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Сердечно вітаємо з ювілейним днем народження дорогу
сваху, жительку м. Турка  Анастасію Петрівну Бахур.

З нагоди ювілею, бажаємо Вам, дорогенька,  усіх земних
благ, якими Всевишній може нагородити жінку: міцного здоро-
в’я, краси, щастя і радості, любові і людського тепла, невичер-
пного терпіння і жіночої мудрості. Бажаємо завжди відчувати
радість і задоволення від життя. Божої ласки Вам,
опіки і благословення – на многії і благї літа!

Із прекрасною датою щиро вітаємо,
Щастя та радості багато бажаємо.
А здоров’ячка зичим найбільше,
Бо без нього жити найгірше.
Хай Ангел-охоронець  поруч з Вами буде,
Марія Мати береже від зла.
Дай Боже, Вам жити і горя не знати,
Щоб сотую весну ще зустрічати!
З повагою – свати Лідія і Василь Копитчаки з

сім’єю.

Протопресвітер о.Ігор Стецишин, церковний комітет, пара-
фіяни і церковний хор храму Святого Миколая (Середня Тур-
ка) щиросердечно вітають із ювілейним днем народження
добру, привітну, щиру людину, хористку Анастасію Петрівну Ба-
хур.

Дорога ювілярко, нехай завжди на Вашому небосхилі сяє
сонечко, супроводжує гарний настрій,  поважають люди, люб-
лять рідні, тепло родинного вогнища зігріває Ваше  серце, а

Господь посилає   міцне здоров’я,  довголіття,
Свою ласку і благословення.

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, через все життя
Лише добром для доброї людини.
Щоб мир і щастя в оселю ступали,

Благ усяких – горою, здоров’я  – рікою.
І ніяких бід, а Бог хай дарує Вам

Многих, щасливих і радісних літ!

 Від щирого серця і з великою любов’ю вітає-
мо із 60-річчям від дня народження дорогу,
люблячу, добру, чуйну матусю і бабусю, житель-
ку Турки Анастасію Петрівну Бахур.

З нагоди цього прекрасного ювілею, бажає-
мо Вам, рідненька, аби Гос-
подь благословив Вас
міцним здоров’ям,  сімей-
ним затишком, достат-
ком, радістю і миром на
кожний прожитий день.

Всю доброту, яка
існує в світі,

Всю радість, що живе
поміж людей,

Найкращі всі, що до вподо-
би, квіти

Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя, сили –
На многії і благії літа!
З повагою –  син Іван, дочка Тетяна, невістка

Галина, зять Юрій, любимі бабусині  онуки –
Юліанна, Артем, Денисик та Єлизавета.

12 квітня святкуватиме свій ювілейний день народження
житель с. Красне Ігор Володимирович Кропивницький –  коха-
ний чоловік, турботливий батько, люблячий син, брат, онук,
хресний, добрий і щирий племінник.

Бажаємо Тобі, рідненький, міцного-міцного здоров’я, безліч
радісних і світлих днів у житті, добра, достатку, миру і благопо-
луччя.

Перші 10 років собі дитинство
залишило,

Других 10 років взяла юності
пора.

Треті 10 років сьогодні насту-
пили –

Новий етап дорослого сімейно-
го життя.

Тож ми вітаєм з ювілеєм щиро,
Бажаємо достатку, радості,

добра,
Здоров’я міцного, злагоди і

миру,
Щоб завжди Тебе Мати Божа

берегла.
А Господь Тобі хай посилає
Щасливі й незабутні дні.
Ангел-охоронець хай з плеча не злітає,
Завжди допомагає в дорозі, і в труді.
З любов’ю і повагою – кохана дружина Василина, донечки

Даринка та Веронічка, мама Євгенія, сестра Оксана з чолові-
ком Володимиром, бабуся Ярослава, похресниця Ніка, вуйко
о. Віктор та цьоця Аня з сім’єю та вся велика родина.

Дорогу матусю, бабусю, прабабусю і прап-
рабабусю - Катерину Ільківну Ільницьку  - жи-
тельку с.Матків  – з 90 - річним ювілеєм сер-
дечно вітають дочки Марія, Люба, Ольга, зяті
Павло, Володимир, Йосип, вісім онуків, оди-
надцять правнуків, четверо праправнучків.

 Бажаємо Вам, рідненька, міцного здоро-
в’я, родинного затишку і тепла  – на многії і
благії літа.

Матусю ріднень-
ка, матусю єдина!

Вас щиро вітає
вся наша родина.

Хай Бог Вам здо-
ров’я та силу дає,

Зозуля сто років
нехай накує!

Ви є, рідненька, між нами
у хаті –

Всі ми щасливі, всі ми ба-
гаті.

Хоч роки минули, як чиста
вода,

Для нас Ви, Матусю, завжди дорога.

ÍÎÂÈÉ ÏÎØÒÎÂÕ ÄËß
ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÌÅÒÈ

Будівництво п’яти нових пунктів
пропуску на Львівщині – у пріоритеті розвитку

українського прикордоння
Будівництво п’яти пунктів пропуску на території Львівської області потрапило у план

заходів Кабміну з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки. Йдеться
про ПП “Лопушанка”, “Варяж”, “Белз”, “Мшанець” та “Боберка”.

Зрозуміло, що ми найперше турбуємося про Турківщину. А тому,  важливо наголосити, щодо першого
та останнього пунктів пропуску, то це –  копітка спільна робота, яка триває уже не один рік, депутата
Верховної Ради України Андрія Лопушанського та Львівської обласної державної адміністрації. В
цьому контексті можна пригадати дні добросусідства, що були проведені як на українській, так і на
польській території, виїзди, з ініціативи Андрія Ярославовича, експертних груп на кордон, поблизу
с.Лопушанка; масштабний польсько-український захід на базі Західного реабілітаційно-спортивного
центру у с.Яворів.

Відтак Держмитслужба, Міністерство фінансів та Львівська ОДА повинні проаналізувати стан еко-
номічного розвитку нашої області, об’єктів соціальної та дорожньої інфраструктури, визначити строки
початку та закінчення будівництва цих об’єктів, можливості одержання офіційної згоди Республіки
Польща на відкриття пунктів пропуску, згідно з вимогами законодавства. 

Для того, аби розпочати переговорний процес щодо відкриття цих пунктів, має бути також розроб-
лена концепція їх функціонування. Роботи планують проводити за державний кошт, а також залучати-
муть інші джерела фінансування.

Львівська ОДА вже розробила техніко-економічне обґрунтування будівництва міжнародного пунк-
ту пропуску «Лопушанка – Міхновець» та подала його на  розгляд Кабінету Міністрів України. Департа-
мент дорожнього господарства на цей рік запланував ремонт 7-кілометрового відрізку дороги Турка
– Лопушанка, під’їзної до цього пункту.

«Згідно з нормами Шенгенської системи, транскордонні переходи повинні розташовуватись на
відстані в межах 25 – 30 км один від одного. Водночас європейська концепція розбудови інфраструк-
тури кордону базується на тому, що пункти пропуску мають будуватися там, де з обох боків кордону є
дорожнє сполучення. Тому найперше завдання, яке перед собою ставимо, - розвиток прикордонних
доріг, - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький. -  На цей рік ми запланували продовжити
ремонт на дорозі Боберка – Бориня, протяжністю 26 кілометрів. А також продовжимо роботи на
шляху Мшанець – Стрілки. Всі ці дороги забезпечують виїзд на трасу Львів - Самбір - Ужгород».

«Якість пунктів пропуску, прикордонних доріг формують в іноземців перше враження про нашу
країну. На жаль, черги, які утворюються на українсько-польському кордоні, часто відбивають бажан-
ня у туристів їхати до нас, а в потенційних інвесторів – тут працювати, - зазначив Максим Козицький. –
Розвинена прикордонна інфраструктура – це потужний імпульс для розвитку нашої економіки, пол-
іпшення якості життя наших людей. Особливо – мешканців  прикордонних територій».

Маємо розуміти, що такі проекти як будівництво пункту пропуску не роблять за рік чи два. Їх реалі-
зації передує величезна підготовча робота фахівців різних галузей. І лише при наполегливій праці і
вірі в те, чим займаєшся, результат неодмінно буде, всупереч усім зневірам та розчаруванням.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогу дружину, люблячу маму, турботливу бабусю, жи-
тельку м. Турка Любов Миронівну Чудак із ювілеєм, який
відзначатиме 12 квітня, вітають чоловік Микола, сини Бог-
дан і Юрій, невістка Катерина, онуки Анастасійка, Іринка
та Денисик.

Бажаємо міцного здоров’я, родинного затишку, поваги
від людей, любові від рідних, підтримки від друзів.

Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зро-

стили.
Хай серце у грудях ще довго

палає,
А руки, мов крила, нас пригорта-

ють.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

З 90-ю річницею від дня народження, яку відсвяткува-
ла 1 квітня,  сердечно вітають добру, мудру, щиру і това-
риську людину, жительку с. Явора –  Юлію Олександрівну

Леневич, брат Іван з дружиною Марією,  племінники
Ігор, Роман з дружиною Галиною і бажають їй

доброго здоров’я, родинного затишку і теп-
ла, Господньої опіки і благословення.

Хай Ваші сили прибудуть, здоров’я
зміцніє,

Хай Матінка Божа Вас обігріє.
Дай Боже, Вам жити і горя не зна-

ти,
Щоб сотую весну із нами стріча-

ти!

Дорогого зятя та швагра, жителя с. Красне Ігоря Володи-
мировича Кропивницького щиро вітають з 30-річчям від
дня народження тесть Любомир та теща
Любомира, швагро Микола  з сім’єю, свісті
Валентина, Марія та Наталія зі своїми
сім’ями і бажають йому міцного здо-
ров’я, сімейного благополуччя та дов-
гих років щасливого життя.

Тридцять  літ –  хіба це вік?
Треба три таких прожити!
Ми вітаєм і бажаєм  днів щасливих зо-

лотих.
Щоб родило щастя рясно,
Все в житті було прекрасним.
Щоб усе могло і вмілось, квітувало, веселіло.
Щоб в сім’ї завжди було
Любов, повага і тепло.

Розпочинаємо запис на се-
зонні роботи в Польщі (полуни-
ця, малина, лохина і т.д.).

Тел.: +380686213945;
+380638784671.

 Потрібні охоронники (чолов-
іки, жінки).

Телефони:  0675416258;
0952304181; 0675416224.

Надаємо послуги міні-екска-
ватора та самоскида.

Телефони: 0971455329;
0668944854.

ÐÓÁÀÒÈ Ë²Ñ ÁÅÇ
ÏÎÃÎÄÆÅÍÍß ÇÀÁÎÐÎÍßÒÜ
Останнім часом чимало громад Львівської області заборонили на своїх територіях вирубку

лісу без відповідних громадських погоджень. Нещодавно цей процес розпочала й Турківська
міська рада. Так, на засіданні постійної депутатської комісії з питань агропромислового роз-
витку, регулювання земельних відносини, охорони навколишнього природного середовища,
архітектури, містобудування та діяльності житлово-комунального господарства було об-
говорено питання, що стосується механізму громадського контролю за використанням та
відтворенням лісових ресурсів на території Турківської міської територіальної громади. Зок-
рема, вирішено заборонити постійним лісокористувачам проводити  заплановані лісогоспо-
дарські заходи  без попереднього обговорення  з територіальною громадою. Також затверд-
жено положення про громадське обговорення робіт  у лісогосподарській сфері та визначено,
що остаточне рішення про погодження проведення усіх видів робіт, за результатами гро-
мадських слухань, приймає сесія міської ради.

На громадських слуханнях постійні лісокористувачі зобов’язані проінформувати територіальну гро-
маду про об’єми та види проведених рубок на території громади протягом останніх п’яти років, яку
суму коштів відраховано до бюджету громади, в результаті вирубок за попередній рік, а також допов-
істи про кількість лісових насаджень за цей же період.

На засідання комісії були запрошені та виступили директор ДП «Турківське лісове господарство»
Василь Барабаш, директор  ДЛГП «Галсільліс» Богдан Петренко, головний лісничий ДП «Боринське
лісове господарство» Віталій Земан, а також заступник міського голови з гуманітарних питань Богдан
Макаришин. Керівникам лісогосподарських підприємств  рекомендовано в найближчі терміни пода-
ти конкретні пропозиції щодо співпраці з органами місцевого самоврядування.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДОЛУЧИЛИСЯ
ДО ОСВІТЛЕННЯ

МОСТА НА
МОЛОДІЖНІЙ

У минулому номері газети ми дя-
кували небайдужим підприємцям,
що долучилися до освітлення мо-
ста по вул. Василя Стуса. А сьо-
годні доречно хочемо згадати тих,
хто став фінансовим учасником
подібного проекту по вул. Молод-
іжна.

Власне, прізвища меценатів подав
до редакції ініціатор і організатор
цієї, як на мене, потрібної справи,
перший заступник Турківського
міського голови Олег Гришканич. У
списку доброчинців відомі в місті
підприємці – Сергій Сіданич, Руслан
Шиян, Едуард Комарницький, Алла
Громик, Надія Громик, Лілія Биїк,
Ярослав Скабара, Тарас Гарасим-
чук, Олег Яворський, Любомир
Яворський, Іван Синичич.

Наш кор.

МИКОЛА ЯВОРСЬКИЙ –
РАДНИК ВІТАЛІЯ КІМАКА

Днями голова Самбірської районної
ради Віталій Кімак видав розпоряджен-
ня про  призначення своїм радником  на
громадських засадах нашого краянина
Миколу Яворського, який не так давно
тривалий час обіймав посаду першого
заступника голови Турківської  райдер-
жадміністрації. До сфери відповідаль-
ності Миколи Михайловича належати-
ме широкий спектр питань, що є у
віданні районної ради по Турківській та
Боринській ОТГ.

Варто наголосити, що проблеми нашої
Турківщини новопризначений радник знає
досить таки добре і, хочеться вірити, що з

його допомогою  багато з них вдасться позитивно вирішувати.
Василь  ВАСИЛЬКІВ.

Ми всі маємо обов’язок роз-
будовувати нашу Турківську гро-
маду, незалежно від того, на
якій посаді перебуваємо чи в
якій сфері працюємо. Частку
відповідальності має керівник
підприємства, приватний
підприємець, вчитель чи робіт-
ник. Не кажу вже про обов’язок
тих, кому люди довірили владу. І
лише  в спільній праці ми змо-
жемо зробити нашу громаду
комфортною, зручною для про-
живання.

Сьогодні, у зв’язку з виник-
ненням непорозумінь щодо
сплати деякими підприємцями
платежів та податків, передба-
чених законодавством, що були
виявлені під час проведення
перевірок працівниками

міської ради, закликаємо усіх
осіб – юридичних  і фізичних, які
здійснюють свою діяльність на
території громади, провести
інвентаризацію щодо сплати
податків і зборів. Зокрема,
йдеться про податок на доходи
фізичних осіб, сплату за підак-
цизні товари, ліцензії, плату за
оренду землі та   податок на
нерухоме майно. Також проси-
мо суб’єкти підприємницької
діяльності перезаключити уго-
ди на оренду землі  та при-
міщення. А для того, щоб най-
мані працівники   в майбутньо-
му могли претендувати на пен-
сійне забезпечення, просимо
підприємців належним чином їх
оформити й сплачувати за них
ті податки, які визначені  чин-
ним законодавством.

Якщо нам не вдасться досяг-
ти взаєморозуміння, тоді,  пев-
на річ, доведеться застосовува-
ти засоби адміністративного
впливу, передбачені українсь-
ким законодавством. Але, я
вірю, що  вдаватися до цього не
доведеться, адже всі ми є
свідомі громадяни та патріоти
своєї рідної Турківщини.

 Ярослав ПАРАЩИЧ,
Турківський міський голова.

СПОДІВАЮСЯ НА
КОНСТРУКТИВНІСТЬ ТА

ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
Цілком очевидно, що в своїй діяльності будь-яка влада має

опиратися на широкі верстви населення і мати діалог,
підтримку та взаєморозуміння. Лише за таких умов буде  роз-
виток, добробут і стабільність.

ÏÐÎ ÍÀÃÎÐÎÄÆÅÍÍß ÏÎ×ÅÑÍÎÞ
ÃÐÀÌÎÒÎÞ ÂÅÐÕÎÂÍÎ¯ ÐÀÄÈ

Степан Лепех, полковник міліції у відставці, поет-
пісняр, прозаїк та публіцист, добре відомий не лише
жителям Турківщини чи Львівщини, а й багатьом ша-
нувальникам поетичного слова України та поза її ме-
жами. Він автор багатьох книг, а пісні, що вийшли з-
під його пера, виконують   заслужені та народні арти-
сти України.

У поетичній творчості Сте-
пана Ілліча значне місце
займає й тема Бойківщини.
Зокрема, він автор слів пісні
«Бойківські фестини».  Тому
цілком заслужено й спра-
ведливо, що сесія Турківсь-
кої міської ради прийняла
рішення клопотати перед
Львівською обласною радою
про висунення його для на-
городження Почесною Гра-
мотою Верховної Ради Ук-
раїни. Для цього є й слушна
нагода. Невдовзі Степану

Іллічу виповнюється 65 років.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогу дочку, сестру Любов Миронівну Чудак щиросердеч-
но вітаємо  із ювілейним днем народження і бажаємо ша-
новній і люблячій ювілярці неба безхмарного, настрою гар-
ного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого щасливого віку.

Нехай  душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом  хай  завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
З любов’ю та повагою –  мама Марія, се-

стри Анна, Оксана, Іванна з сім’ями та брат
Михайло.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківсь-
ка ЦМЛ» сердечно вітають з ювілейним днем народження
буфетницю Анастасію Петрівну Бахур і бажають шановні
ювілярці  міцного здоров’я – з роси і води, не-
впинної життєвої енергії, родинного тепла,
мирного неба над головою, благополуччя,
рясних Божих благословінь.

Хай пахучим цвітом стелиться доро-
га,

Хай відходять вдалеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківсь-
ка ЦМЛ»   щиросердечно вітають з ювілейним днем народ-
ження медичну сестру гінекологічного відділення Галину
Василівну Цолиган і бажають шановній ювілярці святково-
го настрою, міцного здоров’я,  безліч світлих і  щасливих днів

у житті, сповнення усіх найзаповітніших бажань.
Хай Матінка Божа Вам всякчас помагає
Та незгоди й невдачі  завжди  обминають.
Хай здоров’я і щастя будуть з Вами у

змові,
Сонця, миру, достатку і, звичайно, лю-

бові!

– Своїм рішенням сесія
Львівської обласної ради зат-
вердила певні пріоритети облас-
ного конкурсу, серед яких – кап-
італьний ремонт вуличного ос-
вітлення, проекти в галузі меди-
цини, культури, освіти. Є й інші
пріоритети. Цього року, як ніко-
ли, на написання проектів вид-
ілили майже три місяці. Тож ті,
хто проявив ініціативу, без про-
блем могли написати проект й
подати його на конкурс, – наго-
лошує Микола Миколайович. –
Зазначу, що Турківська міська
рада активно включилася в цей
процес. Дев’ять сільських рад,
які входять до Турківської об-
’єднаної територіальної грома-
ди, розробили 28 проектів. І
фактично усі вони 4 березня
були зареєстровані комісією
Львівської обласної ради. Од-
ним із критеріїв написання про-
екту є дольова частка громади,
тобто небюджетні кошти. У кого
ця частка більша, той і отримує
в підсумку вищий бал. Я вважаю,
що це несправедливо. Не сек-
рет, що в області є бідні села, а є
багатші, існують райони бідніші,
а є більш забезпечені. На жаль,
так склалося роками, що наш
гірський регіон аж ніяк не мож-
на порівняти, наприклад, з Пус-
томитівським чи Городоцьким
районами. Там і більше спон-
сорів є, і громадських органі-
зацій, і чимало меценатів, які на
подібні проекти дають по 20-40
тисяч гривень. Тому й легше у
цих районах зібрати внесок від
громади. У нас же зібрати в од-
ному селі від людей 60 тисяч
гривень на реконструкцію вулич-
ного освітлення чи, приміром,
на ремонт Народного дому,
лікарської амбулаторії, закупи-
ти парти для учнів, не легко. До
речі, в школі ще якось простіше
закрити цей фінансовий внесок,
бо можна підключити і батьків,
і педагогів, По решту напрямках
кошти від громади без спон-
сорської допомоги накопичити
дуже важко. Хочу подякувати
керівництву Турківської міської
ради в особі голови Ярослава
Паращича, який все-таки зумів
знайти спонсорів, і ті, хто звер-
нулися до міської ради з бажан-
ням написати проект, а не мог-
ли зібрати кошти, отримали
фінансову допомогу. Я вважаю,
що лише лінивий цього року не
зміг подати проект. Надіюся, що
до середини квітня будуть

ËÈØÅ Ë²ÍÈÂÈÉ
ÖÜÎÃÎ ÐÎÊÓ ÍÅ ÇÌ²Ã

ÏÎÄÀÒÈ ÏÐÎÅÊÒ
Щороку  Львівська обласна  рада  організовує і проводить

конкурс  проектів місцевих ініціатив, в якому кожна громада,
кожна громадська організація, органи місцевого самовряду-
вання, навіть  окрема ініціативна група можуть подати  за-
явку й взяти  в ньому участь. Цього року  кінцевим терміном
подання заявок  оголосили   1 лютого, але, у зв’язку з каран-
тинними обмеженнями,   його продовжили ще на місяць –  до  1
березня.  Слід сказати, що з кожним роком бажаючих взяти
участь в конкурсі  стає все більше, У 2021 році на  обласний
конкурс проектів місцевих ініціатив  було  подано 2361 заяв-
ку. І, звичайно, що не всі вони будуть схвалені.

–  Хоча правила тут  досить прості, було б лише бажання.
Проект  має  бути  загальною кошторисною вартістю  не
менше 50 тис. грн.  і не більше як  на 500 тис. гривень,  – каже
головний спеціаліст  з правових питань Турківської  міської
ради Микола  Лило.

СОФІЯ БАГАЙ – «КРАЩИЙ
ОСВІТЯНИН 2020 РОКУ»

Рейтинг «Кращі освітяни 2020 року», що його проводить Все-
український громадсько-політичний тижневик «Освіта», виз-
начив найяскравіші постаті в українській освіті. Опитування
читачів цього  тижневика визначило серед номінантів  60 імен
подвижників, майстрів педагогічної справи, кращих освітян 2020
року з різних регіонів України –   у номінаціях «Народ мій завжди
буде», «Лиш Храм збудуй», «Засвіти вогонь», «Малиновий дзвін
душі», «Залиш мені в спадщину думку найвищу». Це відомі нау-
ковці, ректори  вузів, директори закладів освіти різних форм і
підпорядкування, творчі педагоги та успішні управлінці, серед
яких президент  НАПН  України Василь Кремінь, ректор ДЗВО
«Університет менеджменту освіти НАПН України» Микола  Ки-
риченко, ветеран педагогічної праці  Борис Артеменко, ректор
Харківського національного університету імені В. Н.  Каразіна
Віля Бакірова та багато-багато інших.

Надзвичайно приємно, що серед  цієї когорти лауреатів є  й наша кра-
янка –  багатолітній директор Будинку дитячої та юнацької творчості
Софія Багай. Ії визнаного  лауреаткою у номінації «Малиновий дзвін душі»
– за креативні форми організації роботи гуртків та художніх колективів в
умовах карантинних обмежень.

Щиро вітаємо Софію Тадеївну та  бажаємо їй  подальших професійних
успіхів і  нових здобутків на освітянській ниві.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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За словами  Турківського міського голови Ярослава  Паращи-
ча, якщо  тільки дозволять погодні умови, жителі міста та  сіл,
що входять до Турківської   об’єднаної територіальної  грома-
ди,  у суботу, 10 квітня, зобов’язані взяти активну участь  у  дні
благоустрою, озеленення та прибирання.

– Я закликаю жителів громади навести лад біля своїх помешкань, на
узбіччях доріг та  берегах річок, у парках та скверах, на своїх вулицях;
взяти активну участь в озелененні населених пунктів. Закликаю долучи-
тися до прибирання  міста і сіл установи та організації, приватні  підприє-
мства, громадські організації, молодь. Кожен наш небайдужий вчинок –
запорука кращого майбутнього,  – наголошує міський голова. – Заодно
хочу щиро  подякувати  керівництву Боринського  селекційного  лісороз-
садника, який зголосився безкоштовно допомогти саджанцями. З міського
бюджету буде виділено 10 тисяч гривень на придбання посадкового ма-
теріалу. Плануємо озеленити  вулиці Молодіжна, Івана Франка,  Травнева
та міський стадіон  кленом і модриною,  а на площі Ринок, неподалік статуї
Божої Матері, посадити туї.  Щиро надіюся на розуміння і підтримку жи-
телів громади, бо тільки спільними зусиллями ми зможемо зробити Турку
і довколишні села чистими, гарними і привабливими.

Ольга ТАРАСЕНКО.

відомі переможці конкурсу про-
ектів місцевих ініціатив
Львівської обласної ради, по-
даних від Турківської міської
ради. І на сторінках газети ми
оприлюднимо їх.

– Миколо Миколайовичу,
який з проектів, поданих на
конкурс, є найважливі-
шим?

– Для міської ради, та й для
мене особисто, немає
різниці, який із цих 28 про-
ектів є пріоритетним. Адже
кожен, хто писав проект, мав
певну мету, хотів якогось по-
кращення для своєї громади,
для міста, села, у всіх – вели-
ке бажання щось зробити
для людей. Звичайно, перемо-
жуть найсильніші, хоча було б
дуже добре, якби пройшли
відбір усі 28.

– Яку суму грошей планує
виділити Турківська міська
рада на співфінансування да-
них проектів?

– Якщо переможуть усі, на їх
співфінансування в міській
казні треба буде віднайти 3 500
000 гривень. Це чимала сума.
Дай Боже, щоб вони пройшли і
всі були реалізовані.

– Кого Ви можете похвали-
ти, а кого поганити за напи-
сання проектів?

– Наприклад, від Прислопа
подано три проекти на конкурс
– капітальний ремонт місцево-
го Народного дому, ремонт шко-
ли і облаштування цвинтаря.
Щодо останнього, то це вперше
в межах вже колишнього Туркі-
вського району, коли церковна
громада вирішила написати
проект з облаштування
сільського цвинтаря. На май-
бутнє, в кожному селі варто було
б таке зробити, бо знаємо, в
якому занедбаному стані пере-
бувають кладовища. Є три про-
екти від Розлуцького старо-
стинського округу. А є такі окру-
ги, що не подали жодного. На
жаль, це Ільницький та Ісаївсь-
кий. Усі решта  округів Турківсь-
кої громади подали по одному,
два, а то й по три проекти. Вони
стосуються ремонту шкіл, є ба-
гато проектів з реконструкції ву-
личного освітлення, це в основ-
ному по Вовченському кущі, зок-
рема в селах Вовче, Жукотин,
Бережок, Лопушанка, Хащів;
один такий проект – по Заваді-
вському старостинському окру-

гу; є проект з ремонту фасаду
дитячого відділення КНП «Тур-
ківська ЦМЛ». Кілька проектів
подано від міста. Серед яких –
реконструкція освітлення скве-
ру, що на площі Ринок (там ГО
«Центр Європи» хоче обновити
освітлення). Колектив Турківсь-
кого ЗЗСО, що по вул. Молодіж-
на м.Турка, також написав свій
проект – на капітальний ремонт
(заходи з енергозбереження),
Є проект, що стосується ремон-
ту даху в дитячому садочку, що в
Горішній Турці, Якщо навіть цей
проект не пройде конкурсний
відбір, то доведеться з бюдже-
ту міської ради окремо виділя-
ти кошти й перекрити дитячий

садок, бо всі розуміємо, яка то
біда, коли тече в хату. Ще є про-
ект по вул. Травнева (Завалина)
– також по дитячому садку.
Звісно, я не перелічив усі, але
загальна кошторисна вартість
поданих нами проектів – май-
же 8 млн. гривень.

– Чи зможуть ті, хто не
встиг вчасно подати доку-
менти на конкурс проектів
місцевих ініціатив Львівської
обласної ради, взяти участь
в інших проектах?

– Для тих, хто запізнився,
департамент економічної пол-
ітики Львівської ОДА оголосив
конкурс проектів Програми ре-
гіонального розвитку. До речі,
там дуже подібна заявка до тієї,
що подають на конкурс проектів
місцевих ініціатив Львівської
обласної ради. Просто інша
кошторисна вартість. Суми ве-
ликі – від 1,5 млн. гривень до
2,5 млн. гривень. Але за такі
кошти реально можна щось
зробити. Тому закликаю всіх, хто
має на меті взяти участь у цьо-
му конкурсі, зайти до нас, у Тур-
ківську міську раду, й поцікави-
тися цим питанням. Можливо б
ми спільно написали такий про-
ект і він став переможцем. За-
явки на конкурс проектів Про-
грами регіонального розвитку
приймають до 26 квітня 2021
року. Їх не потрібно везти спец-
іально до Львова, а можна над-
іслати в електронному вигляді.
У цьому ніяких проблем немає.
Тому всіх небайдужих, які праг-
нуть розвитку і процвітання своєї
громади, запрошую проявити
активність та ініціативу.

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
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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.

Редактор  Василь ВАСИЛЬКІВ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2498   Індекс 68486 Відповідальна за  випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
Висловлені авторами думки можуть не співпадати

з позицією редакції. За точність викладення фактів
відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net
ÍÀØ ÑÀÉÒ Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ²: boykivshchina.info

4  стор.                    «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»     9 êâ³òíÿ 2021 ðîêó

– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
БОРИНСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

від 31.03.2021 №49
Про встановлення весняно-літньої заборони

на лов риби, інших водних біоресурсів у рибо-
господарських водних об’єктах на території

Боринської селищної ради у2021 році
Відповідно  до  законів  України  «Про  рибне господарство,

промислове  рибальство  та  охорону  водних  біоресурсів»,  «Про
рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них», поста-
нови Кабінету Міністрів  України  від 18 липня 1998 року, №1126
«Про  затвердження Порядку здійснення любительського і
спортивного рибальства», Правил любительського і  спортив-
ного  рибальства,  затверджених  наказом  Державного  коміте-
ту  рибного господарства України від 15 лютого 1999 року №19,
зареєстрованим  у Міністерстві  юстиції  України 28  квітня
1999 року за №269/3562 (зі  змінами), Правил  промислового  ри-
бальства в рибогосподарських водних об’єктах України, зат-
верджених наказом  Державного комітету рибного господар-
ства України від 18 березня 1999 року, №33,  зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 25 травня 1999 року за №326/3619
(зі  змінами), розпорядження Львівської державної адміністрації
від 25 березня 2021, №222/0/5-21 «Про встановлення весняно-
літньої заборони на лов риби, інших водних біоресурсів у рибо-
господарських водних об’єктах Львівської області у 2021 році»,
з метою посилення охорони, відтворення та збільшення риб-
них запасів,  попередження і недопущення порушень Правил лю-
бительського та спортивного  рибальства  на водоймах Бо-
ринської селищної ради Самбірського району Львівської області,
а також залучення до цієї роботи громадськості  в період з 1
квітня до 30 червня 2021 року (включно)

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Встановити весняно-літню заборону на лов риби, інших вод-

них біоресурсів у  рибогосподарських  водних  об’єктах  на території
Боринської селищної ради у 2021 році.

2. Упродовж  нерестового  періоду  заборонити  у  рибогоспо-
дарських  водних об’єктах  та  в  прибережних  захисних  смугах
проведення  днопоглиблювальних, вибухових,  бурових  робіт,  ви-
добуток  гравію  та  піщано-гравійної  суміші, трелювання  лісу,  крім
відновлювальних  та  аварійних  робіт,  що  проводять органи  вод-
них  ресурсів  у  випадку  надзвичайної  ситуації.

3. Старостам Боринської селищної ради надавати всебічну
підтримку органам рибоохорони  у боротьбі з браконьєрським
виловом риби на підпорядкованих їм територіях.

4. Відділу організаційної роботи та контролю забезпечити висв-
ітлення інформації щодо   проведення тримісячника з охорони і
відтворення рибних запасів у  водоймах  на території Боринської
селищної ради  на офіційному веб-сайті  та в засобах масової інфор-
мації.

5. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  пер-
шого заступника селищного голови О.Юричка

Селищний голова М.М.Шкітак

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
БОРИНСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

від 30.03.2021   №48
Про проведення місячника озеленення,

прибирання та благоустрою і Дня довкілля
На виконання Закону України «Про благоустрій населених

пунктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від
31.03.2010 №777-р  «Деякі питання проведення щорічної акції
«За чисте довкілля»,  Указу Президента України від 6 серпня
1998 року №855/98 «Про День довкілля», з метою поліпшення
стану довкілля, озеленення, благоустрою населених пунктів
Боринської селищної ради, створення нових лісових насаджень,
очищення водних джерел, збереження природно-заповідних
об’єктів, упорядкування сміттєзвалищ, поширення екологічних
знань, здійснення активних заходів державного контролю в га-
лузі охорони навколишнього природного середовища, поліпшення
естетичного та санітарного стану прибудинкових територій
і об’єктів масового перебування та відпочинку населення,

НЕ ПАЛІТЬ ТРАВУ
Шановні мешканці! Із настанням теплої погоди природні по-

жежі стають для навколишнього середовища справжнім ли-
хом. Навесні торішня трава швидко висихає і легко заго-
ряється від сірника, цигарки, від іншого необачного повод-
ження з вогнем.

Випалювання сухостою, сухої трави і очерету шкодить не лише
довкіллю, але й здоров’ю людини. Дим від таких вогнищ містить
пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низку канцерогенних
сполук. Додаткова проблема полягає в тому, що з травою, як пра-
вило, горить і безліч різноманітного сміття, в результаті чого в по-
вітря випаровується незліченна кількість різноманітних хімічних
сполук, які забруднюють атмосферу і є шкідливими для людини. У
людини ці речовини викликають захворювання дихальних шляхів,
серцево-судинної системи, знижують імунітет, посилюють негатив-
ний перебіг хронічних захворювань, сприяють розвитку онкологіч-
них захворювань, а також росту дитячої смертності.

Тому нині практично єдиним ефективним способом боротьби із
загоряннями трави є запобігання, яке вимагає злагоджених і усв-
ідомлених дій з боку органів влади і місцевого самоврядування,
сільськогосподарських і лісогосподарських організацій, а також
максимальної відповідальності і обережності з боку громадян.

Виконавчий комітет Боринської селищної ради нагадує,  що по-
рушення правил пожежної безпеки тягне за собою як адміністра-
тивну, так і кримінальну відповідальність, а саме за: 

- самовільне спалювання рослинності або її залишків передба-
чає адміністративну відповідальність у вигляді накладення штра-
фу на громадян – від 3060 грн.  до 6120 грн., на посадових осіб –
від 15300 грн. до 21420 гривень;

- порушення вимог пожежної безпеки в лісах передбачає адмін-
істративну відповідальність у вигляді накладення штрафу на гро-
мадян від 1530 грн. до 4590 гривень;

- знищення або пошкодження лісу, внаслідок необережного по-
водження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в
лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення
її на значній площі, тягнуть за собою накладення штрафу на гро-
мадян – від 4950 грн. до 15300 грн. і на посадових осіб – від 10710
грн. до 18360 гривень.

Окрім того, статтею 245 Кримінального кодексу України перед-
бачена кримінальна відповідальність за знищення або пошкод-
ження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених
пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав,
рослинності або її залишків вогнем чи іншим загально-небезпеч-
ним способом. 

Винні особи караються штрафом від  91800 грн. до 153000 грн.
або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням
волі на той самий строк. Такі ж дії, якщо вони спричинили загибель
людей, масову загибель тварин або інші наслідки, карають поз-
бавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Давайте не будемо свідомо порушувати вимоги чинного законо-
давства, а будемо поважати наші права на комфортне та безпеч-
не життя і збережемо навколишнє природнє середовище.

 Виконавчий комітет Боринської селищної ради.

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Провести у період з 01

квітня по 30 квітня 2021 року
щорічну   всеукраїнську акцію
«За чисте довкілля» з озеле-
нення, прибирання, благоуст-
рою та поліпшення санітарного
стану довкілля на території на-
селених пунктів Боринської се-
лищної ради.

2. Провести 17 квітня 2021
року  у смт. Бориня та підпоряд-
кованих територіях селищної
ради День довкілля з проведен-
ням комплексу заходів, спря-
мованих на ліквідацію несанк-
ціонованих сміттєзвалищ,  при-
бирання та приведення у на-
лежний санітарний стан тери-
торій селищної ради, парків,
скверів, кладовищ, берегів во-
дойм, узбіч доріг, територій
підприємств, установ, органі-
зацій, незалежно від форм
власності і підпорядкування,
покращення санітарного стану
об’єктів масового перебування
і відпочинку населення, прибу-
динкових територій домогоспо-
дарств.

3. Керівникам підприємств,
установ і організацій, незалеж-
но від форм власності, власни-
кам житлових будинків та спо-
руд рекомендувати провести
належне прибирання, санітар-
ну очистку, впорядкування, бла-
гоустрій прилеглих територій,
парків, скверів та домово-
лодінь.

4. Рекомендувати директо-
рам лісогосподарських
підприємств ( Б.Петренко, Л.Ту-
рянська) розробити і погодити
спільні заходи щодо проведен-
ня всеукраїнських акцій,  підго-
тувати та запропонувати посад-
ковий матеріал, та погодити
площі під озеленення та заліс-
нення (за згодою).

5. Старостам Боринської се-
лищної ради:

5.1. спільно з керівниками
підприємств, установ, органі-
зацій, громадських організацій,
які знаходяться на підпорядко-
ваних їм територіях, розробити,
затвердити та забезпечити ви-
конання заходів щодо впоряд-
кування територій парків, очи-

щення прибережних смуг рік і
водоймищ від сміття, розчистки
та впорядкування джерел води
тощо;

5.2. забезпечити залучення
до участі у зазначених заходах
волонтерів, громадськості, на-
самперед учнівської молоді;

5.3. організувати та здійснити
заходи із благоустрою та озеле-
нення населених пунктів, зокре-
ма створення в установленому
порядку у населених пунктах
нових зелених зон, парків,
скверів; висаджування сад-
жанців дерев і кущів;

5.4. щосереди до 16:00 год.
інформувати про виконання
запланованих заходів.

6. Заходи проводити з ураху-
ванням вимог постанови Кабі-
нету Міністрів України від
22.07.2020 №641 «Про встанов-
лення карантину та запровад-
ження посилення протиепіде-
міологічних заходів на території
із значним поширенням респі-
раторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2».

7. Відділу організаційної ро-
боти на контролю селищної
ради  узагальнити інформацію
по проведених заходах та підго-
тувати звіт у паперовому та елек-
тронному вигляді про підсумки
проведення акції «За чисте дов-
кілля»та «Дня довкілля» до 04
травня 2021 року.

8.  Відділу організаційної ро-
боти на контролю селищної
ради оприлюднити   інформа-
цію про проведення місячника
з благоустрою та Дня довкілля
на офіційному веб-сайті селищ-
ної ради та в засобах масової
інформації.

9. Контроль за виконанням
цього розпорядження поклас-
ти на першого    заступника се-
лищного голови О.Юричка.

Селищний голова
М.М.Шкітак.

Колектив Вовченського ЗЗСО
висловлює щире співчуття вчи-
тельці початкових класів Марії
Миколаївні Вовчанській з при-
воду тяжкої втрати – смерті ма-
тері.

Класний  керівник, учні 8-Б
класу Турківської ЗЗСО №1 та їх
батьки висловлюють щире
співчуття Соломії Павлик з при-
воду тяжкої втрати – передчас-
ної смерті батька.

Колектив ДЛГП «Галсільліс»
висловлює щире співчуття Ми-
колі Володимировичу  Бончуку
з приводу тяжкої втрати –
смерті бабусі Оксани Степані-
вни Пецкович, колишньої прац-
івниці підприємства.


