Ільник, Ісаї,
Розлуч, Ясениця, Радич, Лімна, Вовче, Жукотин,
Бережок, Дністрик-Дубовий, Ясінка-Стецьова,

Кіндратів, Хащів, Лопушанка, Ліктів, Мала Волосянка з розрахунку за 1 км. – 6,63 грн., відстані
вивозки від м. Турка плюс вартість вивезення
1м.куб.
5. Затвердити тариф на захоронення 1 м.куб.
твердих побутових відходів в сумі 56,40 грн.
6. Затвердити тариф на послуги з вивезення
1м.куб. рідких нечистот по м.Турка від населення (приватний сектор, комунальні будинки) в сумі
260,03 грн.
7. Затвердити тариф на послуги з вивезення
1м.куб. рідких нечистот по м.Турка від бюджетних та небюджетних організацій, приватних
підприємств, СПД та інших в сумі 535,68 грн.
8. Затвердити тариф на послуги з вивезення
рідких нечистот для жителів інших населених
пунктів Турківської міської ради а саме: сіл Завадівка, Мельничне, Лосинець, Явора, Присліп,
Шумяч, Стоділка, Закіпці , Ільник, Ісаї, Розлуч,
Ясениця, Радич, Лімна, Вовче, Жукотин, Бережок, Дністрик-Дубовий, Ясінка-Стецьова,
Кіндратів, Хащів, Лопушанка, Ліктів, Мала Волосянка з розрахунку за 1 км. - 5,00 грн., відстані
вивозки від м. Турка плюс вартість вивезення
1м.куб. нечистот.
9. Затвердити тариф на послуги з вивезення
1м.куб. рідких нечистот з інших населених пунктів
Турківської міської ради для організацій, приватних підприємств, СПД та інших в сумі 535,68 грн.
плюс вартість відстані з розрахунку за 1 км – 5,00
грн. вивозки від м. Турка до населеного пункту.
10. Рішення вступає в дію з наступного дня
після оприлюднення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб, окріп пунктів
1 та 2 рішення, які вступають в дію з 01.09.2021
року.
11. До введення в дію тарифів на вивезення
твердих побутових відходів від однієї особи по
Турківській міській територіальній громаді, на
населені пункти громади, а саме сіл Завадівка,
Мельничне, Лосинець, Явора, Присліп, Шум’яч,
Стоділка, Закіпці, Ільник, Ісаї, Розлуч, Ясениця,
Радич, Лімна, Вовче, Жукотин, Бережок,
Дністрик-Дубовий, Ясінка-Стецьова, Кіндратів,
Хащів, Лопушанка, Ліктів, Мала Волосянка поширюється тариф в розмірі 14,14грн. від 1 особи.
12. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Залугу С.С.
Міський голова Паращич Я.Я.
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Цими теплими липневими днями святкує свій ювілей
життєлюбна, завжди усміхнена, привітна, щира, турботлива похресниця Іванна Борисівна Яворська.
Дорога ювілярко, нехай з цією
датою в Твоєму житті відкриється нова і захоплююча сторінка, в
якій не буде помилок і негараздів, а тільки щастя і любов.
Бажаємо Тобі великих успіхів й
натхнення, міцного здоров’я і
здоров’я Твоїм рідним, родинного тепла і достатку, Господньої
ласки і благословення.
Нехай промінчик сонця у цей
день
Тебе розбудить ніжним поцілунком.
Нехай любов близьких Тобі людей
Буде Тобі найкращим подарунком!
З повагою – хресний тато з сім’єю.

Відділ освіти, культури і туризму Турківської міської ради
шле найщиріші вітання з нагоди 70-річного ювілею – людині порядній, чесній, доброзичливій, вмілому, досвідченому педагогу – Ігорю Івановичу Мисю і бажає шановному
ювіляру здоров’я – з роси і води, добра, добробуту, рясних Божих благословінь.
Зичимо Вам в житті – радості,
У справах – мудрості.
У друзях – вірності, в серці – юності.
Знаємо Вас енергійним,
Симпатичним і привітним.
Отаким і залишайтеся
І літам своїм не підкоряйтеся.

Колектив ДЮСШ «Юність» щиро вітає з 70-річчям від
дня народження надзвичайно відповідальну людину, тренера Ігоря Івановича Мися і бажає шановному ювілярові
міцного здоров’я, добробуту, радості та Божого благословення на кожен день та многії
літа.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже, Вам здоров’я і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато літ
Під Божим і людським благословенням.

Дорогу і люблячу сестру, жительку с Карпатське – Софію
Володимирівну Іваничко – з ювілейним днем народження щиро вітає сестра Ганна з сім’єю з Турки і бажає іменинниці міцного здоров’я, світлої радості в житті, родинного тепла і благополуччя, Господньої опіки на довгій життєвій дорозі.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат –
Коли вітають рідні й друзі
В щасливих й гарних 60!
Прийми вітання наші щирі,
Хай обминають негаразди і журба.
Хай кожен день несе віднині
Багато радості, здоров’я і добра.

Педагогічний колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 щиросердечно вітає із 90-річним ювілеєм колишню вчительку Ірину Михайлівну Прокопів і бажає шановній ювілярці
доброго здоров’я, гарного святкового настрою, життєвих
сил та енергії, любові від рідних, тепла і затишку в родині,
Божої опіки на довгій життєвій стежині.
Дай Боже, Вам жодних прикрощів
не знати
І ще соте літо в добрі зустрічати.
Тепла Вам від щирих людей,
Любові і шани – від рідних й дітей.
Від щирого серця Вам щастя бажаєм,
Хай Бог Вам здоров’я пошле і тепла.
Любов’ю і ласкою хай зігрівають
Вас друзі й родина – на многії літа!
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ÆÈÒÒªÂ² ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÒÀ Â×ÈÒÅËÜÑÜÊÀ
ÄÎÐÎÃÀ ²ÃÎÐß ÌÈÑß
Педагогічна спільнота Турківщини багата достойними фахівцями, які впродовж десятиліть навчають дітей розумному, доброму, вічному, сповна віддаючи себе нелегкій вчительській праці. Серед таких
– освітянин з величезним досвідом, вчитель від Бога (а сьогодні – ювіляр) та шанований громадськістю
Ігор Мись. Його життєва та вчительська дорога – це приклад для наслідування.
Народився Ігор Іванович у мальовничому патріотичному селі Ясениця 1 липня 1951 року у багатодітній,
працьовитій, шанованій сім’ї. Від батьків успадкував усі
християнські чесноти, які з роками удосконалював і
люб’язно ділився з молоддю. Після закінчення місцевої школи, вступив на навчання до Бориславського ПТУ
№7, де здобув спеціальність електромонтажника електроліній. Згодом був призваний на військову службу, а
після демобілізації працював за фахом у багатьох регіонах України.
І хоч був фахівцем своєї справи, він не розлучався з
мрією стати педагогом. З тим і вступив на заочну форму навчання до Івано-Франківського республіканського технікуму фізичної культури та спорту, який успішно
закінчив у 1980 році. Ще навчаючись, ерудований і енергійний юнак ступає на омріяну вчительську дорогу. Спершу працює в Шум’яцькій, згодом – у Комарницькій восьмирічних школах, віддаючи себе улюбленій справі та
дітям. Невдовзі його запал та завзяття побачили керівники району й запропонували очолити спортивний
комітет Турківського райвиконкому. Хоча трудиться він
там не довго: вчительська професія перемагає і він
переходить на роботу у Турківське професійне училище, а згодом – у місцеву середню школу. Роботи було
багато, адже навчання в освітньому закладі проводили у дві зміни для більш, ніж тисячі учнів. За доброту,
вміння знаходити підхід до кожної дитини Ігоря Івановича завжди любили учні, поважали колеги. Надзвичайно високо оцінював роботу педагога тодішній директор школи Андрій Дмитрах. А коли в 1990 році у нашому місті була відкрита друга новозбудована школа,
яку очолив нині покійний Богдан Микита, туди перейшла команда молодих педагогів. Ігорю Мисю, Василю Костишаку, та автору цих рядків в той час довелося виконувати багато ремонтних робіт у спортивних залах, на
майданчиках, неодноразово їздити до Львова за спортінвентарем. Тоді ми всі працювали з великим ентузіазмом, не шкодуючи ані часу, ані сил.

У 1996 році при відділі освіти було відкрито дитячоюнацьку спортивну школу «Юність». Це дало змогу охопити різними видами спорту понад 200 учнів міста та
району. Ігор Іванович був одним із перших, хто погодився вести волейбольну секцію у дівчат. Не пройшло багато
часу, як в нашому місті, за його ініціативи, почали проводити обласні змагання з волейболу. Пригадую, як вперше до нас прибули команди з міст
Львів, Червоноград, Стрий, Броди,
Самбір, Жидачів. Наші дівчата боялися виходити на спортивний майданчик проти досвідчених гравців, але
Ігор Іванович зумів їх налаштувати на
боротьбу і, як результат, через декілька років вони уже були в призерах,
а в 2012 році стали чемпіонами області. Зрозуміло, що для цього сьогоднішній ювіляр доклав багато зусиль, вміння і терпіння. За це йому велика шана і вдячність.
Як фахівця своєї справи вчителі
фізичного виховання Турківщини впродовж багатьох років незмінно обирали Ігоря Мися головою методичного
об’єднання. За багаторічну та сумлінну працю йому встановлено кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» та
педагогічне звання «Старший вчитель». Не лише у вчительському та
учнівському середовищі, а й практично на всій Турківщині знають Ігоря Івановича як великого шанувальника туристичних мандрівок. Разом із своїми вихованцями він пройшов багатьма туристичними стежками не
лише на наших теренах, а й на Сколівщині. Не один раз
підкорював найвищу гору Львівщини – Пікуй, десятки
разів побував з учнями у фортеці Тустань.

Важливим є й те, що за принципову життєву позицію,
чесність та вміння знаходити правильні виходи із складних ситуацій, педагоги освітнього закладу багато років
поспіль обирали Ігоря Мися головою профспілкового
комітету. А за свою трудову діяльність він виховав собі
добру заміну – вчителями фізичного виховання стали
його учні Андрій Розлуцький та Андрій Мацур. Вони
вдячні своєму наставнику за мудрість, за те, що навчив
наполегливості у досягненні спортивних успіхів. Багато
вихованців дякують йому за те, що привив любов до
спорту, з яким вони не розлучаються впродовж десятиліть.
Два роки тому Ігор Іванович за власним бажанням
звільнився з посади вчителя фізичного виховання, але
не порвав із спортом, зокрема волейболом. Він й досі
працює тренером з волейболу в ДЮСШ «Юність», де
разом із вихованцями показують чудові результати. Голова
Турківської міської ради Ярослав Паращич, який пліч-о-пліч
трудився у спортшколі з Ігорем
Івановичем, каже, що він – надзвичайно чесна, справедлива,
віддана спорту людина. Є досвідченим фахівцем, наставником
і порадником. Він не лише тренує, а й виховує. Власне, тому є
у списку найкращих тренерів, з
яких беруть приклад молоді,
вчаться життєвих премудростей
та людяності. До того, Ярослав
Ярославович каже, що Ігор Мись
не лише висококласний фахівець, а й великий патріот, а в
останні роки й волонтер. Патріотизм у нього не вдаваний, не
показовий, а скромно проявляється з глибини душі.
Винятково позитивно оцінюють роботу Ігоря Мися керівники навчального закладу, де він
працював, – Михайло Блажівський та Геннадій Когут. Й горді з
того, що, власне, такий висококласний фахівець працював у колективі. З ним завжди
можна порадитися, довірити відповідальну справу чи
просто щиро поспілкуватися, або ж невимушено, задушевно заспівати українських патріотичних пісень. Зрештою, сьогодні кожен з нас може багато розповісти про
Ігоря Мися як про колегу, наставника, фахового і щирого вчителя.
Михайло ЮСИПОВИЧ,
м. Турка.

Колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. щиро вітає з ювілеєм
– 70-річчям від дня народження – досвідченого педагога, вмілого організатора, хорошу, щиру, активну людину
Ігоря Івановича Мися.
Бажаємо, аби Господь дарував Вам свою опіку, добре
здоров’я, багато радісних і щасливих
днів у житті.
Роки, мов птахи, в вирій
відлітають,
А спогади мережать далі
голубі,
Хай Вашу стежку квіти застеляють,
Ви залишайтеся бадьорі й молоді.
Хай Вам здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добро і водограєм ллється
І щастя ділиться на многії літа.

Турківська міська рада щиросердечно вітає з ювілейним днем народження досвідченого педагога, вмілого
спортивного наставника, активну, енергійну, щиру людину
Ігоря Івановича Мися і бажає шановному ювіляру міцного
здоров’я, невсипущої життєвої енергії,
мирного неба над головою, довголіття.
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на
путі,
Хай світла радісна дорога
Щасливо стелиться в
житті!
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У четвер, 24 червня, у Турці, на місцевому стадіоні «Карпати», пройшла відкрита першість ДЮСШ «Юність» з міні-футболу. Змагались тут 6 команд юнаків у двох вікових категоріях: 2005-2006 р.н. та молодші та 2009-2010 р.н. та молодші.

технічніших гравців у двох вікових категоріях. Ними стали: у
молодшій – Денис Сіданич, у
старшій – Володимир Когут.
Усі команди-призери були
нагороджені кубками, медалями та грамотами, переможці в
номінаціях – пам’ятними статуетками та окремими грамотами від Турківської ДЮСШ
«Юність». Зрештою, жоден учасник турніру не залишився без
нагород.
Церемонію нагородження
провели вищезгадані Василь
Ціко, Олег Мельник, Петро Дудинець, а також постійний спонсор та шанувальник дитячо-

Після урочистого відкриття
змагань, яке провели директор
спортшколи Василь Ціко, директор ФСК «Карпати» Олег Мельник та голова федерації футболу Турківської громади, тренервикладач ДЮСШ «Юність» з
футболу Петро Дудинець, розпочались футбольні баталії на
двох полях, розмічених за різними стандартами. Незважаючи
на спекотну погоду, команди
продемонстрували чудовий
рівень фізичної і тактичної підготовки. Це зайвий раз засвідчило, що тренування у спортивній
школі не є марними.
За підсумками зіграних поєдинків, у молодшій віковій групі
перемогу святкували футболісти
«Турки-1», друге місце посіла

юнацького футболу – Микола
Яворський. Він і на цей раз не
залишився осторонь цього
спортивного свята та подарував
кожній команді по футбольному м’ячу. У відповідь керівництво спортшколи відзначило Миколу Михайловича подякою за
підтримку юнацького спорту.
Також Турківськ а ДЮСШ
«Юність», учні школи та їхні
батьки щиросердечно дякують
за підтримку Турківській міській
раді та особисто голові – Ярославу Паращичу, за те, що у нелегкий час адміністративно-територіальної реформи школу
вдалося зберегти, і діти Турківщини й надалі мають змогу займатись спортом.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

У ТУРЦІ ПОЗМАГАЛИСЬ
ЮНІ ФУТБОЛІСТИ

команда «Турка-2», третьою
стала «Турка-3».
У старшій віковій групі кращими стали представники Явори,
срібло вибороли гравці «Турки1», а замкнули трійку кращих
футболісти «Турки-2».
Кращим воротарем у старшій
віковій групі став Іван Занкович
(«Турка-1»), кращим бомбардиром – Віталій Коваль (с.Явора),
кращим гравцем – Степан Ігнацевич (с.Явора).
Серед юнаків молодшої вікової категорії кращим воротарем
визнано Андрія Невелечука
(«Турка-1»), кращим бомбардиром – Владислава Роздольського («Турка-1»), а кращим гравцем – Дмитра Головича («Турка-1»). Також було відзначено
та нагороджено грамотами най-

Продається житловий будинок у с. Розлуч. Поруч з будинком
знаходиться земельна ділянка. Будинок дерев’яний, пічне опалення, 3 кімнати, веранда. Фруктовий сад, хороші сусіди. Колодязь
відсутній. Хороша транспортна розв’язка, є джерела мінеральних
вод. Чудова природа, ліс, гриби. Тел.: 0976551061.
Турківська міська рада повідомляє про прийняття 24.06.2021 року
місцевих податків:
- Рішення №586 “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022
рік”.
- Рішення №587 “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік”.
- Рішення №588 “Про встановлення земельного податку на лісові
землі на 2022 рік”.
- Рішення №589 “Про відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами та їх об’єднаннями”.
- Рішення №590 “Про встановлення транспортного податку на
2022 рік”.
- Рішення №591 “Про встановлення єдиного податку на 2022 рік”.
- Рішення №592 “Про встановлення туристичного збору на 2022
рік”.
- Рішення №617 “Про встановлення ставок орендної плати за
землю на 2022 рік”.
Детально з рішеннями можна ознайомитися на офіційному сайті
Турківської міської ради (turka-mrada.gov.ua) в розділі «Жителю громади», підрозділ «Податки, збори, ставки», або ж за посиланням
https://gromada.org.ua/gromada/turkivska/podatki-11-01-15-19-072017/.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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У п’ятницю, 2 липня, о 17.00
год. на майдані Шевченка в м.
Турка християнська церква
Христа Спасителя організовує
концерт християнської пісні за
участі гурту «Крила віри».
Продається 1/2 цегляного будинку в м. Турка по вул. Бойківська, 12-б (вище Православної церкви).
Дві кімнати, коридор, кухня та
веранда. Вихід на другий поверх
(сходи) з вулиці.
Підвал, господарські прибудови та 8 соток землі. Хата потребує господаря.
Ціна договірна.
Додаткова інформація за телефоном 0964346437, Марія.
Втрачене посвідчення дитини
з багатодітної сім’ї серія ВС
№044562, видане 06.12.2010 р.
на ім’я Марини Миколаївни Сахарнацької, вваж ати недійсним.

2 ëèïíÿ 2021 ðîêó
Згідно рішення десятої сесії VIII скликання Боринської селищної ради від 30 червня 2021 року №557 були внесені зміни до
Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти. А саме:
1. В пункті 6 внести зміни і викласти в такій редакції:
6. Для проведення конкурсного відбору уповноваженим органом утворюється конкурсна комісія, до складу якої делегуються
представники на паритетних засадах:
1. від засновника (посадові особи органу державної влади чи
депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи) ;
2. від відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);
3. від інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації
та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері
загальної середньої освіти тощо).
2. Пункт 12 доповнити підпунктом 7, а підпункт 7 переходить у
8 і викласти в такій редакції:
12. Претенденти на посаду керівника ЗЗСО подають до конкурсної комісії такі документи:
7. довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
8. мотиваційний лист, складений у довільній формі.
3. Пункт 15 підпункт 1 викласти в такій редакції:
15. Конкурсний відбір включає такі етапи:
1. перевірки на знання законодавства України у сфері загальної
середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у
сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування.
Продовжити термін подачі документів на конкурс директорів
закладів загальної середньої освіти до 21 липня 2021 року включно.
Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері
загальної середньої освіти та поіменний склад конкурсної комісії
буде опублікований на сайті Боринської селищної ради після засідання виконавчого комітету Боринської селищної ради.

ПІДОЗРІЛЕ ВОДІЙСЬКЕ
ПОСВІДЧЕННЯ
Чого гріха таїти, є багато автолюбителів, які жодного
дня не вчилися для того, щоб отримати водійські права, а все
вирішили, як кажуть, шляхом найменшого опору. З кимсь домовилися, заплатили і посвідчення готове. Власне, через те,
що новоспечені водії часто не мають елементарного водійського досвіду, з року в рік маємо все більше й більше дорожньотранспортних пригод.
Останній приклад. 25 червня в м. Турка поліцейські зупинили автомобіль, яким кермував громадянин В., житель одного із сіл Турківщини. Коли кермувальник пред’явив посвідчення, у поліцейських
воно викликало підозру. Щоб з’ясувати усі обставини (найперше –
походження посвідчення), призначено експертизу й, після її результату, буде прийнято рішення згідно чинного законодавства.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Загублений військовий квиток АВ 583224, виданий 27.11. 2019 р.
на ім’я Богдана Романовича Пецковича, вважати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Нижньояблунського ОЗЗСО висловлює
щире співчуття педагогу-організатору Ірині Іванівні Крупчак з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата.
Працівники Буковинського ЗЗСО І-ІІ ст. висловлюють щире співчуття
вчительці Марії Іванівні Точок та техпрацівниці Іванні Іванівні Комарницькій з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька.
Педагоги Риківської гімназії висловлюють глибоке співчуття вчительці української мови та літератури Марії Іванівні Точок з приводу
тяжкої втрати – смерті батька.
Відділ освіти, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради
висловлює щире співчуття Олександрі Петрівні Москаль, заступнику директора з навчально-виховної роботи Верхненського ЗЗСО І-ІІІ
ст., з приводу тяжкої втрати найріднішої людини – смерті матері.
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