
В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ÃÀÇÅÒÀ ÂÈÕÎÄÈÒÜ Ç 25 ÑÅÐÏÍß 1990 ÐÎÊÓ

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

¹12    (1674)   Ï’ßÒÍÈÖß,  26 áåðåçíÿ  2021 ÐÎÊÓ

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

31 березня святкуватиме свій ювілейний день народжен-
ня дорога нам людина, люблячий і турботливий, добрий і чуй-
ний чоловік і батько Володимир Іванович Дем’яновський.

Дорогий ювіляре, бажаємо, аби Господь дарував Тобі свою
опіку, добре здоров’я,  багато радісних і
щасливих днів у житті, мирне небо над
головою,  благополуччя, повагу і любов
на многії і благії літа!

Хай стежка життєва радістю
квітне,

Настрою гарного, днів привітних.
Здоров’я, щастя, світлої долі,
Щирого затишку в серці і в домі.
Ми зичимо здоров’я, щастя й долі
Щирими, сердечними словами,
 А Бог хай обдаровує
Довгими  й щасливими літами!
З любов’ю –  дружина Романія, син Володимир з Мариною,

сини Іван і Сергій.

 Дорогу сваху, жительку с. Явора Галину Михайлівну Бряник
щиросердечно вітаємо  із ювілейним днем народження, яке
святкує 26 березня. Бажаємо ювілярці неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого щасливого
віку!

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні як струна,
А добро не оминає хату,
Як не оминає світ весна.
Хай здоров’я, радість і достаток

Сиплються,  немов вишневий цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,

А Господь дарує сотню літ!
З повагою – свати Василь і Галина Ладики.

З нагоди прекрасного ювілею сердечно і від душі вітаємо
дорогу, люблячу, добру, щиру сестричку Галину Бряник.

Просимо у Всевишнього для Тебе, рідна, міцного здоров’я з
цілющої криниці, сімейного щастя та душевної благодаті. Не-
хай Мати Божа покриває Тебе своїм омофором, а у Твоєму
серці завжди живуть віра, надія і любов.

Скільки зір зійшло у Твоїм небі,
Не одне сузір’я – зорепад!
Просим в Господа Тобі благословення
І невтомних охоронців-янголят.
Хай усе, про що Ти щиро мрієш,
Збудеться насправді, а не в сні.
Будь Ти  Богом долею наділена
За невтомні справи всі свої.
З роси й води Тобі – на многая  і благая літ!
З любов’ю і повагою –  сестра Оксана з сім’єю, сестра Марія

з сім’єю, сестра Лідія з сім’єю.

Церковний комітет та парафіяни храму Святої Трійці с. Нижнє
Гусне щиросердечно вітають з днем народження   свого на-
стоятеля о. Івана.

 Шановний отче! Хай сповняться Ваші найсвітліші мрії та
бажання і Боже благословення супроводжує Вашу працю на
звершення усіх добрих справ в ім’я процвітання нашої церкви.

Нехай тепло і повага рідних, близьких та прихожан нашої
святої церкви  додають Вам сил та впевненості
у майбутньому. Щастя, здоров’я, радості та
благополуччя Вам та Вашій родині.

Щоб гарний настрій, здоров’я без ліку
Не покидали Вас довіку.
Щоб доля мальвами цвіла
Й прихильною до Вас була.
Щоб шанували Вас краяни,
Любили щоб парафіяни.

І щоб на радість всіх мирян –
Ще довго-довго були з нами!

Щиросердечно вітаємо із 35-річчям, яке відзначала
24 березня,  дорогу і люблячу, добру і привітну, дбайли-
ву  і чуйну  доньку, дружину, маму, сестричку і цьоцю
Анжелу Степанівну Бурич.

Бажаємо Тобі, рідна, міцного здоров’я і Божого бла-
гословення, земних щедрот
та прихильності долі,  розу-
міння і підтримки з боку
рідних і друзів,  заступницт-
ва Пречистої Діви Марії, Гос-
подньої опіки і благословен-
ня – на многії і благії літа!

Ми достатку бажаєм,
любові,

Хай щастить Тобі завж-
ди в житті.

Хай невдачі і зло випад-
кове

Не спіткають Тебе на
путі.

Немає кращого за цвіт весняний,
Немає кращих літ за молоді.
Тож будь завжди здорова і кохана
На все життя, відміряне Тобі!
З любов’ю – тато Степан, мама Софія, чоловік Дмит-

ро, сини Артем, Микола і Матвійко, сестра Марійка з
чоловіком Миколою і племінниця Алінка.

Ë²ÒÍ²É ×ÀÑ ÒÀÊÈ ÁÓÄÅ
Кілька днів тому Верховна Рада не

підтримала законодавчу ініціативу
про скасування переведення годин-
ників, відправивши проект закону
№4201 «Про обчислення часу» на по-
вторне друге читання.

Якби в Раді
документ на-
брав необхід-
ну кількість
голосів (не
в и с т а ч и л о
лише 16
«за»), то у ніч
проти 28-го
березня в Ук-
раїні вже б
не крутили го-
динники.

Оскільки цього не сталося, то в
найближчу неділю, 28-го березня, всі
українці перейдуть на літній час,
шляхом переведення годинників О
ТРЕТІЙ ГОДИНІ НОЧІ ЗА КИЇВСЬКИМ
ЧАСОМ НА ОДНУ ГОДИНУ ВПЕРЕД.

ÄÎÊÒÎÐÑÜÊÀ ÄÈÑÅÐÒÀÖ²ß
ËÞÁÎÌÈÐÀ ËÎÍÅÂÑÜÊÎÃÎ

Днями у Львівському державному університеті
внутрішніх справ відбувся захист дисертації на
здобуття ступеня доктора філософії за спеціаль-
ністю «Право».

Свою наукову роботу на розсуд спеціалізованої вче-
ної ради представив наш земляк, начальник управлін-
ня боротьби з фінансовими злочинами Головного уп-
равління ДФС у Львівській області Любомир Лоневсь-
кий. Тема дослідження - «Використання результатів
оперативно-розшукової діяльності під час досудового
розслідування ухилення від сплати податків, зборів
(обов’язкових платежів)».

Щирі вітання Любомиру Миколайовичу. Успіхів на подальшу працю!
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÕÎ×ÅÒÜÑß Â²ÐÈÒÈ
Â ÏÎÇÈÒÈÂÍÈÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

На Турківщині є ряд об’єктів з невизначеною перспективою щодо продовження чи закінчення
будівництва. Місцевий бюджет, зрозуміло, для цього коштів не має, а тому доводиться сподіва-
тися на фінансування з державного фонду регіонального розвитку або з обласного бюджету.

Щоб реально ознайомитися зі станом справ на об’єктах, вчора, з ініціативи депутата обласної ради, нашого
земляка Михайла Дзюдзя, Турківщину відвідали голова постійної комісії з питань бюджету Львівської обласної
ради Володимир Квурт та директор департаменту економічної політики ЛОДА Степан Куйбіда. Спершу пред-
ставники області побували у с. Явора, де триває будівництво спортзалу місцевої школи . Загальна вартість
об’єкта – 5 млн. гривень. На даний час тут виконано робіт трохи більше, як на 500 тисяч гривень. Затим була
зупинка в с. Розлуч. Тут практично на завершенні культурно-медичний центр, вартість якого  – більше семи
мільйонів гривень, а до завершення не вистачає майже 500 тисяч гривень. Цьогоріч об’єкт цілком реально
може бути здаточним. Більше,  ніж на 50 відсотків,  готова лікарська амбулаторія в с. Лімна, з кошторисною
вартістю 5 млн. 680 тис. грн.Тут також побували обласні чиновники. Приблизно півмільйона гривень потрібно
для здачі в експлуатацію   лікувального корпусу КНП «Турківська ЦМЛ». Про це також проінформували гостей.

Високоповажна комісія   побувала   й  у с. Нижня Яблунька (тут  очікує здачі місцевий освітній заклад та з
великою ймовірністю може бути здана цьогоріч й лікарська амбулаторія), а також на  найбільшому  об’єкті
Турківщини – будівництві  Либохорської загальноосвітньої школи.  До здачі в експлуатацію тут ще далеко, а ось
звести дах й накрити приміщення в цьому році конче потрібно. В іншому випадку – уже в наступному році
споруда може стати аварійною.

Разом із депутатами області на об’єктах побували голова Турківської міської ради Ярослав Паращич та
голова Боринської селищної ради Михайло Шкітак. А про те, які кошти може виділити обласний бюджет для
Турківщини, дізнаємося згодом. Хочеться вірити, що вони будуть значно більшими, аніж на дороги. Як відомо,
нам перепало лише 1 млн. грн. на поточний ремонт одного кілометра в с. Розлуч.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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У ці сонячні дні свій знаковий ювілей відзначає добра,
чуйна і щира людина, заступник директора з НВР Явірського
ЗЗСО І-ІІІ ступенів –Галина Михайлівна Бряник! Педагогічний
та учнівський колективи щиросердечно вітають ювілярку, ук-
лінно завдячуючи їй за багаторічну сумлінну працю і бажа-
ють ще на багато років міцного здоров’я, жіночої чарівності,
невтомності і успіхів у всіх добрих справах і родинного благо-
получчя.

Сьогодні день, буває раз в житті,
Цей день коли Вам 50 настало!
Хай Вам здається – це багато літ,
Але насправді дуже й дуже мало.
На довгий вік, на многа літ,
На шану від людей стелися,

доле,
Крізь все життя лиш для доб-

рої людини,
Яка горить сама й запалює
Усіх своєю працею щоднини.
Нехай душа у Вас ніколи не

старіє,
На білій скатертині будуть

хліб і сіль.
Своїм життям Вас завжди

сонце гріє,
Слова подяки линуть

звідусіль.
Зичимо Вам літ багато,
Радості, ні крихточки біди,
Щоб життя для Вас було як свято,
І дарувало посмішку завжди.
Нехай Вас охороняє Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Хай Господь Бог здоров’я посилає,
Прожити в щасті і многая літ бажаєм!

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проектів

регуляторних актів
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про

засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та з метою одержання
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних
осіб, їх об’єднань, повідомляємо про оприлюднення
проектів рішень сесії Турківської міської ради:

- Про врегулювання деяких питань оренди комуналь-
ного майна Турківської  міської ради.

- Про затвердження Примірного договору оренди не-
рухомого або іншого окремого індивідуально визначе-

«ÒÀÐÀÑÎÂ² ÄÓÌÊÈ
ÁÓÄÓÒÜ ÆÈÒÈ Â²×ÍÎ»

  Нещодавно  підбито підсумки конкурсу дитячого малюнка
«Тарасові думки будуть жити вічно», організованого Турківсь-
кою міською бібліотекою для дітей, з нагоди 207-ї річниці з дня
народження Великого Кобзаря – Тараса Шевченка.

–  У конкурсі взяли  участь  не дуже  багато дітей –  всього семеро.
Зате дехто з них надіслав по кілька малюнків, тож вибирати було з
чого,  – каже заступник директора  ЦРБ по роботі з дітьми  Леся
Пуравець. –  Переможницею  стала 12-річна  юна художниця Верон-
іка Петрайко, учениця Ільницького ЗЗСО І-ІІІ ст., яка  за свій малюнок
удостоїлася диплома і подарунка. Ми щиро дякуємо усім, хто відгук-
нувся на наш заклик і активно долучився до конкурсу та вшанував
пам’ять великого  українського поета.

Слід сказати, що всі решта учасників також не залишилися без
відзнак. Вони були нагороджені грамотами та подарунками.

Ольга ТАРАСЕНКО.

За відсутність маски у гро-
мадських місцях у так званій
“червоній” зоні штрафуватимуть
лише злісних порушників, які не
реагуватимуть на зауваження
правоохоронців. Про це повідо-
мив заступник директора де-
партаменту МВС з комунікацій
зі ЗМІ Ярослав Тракало.

“Робота правоохоронців мати-
ме, насамперед, профілактич-
ну та роз‘яснювальну місію. Бе-
зумовно, першочерговим зав-
данням буде донести до людей,
чому дотримуватися маскового
режиму — надзвичайно важли-
во як для власної безпеки, так і
безпеки здоров’я і життя оточу-
ючих. Усі повинні усвідомлюва-
ти власну відповідальність“, —
сказав Ярослав Тракало.

 На запитання щодо того, чи
залучатимуть додаткові сили
поліції для відстеження пору-
шень, Тракало зазначив, що
патрулі постійно присутні на ву-
лицях, вони стежать за дотри-
манням порядку і тепер, відпо-
відно, будуть робити зауважен-
ня громадянам без масок.

Злісних порушників, які не за-
хочуть одягнути маску, будуть
штрафувати на місці на 170 гри-
вень, або на 17 тисяч гривень,
якщо порушення зафіксовано в
громадському транспорті чи
державній установі.

Нагадаємо, що додаткові об-
межувальні заходи запровад-
жені на території всієї області з
23 березня до 6 квітня. Це

рішення обласної комісії ТБ і НС
є обов’язковим до виконання та
не потребує додаткового зат-
вердження або схвалення орга-
нами місцевої влади у містах чи
районах області. Це ЛОДА по-
яснила тим, що раніше деякі
органи місцевого самовряду-
вання «фактично самоусунули-
ся від виконання карантинних
обмежень».

Відтак на Львівщині зали-
шається забороненою робота:

- закладів громадського хар-
чування (бари, ресторани, кафе
тощо), крім здійснення адрес-
ної доставки замовлень та за-
мовлень на виніс;

- торговельно-розважальних
центрів; інших розважальних
закладів;

- діяльність у сфері торго-
вельного і побутового обслуго-
вування населення; але дозво-
лена діяльність банків, пошти,
ветеринарних клінік, АЗС, са-
лонів краси, майстерень за по-
переднім записом;

- закладів культури та прове-
дення культурних масових за-
ходів, водночас дозволені авто-
концерти, автокінотеатри, робо-
та історико-культурних заповід-
ників;

- спортивних залів, фітнес-
центрів, басейнів;

- проведення всіх масових
(розважальних, спортивних,
соціальних, рекламних та інших)
заходів, крім офіційних спортив-

Відтоді, як Львівщина, а відтак і Турківщина, перейшла в
«червону зону», де є вимога носити маски на вулицях, у бага-
тьох виникло слушне запитання: захисні маски потрібно но-
сити постійно, чи лише при скупченні людей? Однозначної
відповіді у цьому плані наразі немає. Але, попри це, хочемо по-
слатися на коментар Міністерства внутрішніх справ:

×È ØÒÐÀÔÓÂÀÒÈÌÓÒÜ
ÇÀ Â²ÄÑÓÒÍ²ÑÒÜ

ÌÀÑÊÈ ÍÀ ÂÓËÈÖ²
них заходів та матчів командних
ігрових видів спорту;

- діяльність закладів гро-
мадського харчування та місць
для харчування в готелях з 11:00
до 6:00 години наступної доби.
Дозволена робота лише під час
сніданків та харчування в го-
тельному номері за замовлен-
ням клієнтів;

- діяльність непродовольчих
ринків.

Також заборонено відвідуван-
ня закладів освіти, незалежно
від форми власності. Рішення
не стосується лише роботи дит-
садків, інтернатів та молодших
класів шкіл.

Дотримання карантинних об-
межень мають забезпечити го-
лови райдержадміністрацій,
міські, селищні та сільські голо-
ви.

Щодоби медики області фіксу-
ють більше тисячі нових хворих
на Covid-19. А тому Турківський
міський голова Ярослав Пара-
щич звертається до всіх жителів
неухильно дотримуватись ви-
мог санітарно-епідеміологічних
норм. Це збереже не лише влас-
не здоров’я та життя, а й оточу-
ючих.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу

спорту, молоді, оборонної, мо-
білізаційної роботи, цивільно-
го  захисту та взаємодії з пра-
воохоронними органами.

P.S. Вчора КНП “Турківська
міська лікарня” та КНП “РЦ
ПМСД” розпочали вакцинацію
індійською вакциною
“AstraZeneca” медичних пра-
цівників. За перший день про-
вакциновано 40 осіб з числа
медперсоналу.

Церковний комітет та парафіяни  храму Св. Трійці УАПЦ
с. Матків сердечно вітають з днем народження свого на-
стоятеля о. Степана Старевича і бажають шановному іме-
ниннику міцного здоров’я, душевного тепла, успіхів на ниві
служіння Господу і людям, довголіття.

Хай благословить Господь Вас
щедро,

Доброту утверджує й любов.
Зміцнює здоров’ям, мир дарує,
Радість звершень, силу моли-

тов.
Щоб були щасливі Ви в родині,
Серед близьких, друзів, в свя-

щенстві!
Благодаті Божої, людської

шани,
Многих і благих Вам літ в

житті!

ного майна, що належить до комунальної власності
Турківської міської ради.

- Про затвердження Положення про порядок надан-
ня старостами Турківської міської ради Самбірського
району Львівської області додаткових послуг правово-
го характеру, які пов’язані із вчинюваними  нотаріаль-
ними діями, діями, прирівнюваними до нотаріальних
посвідчень, а також послуг технічного характеру.

- Про затвердження  Правил благоустрою території
населених пунктів Турківської міської ради Самбірсь-
кого району Львівської області.

- Про здійснення підприємницької діяльності у тим-
часових спорудах на території Турківської міської ради
Самбірського району Львівської області.

Розробник: виконавчий комітет Турківської міської
ради.

Проекти регуляторних актів та аналізи їх регулятор-
ного впливу будуть розміщені (оприлюднені) на офіцій-
ному сайті Турківської міської ради (turka-
mrada.gov.ua).

Термін приймання пропозицій та зауважень до про-
ектів регуляторних актів становить один місяць з дня
оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізів
їх регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проектів регулятор-
них актів та аналізів їх регуляторного впливу: до за-
вершення карантину просимо надавати в електронній
формі на електронну скриньку - turkamrada@ukr.net
або 04056026@mail.gov.ua; після завершення каран-
тину – в письмовій формі на адресу розробника: Тур-
ківська міська рада, пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500
тел./факс: 3-11-90.

Колектив Бітлянського ЗЗСО І-ІІІ ст. сердечно вітає із 60-
річчям від дня народження вчительку математики Аллу
Миколаївну Ільницьку і бажає шановній ювілярці міцного
здоров’я – з роси і води, невсипущої життєвої енергії, світлої
радості в житті,  мирного неба над голо-
вою, достатку та рясних Божих благо-
словінь.

Хай щастя не відходить від по-
рога,

І Матір Божа Вас до серця при-
горта,

А доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії

літа!
Хай поруч з Вами Ангел Ваш ле-

тить,
Оберігає Вас завжди й усюди.
Нехай дарує радість кожна мить,
Родина любить, поважають люди.
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Весна нині видалась важка для людей:
тарифна вакханалія призвела до того,
що майже всі українці тепер нездатні
оплатити комірне. Різко зросла кількість
хворих - і це на тлі того, що все більше і
більше медиків не витримує і звільняєть-
ся з роботи. Ціни в магазинах сказились:
люди скоро не зможуть навіть себе про-
годувати. Країна балансує на межі енер-
гетичної кризи. Закриваються виробниц-
тва, працівникам затримують зарплати,
малий бізнес або банкрутіє, або ледь
животіє.

Відповідальна влада за таких умов
мала б працювати цілодобово задля
захисту своїх громадян - у всіх країнах
світу так. Тільки не в Україні - тут людські
біди владу не обходять. Їй важливіше
остаточно добити українське фермер-
ство і пошвидше розпродати землю ра-
зом із надрами - хоча 75% українців про-
ти цього.

А тому “Слуги” цинічно протягують два
законопроекти - №2194 та №2195, із

красивими назвами та диявольським
змістом. Проти них виступили всі при-
томні фахівці - від профільних організацій
до економічних експертів.

Якщо приймуть - буде знято всі запоб-
іжники, які неймовірними зусиллями
“Батьківщини” та Юлії Тимошенко вда-
лось відстояти рік тому. Іноземці зможуть
скуповувати землі, скільки захочуть.
Фермери втратять всі свої привілеї, а
багато хто одразу позбудеться земель,
на яких давно працює. Їх викидатимуть з
торгів, бо вони не зможуть заплатити
стільки, скільки зможуть банки, кримі-
нал, міжнародні спекулянти та трансна-
ціональні корпорації. Ферми зникнуть,
а разом із ними і села. Зникнуть особли-
во цінні землі - ліси, заповідники,
дослідні поля.

А щойно землю скуплять - з нею мож-
на буде робити все, що заманеться. Міня-
ти цільове призначення. Знімати верхній
шар грунту, аби вичерпати корисні копа-

лини - “Слуги” окремо про це потурбува-
лись. Навіть записали, що “власник доз-
волу на видобуток копалин” матиме на
торгах пріоритет вищий за фермера.

Політичний експерт Володимир Небо-
женко прогнозує, що всього за півроку
хаотичної скупки землі, без кадастру, без
відповідних інституцій, без фінансового
підкріплення фермерів, нормативів та

державного нагляду, постане нова “зе-
мельна” олігархія - ніби нам “промисло-
вої” було замало.

ÍÎÂÈÉ ÍÀÑÒÓÏ ÍÀ ÇÅÌËÞ:
ÍÀ ÂÀÐÒ² ËÈØÅ

ÞË²ß ÒÈÌÎØÅÍÊÎ
Українці переживають кошмарне “дежавю”. Знову весна, знову локдаун, а

“Слуги народу”, замість підняття економіки, зниження тарифів та порятун-
ку людей від коронавірусної епідемії, намагаються всупереч волі народу іще
раз продати нашу землю іноземцям. Як і рівно рік тому, на заваді зеленому
бульдозеру стала лише Юлія Тимошенко та її партія “Батьківщина”, які по-
слідовно відстоюють інтереси українців загалом та фермерів зокрема. Зав-
дяки її непохитній позиції “другий етап земельної реформи” не пройшов в
турборежимі - нищівні законопроекти надійно заблоковані в парламенті. Сус-
пільство має знати, який злочин задумали “слуги олігархів та великих кор-
порацій”, і зупинити його - під проводом Юлії Тимошенко.

У парламенті проти цього бульдозе-
ра, який руйнує уже не тільки економіку,
а майбутнє всіх прийдешніх поколінь,
встала тільки Юлія Тимошенко та її
партія “Батьківщина”. Вони подали
більше тисячі правок до цих законопро-
ектів і домоглись розгляду кожної - тож
“антинародний бліцкріг” забуксував і сус-
пільство вчасно дізналось про цинічні
плани влади.

Боротьба Юлії Тимошенко знаходить
все більше і більше підтримки в народі.
Політичний експерт Ігор Петренко, ана-
лізуючи причини неухильного зростан-
ня її рейтингу, пов’язує це саме із захис-
том землі та обстоюванням прав фер-
мерів.

Із ним солідарний експерт Дмитро Кор-
нійчук, який також нагадав про здатність
“Батьківщини” відстоювати інтереси ук-
раїнців не лише в парламенті, а й на

місцях. Це дуже
важливо, адже ра-
ніше люди більше
сподівались на
центральну владу, а
тепер все більше і
більше поклада-
ють надії на місце-
ву - як додатково
зауважує В. Небо-
женко.

Професіоналізм,
компетентність та
чітка державниць-
ка позиція не про-
сто є ключовим
елементом захисту
українців та дер-
жавності.

Вони роблять
Юлію Тимошенко
та команду “Батьк-

івщини” єдиними, хто зможе врятувати
країну і вивести її з криз по всіх фронтах.

Микола КАРПАТСЬКИЙ.

– Про створення служби у справах дітей було прий-
нято рішення на одній із сесій Турківської міської ради
9 лютого поточного року. І  буквально за кілька днів –
станом на 11 лютого – трьох осіб   із служби у справах
дітей  тодішньої  Турківської райдержадміністрації  було
переведено у  структуру Турківської  міської  ради, –
каже Ірина Стебівка. –  Ми схвалюємо таке  швидке і
позитивне рішення міської влади і депутатів. Адже  не
викинули  нас, як кажуть,  за борт,  а залишили на поса-
дах й далі  всіх  фахівців, які  зі стажем роботи  більше
десяти років  у даній сфері, знають, як працювати з
відповідною  категорією дітей, мають   для цього набуті
роками знання,  вміння і навички. Звичайно, кількість
дітей, яких обслуговуватиме наша служба,  майже на-
половину менша,  ніж це було досі, адже   створено дві
громади.   На даний час на обслуговуванні  маємо 5200
осіб дитячого населення. Відповідно, зменшилася й
кількість  сиріт  та  дітей із  сімей зі складними  життє-
вими  обставинами. Тому на майбутнє є  добра мож-
ливість ретельніше  перевірити кожну сім’ю, кожне
село, щоби не опустити жоден важливий момент, коли
дитинка може опинитися в  тих чи інших складних жит-
тєвих обставинах.

Зараз на обліку у службі у справах дітей  Турківської
міської ради перебуває 9 дітей, які  опинилися у склад-
них життєвих обставинах. Ці дітки  перейшли нам «у
спадок» ще з попередньої діяльності у районі. На най-
ближчу перспективу плануємо перевірити кожну таку

дитину на предмет того, чи змінилися умови  її  життя в
кращу сторону чи ні. Якщо  спостерігатимемо позитив-
ну динаміку, дитину знімемо  з обліку;  якщо ж ні, буде-
мо й далі тримати  її під наглядом.  Також  плануємо
виявляти нові  кризові сім’ї, брати до уваги проблеми,
що виникають в цих сім’ях, коли  батьки  свідомо ухиля-
ються від виконання своїх батьківських обов’язків.  Те-
пер на облік у  службу у справах  дітей можна  ставити
не тільки батьків, які зловживають спиртними напоя-
ми,  вживають наркотики,  а й тих,  які  не є такими,
проте  зовсім  не цікавляться життям своїх  дітей,  не
знають, чим вони займаються у вільний від навчання
час.  Зараз ми наділені  повноваженнями   проводити
моніторинг кожної  сім’ї, де є діти,  і вживати відповід-
них заходів із захисту дитини, якщо виникне  така не-
обхідність.

–  Ірино Ільківно, чи  й далі працюватиме програ-
ма забезпечення житлом  дітей-сиріт?

–  Дві  програми – забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей позбавлених батьківського піклування, та забез-
печення  осіб з числа дітей- сиріт (тобто осіб, віком до
24 років), які діяли в попередні роки, ми й далі будемо
втілювати в життя. На обліку  сьогодні у службі у спра-
вах дітей   є  26 дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування.   Семеро осіб  потребують житла.
На  цей рік   сесією Турківської міської ради виділено

240 тисяч гривень на реалізацію  даної програми. Пла-
нуємо закупити житло  для особи з числа дітей-сиріт,
якій  виповнилося 23 роки. У неї є троє  дітей,  і ця
особа-сирота, згідно закону,  має право на покращен-
ня своїх житлових умов.

Також   перебувають  на обліку  8  дітей, які потребу-
ють усиновлення. Тому звертаємося до всіх небайду-
жих: не боятися,  а  проявити милосердя й  дати мож-
ливість таким дітям відчути радість, тепло і затишок
родини; відчути,  що вони є потрібними і бажаними.

І  насамкінець  хотіла б наголосити на тому, що  для
повноцінної робо-
ти  нашої служби,
необхідний транс-
порт. Проблема  з
транспортом  у нас
тягнеться віддав-
на.  Скільки буває
випадків,  коли
звертається до нас
людина за допо-
могою і терміново
потрібно  виїхати
на місце, а маши-
ни нема. Ось  й за-
раз у нас  є плано-
вий виїзд в с. Мель-
ничне. Добре, що є
хороший староста,
який іде  нам на-
зустріч,  і належна
співпраця з поліцією. Але транспорт нам все одно  не-
обхідний,  у разі, коли відреагувати на ситуацію  треба
миттєво.  Коли  йдеться про долю дитини,  іноді й про  її
здоров’я і  навіть життя.  Адже турбота про дітей є вкрай
важливою для всієї  громади .  Бо хто, як не ми, маємо
дбати про них. Якщо  наші діти щасливі, значить ста-
рання  нас, дорослих, не  є марними.

Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

ЧУЖИХ ДІТЕЙ НЕ БУВАЄ
Вибори до Турківської міської ради вже в минулому.   І   для належного   та ефективного її функціонуван-

ня,  для повноцінного забезпечення життєдіяльності Турківської об’єднаної територіальної  громади,
необхідно, щоб запрацювали усі  структури.  Так, для  роботи з дитячим населенням громади було
створено службу у справах дітей.  Про те,  чи  запрацювала вже  ця структура , про  плани   на майбутнє,
ми  й дізнаємося від начальника служби   Ірини Стебівки.  До речі, Ірина Ільківна  – досвідчений спеціаліст
у цій галузі,  адже 13 років  працює  з дітьми із сімей, які опинилися у складних життєвих  обставинах.

 У селі Нижня Яблунька, по вул. Заповідник (Боринська селищна рада),
продається старий дерев’яний будинок – нежитловий, під забудову.  Підве-
дено воду і електропостачання. Є город – 0,74 га. Усе приватизовано. Доку-
менти в наявності.

Ціна – 5000 у. о.
Деталі за телефоном:  0502474832. Марія.

Загублене свідоцтво про неповну середню освіту Б №552591, видане Боберківською
неповною середньою школою у 1990 році на ім’я Івана Васильовича Сохана, вважати
недійсним.

Загублене посвідчення  громадянина, який проживає (працює) на території гірського
населеного пункту, видане Верхненською сільською радою на ім’я Катерини Василівни
Тупичак, вважати недійсним.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.
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ÑÂÎª¯ ØÊÎËÈ!”
З 15 лютого по 15 березня   в Завадівській гімназії імені Івана Сакаля, з метою виховання

учнів на кращих традиціях військової слави Збройних Сил України, виховання у них  духу патр-
іотизму, національної самосвідомості, громадянської позиції, вивчення та популяризації історії
українського козацтва, вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, українських добровольців,
воїнів - інтернаціоналістів та борців за волю України, активізації героїко-патріотичного ви-
ховання молоді на бойових і трудових традиціях старшого покоління, виявлення творчо обда-
рованих учнів, виховання любові до рідного краю,  пройшов  місячник національно-патріотич-
ного виховання  «Я – громадянин, я – патріот, я – вихованець своєї школи!”,  під керівництвом
педагога-організатора  Ольги Журавчик.

У рамках місячника (з дот-
риманням всіх протиепідем-
ічних заходів)  проведені ви-
ховні години, уроки мужності,
години пам’яті, флешмоби,
бесіди національно-патріо-
тичного спрямування.

Так, 15 лютого  пройшла
урочиста лінійка «Цей
вічний біль  – Афганістан»  –
до Дня вшанування учасників
бойових дій на територіях
інших держав та 32-ої
річниці виведення військ з
Республіки Афганістан. Хви-
линою мовчання учні та вчи-
телі вшанували пам’ять  за-
гиблих воїнів – інтернаціо-
налістів та воїнів, які зараз
захищають нашу Батьківщи-
ну.

Небесній  Сотні - українцям, які загинули у Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській,
за честь, за волю, за право бути народом у власній державі, 19 лютого був  присвячений виховний
захід «У нашій пам’яті вони назавжди залишились». На  ньому присутні  вшанували  пам’ять героїв
Революції Гідності та загиблого випускника школи, героя АТО,  Івана Сакаля.

А минулого тижня у гімназії  проведено тематичну лінійку «Вони для нас виборюють життя», при-
урочену Дню українського добровольця, а також загальношкільний флешмоб. Усі присутні заспівали
гімн ОУН “Зродились ми великої години”. Відлуння гімну українських націоналістів було чути в кожній
класній кімнаті.

Події останніх років змінили нас усіх.  Для  кожного настав час відчути свою відповідальність за
долю держави. Виховуючи юних патріотів, ми вкладаємо в їхні  душі віру у  героїзм, талант, непов-
торність  і силу духу українського народу, любов до Батьківщини – нашої єдиної України.

Микола ПОТІЧНИЙ.

Колектив Турківського ДНЗ №1 висловлює щире співчуття методисту
відділу освіти, культури і туризму Турківської міської ради Наталії
Євстахіївні Усик з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Ольги Йоси-
півни.

Колеги по роботі Турківського професійного ліцею висловлюють щире
співчуття викладачу спецдисциплін Івану Івановичу Шкробаку з приво-
ду тяжкої втрати – передчасної смерті сестри – Марії.

Турківський районний суд глибоко сумує з приводу передчасної смерті
присяжної суду Галини Михайлівни Анохіної і висловлює щире співчут-
тя родині покійної.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного ліцею вис-
ловлює щире співчуття викладачу спецдисциплін Івану Івановичу Шкро-
баку з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті сестри – Марії.

Колектив ДЛГП «Галсільліс» висловлює щире співчуття лісничому
Надсянського лісництва Мирону Івановичу Ільницькому з приводу смерті
тещі –  Мирослави Антонівни Сакаль.

Працівники хірургічного відділення КНП «Турківська ЦМЛ» висловлю-
ють щире співчуття молодшій медичній сестрі Стефі Миколаївні Ватраль
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив ДЛГП «Галсільліс» глибоко сумує з приводу смерті колишнь-
ого лісника Лімнянського лісництва Семена Васильовича Павлюха і вис-
ловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

Свати з с. Багнувате глибоко сумують з приводу смерті свата Михай-
ла Миколайовича Созанського і висловлюють щире співчуття рідним
покійного.

Турківська районна організація Української Спілки ветеранів Афгані-
стану глибоко співчуває своєму бойовому побратиму Ярославу Ярос-
лавовичу Рабку з приводу великого горя – трагічної смерті сина – Юрія.

Колектив Либохорського ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО висловлює глибоке співчут-
тя заступнику директора Михайлу Михайловичу Лихві та вчителям –
Оксані Олексіївні та Ігорю Михайловичу Лихвам з приводу тяжкої втрати
– смерті тещі та бабусі.

Колектив лікарської амбулаторії с.Либохора висловлює щире співчут-
тя фельдшеру Поліні Миколаївні Лихві з приводу великого горя – смерті
матері.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного ліцею вис-
ловлює щире співчуття викладачу спецдисциплін Богдану Михайловичу
Сакалю з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Ільницького ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття дирек-
тору Іванні Євстахіївні Ярошович та вчителю трудового навчання Івану
Михайловичу Ярошовичу з приводу передчасної смерті матері та тещі.

Педагогічний колектив Явірського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире співчут-
тя Наталії Євстахіївні Усик з приводу тяжкої втрати – смерті матері –
Ольги Йосипівни Рибчич.

Відділ освіти, культури і туризму Турківської міської ради висловлює
щире співчуття методисту відділу  Наталії Євстахіївні Усик з приводу
тяжкої втрати – смерті матері – Ольги Йосипівни Рибчич.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади:

головного спеціаліста відділу містобудування, житлово-комунально-
го господарства, охорони праці та цивільного захисту

Вимоги до конкурсантів: вища освіта за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня
бакалавра, вільне володіння державною мовою,
навички роботи на комп’ютері.

Стаж роботи на службі в органах місцевого са-
моврядування, на посадах державної служби або
досвід роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій, незалежно від форми
власності, не менше 1 року.

Перелік документів, які слід подавати на кон-
курс:

1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій
зазначається 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 квалі-

фікації, присвоєння вченого звання, присудження
наукового ступеня;

5) інформація про заповнення декларації про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансово-
го характеру за минулий рік як кандидата на поса-
ду за формою, передбаченою Законом України
«Про запобігання корупції»;

6) копія документа, який посвідчує особу;
7) копію військового квитка (для військовослуж-

бовців або військовозобов’язаних).
Документи приймають протягом 30 календар-

них днів від дня публікації оголошення в газеті за
адресою: смт. Бориня, вул. І.Франка, 4.

Тел. для довідок: (03269)3-43-28, (03269)3-41-18.

ÍÀÏ²ÄÏÈÒÊÓ ÏÎÐÓØÈÂ ÏÄÐ ÒÀ
ÂËÈÏ Ó ÊÐÈÌ²ÍÀË

У середу, 24 березня, на перехресті вулиць Міцкевича та Бог-
дана Хмельницького у м.Турка (біля “Рукавички”) трапилась мало
не детективна історія за участю одного із жителів Турківщи-
ни та працівників поліції.

Все почалося з того, що громадянин Г., керуючи іномаркою, зупинився
з порушенням правил дорожнього руху. А коли побачив, що до нього
ідуть поліціянти, вийшов з машини та почав утікати. Правда, зробити
йому цього не вдалося. Порушника швидко наздогнали. Під час складання
адмінпостанови за неправильну парковку, поліцейські помітили у керма-
нича ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти тест
на вміст алкоголю на місці, за допомогою газоаналізатора Drager. Коли
кермувальник зрозумів, що запахло смаленим, спробував відкупитися
від поліціянтів, залишивши купюру, номіналом 100 євро у їхньому служ-
бовому автомобілі. Усе це працівники поліції зняли на відео і викликали
слідчо-оперативну групу, яка й зафіксувала спробу дачі хабара.

У результаті на водія оформили постанову за неправильне паркуван-
ня та протокол за нетверезу їзду. За це йому разом доведеться сплати-
ти більше 17 тис.грн. штрафу, а також на рік залишитись без посвідчення
водія. А за спробу дачі хабара – світить ще й кримінал.

Наш кор.


