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Кохану дружину, любиму матусю, турботливу бабусю, житель-
ку смт. Бориня – Марію Дмитрівну Комарницьку – із 50-річчям
від дня народження, яке відзначає 4 червня, щиро вітають
чоловік Володимир, дочки Юлія, Ірина та Марина, зять Віталій,
сини Дмитро, Юрій та Данило, онуки Ангеліна та Андрій і ба-
жають дорогій іменинниці здоров’я міцного, життєвої енергії,

наснаги, світлої радості в житті, Божої опіки
на 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 благословен-

ням.

Щиро вітаємо з 35-річчям від дня народження дорогу, люб-
лячу, турботливу Наталію Михайлівну Ілинич, жительку с.
Закіпці, і бажаємо міцного здоров’я, щастя, радості, достатку,
турботи рідних, рясних Божих благословінь.

Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілунком.
Нехай любов близьких Тобі людей
Для Тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається Тобі,
І успіх супроводжує у справах.
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля милосердна і ласкава.
З любов’ю і повагою – мама Оксана, тато

Михайло, чоловік Микола, сини Назар і Свя-
тослав, сестра Світлана, швагро Роман, племінниця Віталін-
ка, хресна мама Наталія.

Щиро вітаємо дорогого, люблячого, турботливого, чуйного і
доброго чоловіка, батька, дідуся Олексія Михайловича Сови-
ча з ювілеєм – 60-річчям від дня народження – і бажаємо

міцного здоров’я, сімейного благополуччя,
мирного неба над головою, великого людсь-
кого щастя, довголіття, Божого благословен-
ня у кожній життєвій справі. Многая і благая
літ!

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні Ваші й літа,
Безмежна радість – чиста і висока,
Нехай частіше до оселі заверта.
Ми Вам бажаєм сонця у зеніті,
Достатку, радості і щастя повен дім.

Нехай оселиться у серці тепле літо
І соняхом квітує золотим!
З любов’ю і повагою – дружина, діти, онуки та вся велика

родина.

Педагоги Риківської гімназії від щирого серця вітають з од-
руженням  колегу по роботі, вчительку початкових класів Іван-
ну Миронівну Турянську та її коханого  Івана Занковича.

Бажаємо вам, шановні, міцного-міцного здоров’я, любові,
злагоди, взаєморозуміння, підтримки, сімейного благополуч-
чя, світлих, мирних, щасливих і радісних днів, прожитих  під
Господнім і людським благословенням.

Хай тости веселі сьогодні лунають,
Хай душу любов і тепло зігрівають.
Щоб було досягнень життєвих чима-

ло,
Щоб добро у домі завжди панувало.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть удачу на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Минув рік сумлінної праці на освітянській ниві! Подоросл-
ішало ще одне покоління українців, сьогоднішні випускни-
ки. Перед вами відкрилася дорога дорослого життя з успі-
хами, випробуваннями, з досягненнями і обов’язково із
здійсненням усіх ваших мрій.

Переживаємо непрості часи в Україні. Українські воїни-
захисники боронять нашу землю на сході від російського
окупанта. Суспільство реформується, шукає кращі шляхи
розвитку, втілює в життя зміни, що принесуть в Україну гідне
життя. Наша країна потребує ва-
ших знань, вмінь, ваших гарячих
сердець. Дорогі випускники, де б
ви не були, завжди пам’ятайте
про рідну землю, батьківський
дім, рідну школу, про вчителів, що
вклали у ваше зростання свої
душу і серце.

Україна обов’язково стане кра-
щою у світі, тому що усі разом ми
будемо дуже багато працювати
для цього. Бажаємо  вам міцно-
го здоров’я,  сил, натхнення, подолати усі вершини знань і
досягнути бажаного успіху!

Щиро дякуємо  усім педагогам, батькам за працю, за тур-
боту про дітей. Дякуємо  усім учням за гарні результати про-
тягом навчального року. Нехай в нашій українській родині
запанують мир і злагода, розквіт і достаток, добро і взаємо-
розуміння!

Äîðîã³ âèïóñêíèêè, ó÷í³, ïåäàãîãè, áàòüêè! Ñåð-
äå÷íî â³òàºìî âàñ ³ç çàê³í÷åííÿì íàâ÷àëüíîãî ðîêó!

 З повагою –  відділи  освіти Турківської міської та Бо-
ринської селищної  рад, об’єднана профспілкова органі-
зація працівників освіти і науки Турківщини.

Дорогеньку маму, бабусю,
свекруху, тещу, жительку с.
Верхнє Висоцьке Юлію Іванівну
Лях щиросердечно вітають із 70-
річним ювілеєм, який відсвятку-
вала 29 травня, сини Микола,
Іван, Петро, Василь, невістки Да-
рія, Ольга, Віра, Наталія і Стел-
ла, дочка Марія, зять Тарас та
11 онуків.  Люблячій людині усі
вони бажають міцного здоров’я,
світлої і безмежної радості в

житті, благополуччя, успіхів у
всіх справах, Господ-

ньої ласки і благосло-
вення на довгі і щас-
ливі роки.

Рідненька, до-
рога, вітаєм!

Даруєм світ
ми Вам цілком.

Від негараздів
Вам бажаєм –

Хай янгол за-
хистить крилом.

Спасибі, рідна, за тепло, за
ласку,

За те, що любите й піклує-
тесь про нас.

Живіть ще довго, мамочко,
будь ласка,

Щоб на сторічний ювілей ми
привітали Вас.

ÑÒÀÐÎÑÒÈ ª. ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ ¯Ì
ÁÀÆÀÍÎ ÌÀÒÈ ÐÀÄÓ ÑÒÀÐ²ÉØÈÍ
В Україні проходить адміністративна реформа. Оскільки вона ще незавершена,  про її нега-

тиви й позитиви ще рано говорити. Одним із позитивів, на мою думку, є  скорочення управл-
інських штатів. У  Турківському районі було понад 30 сільських рад, в кожній з яких більше
трьох працівників,   тепер – тільки один староста. А це економія коштів. До негативів  слід
віднести велике навантаження на старост. Як  сказано вище, у  сільській раді було не менше
трьох штатних одиниць і ще 12-17 сільських депутатів. У результаті  – стільки  ж задіяних
людей для управління на території сільської ради. Тепер  один староста залишився  сам на
сам з проблемами  півтора-двох тисяч  жителів.

РЕМОНТ ДОРІГ – СЕРЕД ПРІОРИТЕТІВ
З початку року Турківська міська рада виділила більше 11 млн. грн. на ремонт комунальних

доріг та доріг місцевого значення. 1 млн. грн. уже освоєно на частковий ремонт дороги Турка-
Лопушанка, хоча на даний час влада вишукує додаткові кошти, щоб завершити ремонтні
роботи вкінці села Лімна, а також у Хащові та Лопуцанці. Більше двох мільйонів гривень буде
витрачено на ремонт дороги по вул. Середня. За словами міського голови Ярослава Паращи-
ча, він має розпочатися уже в п’ятницю, 4 червня. Наразі невідомо, коли переможець тендеру
завезе гравій, що придбаний на ремонт комунальних доріг. Це  1400 м кубічних.

А на недавній сесії міськради виділено ще 7 млн. гривень на дорожню господарку. Це субвенція, в
сумі 3 млн. грн.,  для ремонту одного кілометра дороги в с. Шум’яч, 2 млн. грн. – для ремонту 850 м в
с. Явора та така ж сума – на ремонт дороги по вул. Травнева (майже 900 м).. Ці три ділянки буде
заасфальтовано.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

У давнину в наших селах була, як пише М. Гру-
шевський: «… рада – віче старців. Сама назва
останніх показує, що се мусили бути старшини
родин, дворищ, переважно старші люди…» Оби-
рали цих старійшин громадою села ще в ХІХ ст.
Не тільки людей поважного  віку, але й морально
чесних. Ю Гошко пише, що старійшиною «пови-
нен бути чоловік  порядний, народжений закон-
но, тверезий, ні багатий, ні бідний…» На мою дум-
ку, для полегшення роботи старостам потрібно
відновити цю традицію – раду старійшин. Вони
стануть добрими помічниками і порадниками

старост. Саме він має визначитись, хто може бути
корисним громаді, і на віче (зборах села)  затвер-
дити раду.

Одним словом, потрібно керівникам і депутатсь-
кому складу ОТГ розробити положення про статус
сільських старійшин. У Верховній Раді України, до
речі,  була така пропозиція.

Ради старійшин, старців сьогодні існують в бага-
тьох народів Кавказу і арабів. Вважаю, що такі ради
будуть надійними помічниками не тільки старост,
але й жителів наших сіл.

Микола МИХАЙЛИК,
член КУНу, краєзнавець.
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У  прекрасний літній день, 1 червня, святкувала свій
ювілейний день народження красива, енергійна люди-
на, вчителька Верхньовисоцького ЗЗСО  Уляна Миронівна
Миньо.

Педагогічний колектив щиро вітає  ювілярку і бажає міцно-
го здоров’я, натхнення, багато прекрасних, щасливих і
світлих днів у житті. Щоб радість постійно  супроводжувала
і надихала, а відпочинок був  змістовним та цікавим. Лю-

бові і поваги від дітей і батьків, спокою в осо-
бистому житті, злагоди, достатку, душев-
ної радості.

Будьте  просто щасливою і коханою лю-
диною. Всіх Вам благ і міцного здоров’я!

Із ювілеєм щиро Вас вітаємо,
Бажаєм миру, радості й добра.

І щиро Богородицю благаємо,
Щоб своїм покровом обняла!

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України
щиросердечно вітає із ювілейним днем народження, яке
святкуватиме 8 червня,  викладача  автошколи Ігоря Рома-
новича Мариняка і бажає шановному ювіляру  міцного-
міцного здоров’я,  родинного благополуччя,  світлої ра-
дості в житті, довголіття.

Нехай промінчик сонця у цей день
Вас розбудить теплим поцілунком.
Нехай любов близьких Вам людей,
Буде  для Вас найкращим подарун-

ком.
Хай доля усміхається в житті,
І успіх супроводжує у справах.
Хай будуть у майбутньому лиш дні ясні,
А доля милосердна і ласкава.

“ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ І
НАША ДОБА”

У Завадівській гімназії імені Івана Сакаля 23 травня відбу-
лося свято Героїв “Євген Коновалець і наша доба”. Провела
його педагог-організатор Ольга Журавчик з учнями 8 класу.

Цьогорічне відзначення Дня Героїв відбулося під знаком Євге-
на Коновальця. Власне його трагічна загибель 23 травня 1938 ро-
ку була поштовхом започаткування святкування Дня Героїв. Також
в цьому році виповнюється 130 років із дня його народження.

Відзначення Дня Героїв зараз як ніколи є актуальним, коли Ук-
раїна веде війну з російськими агресорами і маємо вже новітніх
Героїв України. Євген Коновалець, на відміну від більшості того-
часних політиків, які після краху УНР добровільно пішли на службу
окупантам або піддалися зневірі, зумів організувати збройний опір
силам, які вважали, що їх вже не здолати. Історія підтвердила його
переконання, що здобути українську державність, а стосовно на-
шого часу – утримати і підняти її до рівня найрозвинутіших держав,
можна тільки поставивши на високий рівень два чинники: націо-
нальну ідеологію і сильну організацію.

Під час заходу ведучі говорили про життя та діяльність Євгена
Коновальця, зачитували цікаві факти з біографії та спогади рідних
і сподвижників Героя, виконали повстанські  пісні та марші. Захід
супроводжувався слайдами, які містили  фотографії, документи,
що відображали життєвий шлях  Є. Коновальця.

Наш кор.

Боринська громада цьогорі-
чне дитяче свято проводила на
базі Західного реабілітаційно-
спортивного центру. І треба ска-
зати, що організатори  – служба
у справах дітей та  відділ освіти,
культури, туриз-
му, молоді та
спорту – спільни-
ми зусиллями
підготували вели-
ке, змістовне і
цікаве дійство,
залучивши до
нього 6 навчаль-
них закладів:
В ер хненсь кий ,
Б о р и н с ь к и й ,
Нижньояблунсь-
кий, Верньови-
соцький, Нижнь-
овисоцький та
Я в о р і в с ь к и й ,
деякі Народні
доми та батьків. І
хоча в цей день
погода була не
надто сонячною,
проте серед учас-
ників панувала дружня, тепла
атмосфера. На початку з віталь-
ним словом до присутніх звер-
нулися Боринський селищний
голова Михайло Шкітак, по-
мічник депутата Верховної Ради
України Андрія Лопушанського
Ірина Кіра, директор Західного
р е а б і л і т а ц ій н о -
спортивного центру
Наталія Рода. За-
тим  відбулися вис-
тупи дитячих колек-
тивів, які  демонст-
рували високу вико-
навську май-
стерність. Вміло ди-
ригували концерт-
ною програмою ве-
дучі Василь Ляхович
та Надія Сливар.
Паралельно з кон-
цертною програ-
мою учні змагалися
хто ж стане кращим
у виконанні малюн-
ку на асфальті. А
гості із Стрия –
Юлія Журавська  з
чоловіком та доч-
кою  – провели ціка-
вий майстер-клас  з
виготовлення свічок з вощини.
До нього долучилися не лише
діти, а навіть дорослі. Згодом усі
продемонстрували витвори
своїх рук. Цікаво проходила й
спортивна естафета серед учнів
Нижньояблунського ОЗЗСО.

Приємною несподіванкою
стала участь у святі воїнів АТО,
які, власне, в цей час проходи-
ли реабілітацію в Західному ре-
аб іл і тац ій но -с п о р ти в но му
центрі. Від Героїв, що зазнали
на війні поранень, дітей вітав
майор Збройних Сил України
Віктор Лєбєдєв. А після двого-
динної концертної програми

відбулося урочисте нагород-
ження подяками та почесними
грамотами учасників феєрично-
го дитячого дійства. Від  благо-
дійного фонду Андрія Лопу-
шанського Ірина Кіра вручила

навчальним закладам, що були
залучені до свята, колективні
путівки на відпочинок у спа-
центр «Женева». Після цього
організатори подякували за
надану можливість провести
свято та за призи Президенту
Національного комітету спорту

інвалідів України Валерію Суш-
кевичу, директору Західного ре-
абілітаційно-спортивного цент-
ру Наталії Роді, голові Боринсь-
кої селищної ради Михайлу
Шкітаку та його першому заступ-
нику Олегові Юричку  – за
підтримку та сприяння,  Ользі
Андрійчин та Марині Чудак –
працівникам Центру надання
соціальних послуг та головному
спеціалісту відділу у справах
дітей Боринської селищної
ради Світлані Леневич – за до-
помогу у проведенні свята, стар-
шому інспектору ювенальної
превенції Турківського відділен-

ня поліції Миколі Федьку – за
участь, уже згадуваній Юлії Жу-
равській –  за змістовний май-
стер-клас, медикам первинки –
за медичний супровід, благо-
віснику Володимиру, представ-
нику християнської церкви Хри-
ста Спасителя і його помічни-
кам  – за подарунки та розва-
жальну програму, благодійному
фонду Андрія Лопушанського –
за путівки на відпочинок, а та-
кож депутату Львівської облас-

ної ради Юрію Доскічу – за вид-
ілені призи.

Відбулися святкові заходи й в
Турківській громаді. Ще напере-
додні, 28 травня, служба у спра-
вах дітей відвідала родину
Бриндаків м. Турка, де вихову-
ють семеро дітей. 31 травня

спільно з представни-
ками християнської
церкви Христа Спаси-
теля та сектору філії
центру пробації у
Львівській області побу-
вали у п’яти сім’ях, що
опинилися у складних
життєвих обставинах. А
вже 1 червня, на площі
Ринок, відбулася цікава
концертно-розважаль-
на програма, в якій взя-
ли участь 60 дітей. З
вітальним словом до
учасників звернувся ке-
рівник апарату Туркі-
вської міської ради
Юрій Лило. Як і в Бо-
ринській громаді, в за-
ходах взяли участь чле-
ни церкви Христа Спа-
сителя. Чотирнадцять
дітей-сиріт мали мож-

ливість  безкоштовно поласува-
ти морозивом від нещодавно
відкритого кафе у ратуші.

Святкові заходи  до Дня захи-
сту дітей були проведені й у всіх
навчальних закладах. Для при-
кладу, вихованців БДЮТу вітав
керівник сектору освіти відділу
освіти, культури і туризму Туркі-
вської міської ради Михайло
Блажівський, а директор  по-
зашкільного навчального зак-
ладу Софія Багай нагородила
грамотами та дипломами пере-
можців всеукраїнських та міжна-
родних конкурсів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÈÒß×² ÏÎÑÌ²ØÊÈ
– ÖÅ ÂÄß×Í²ÑÒÜ ÇÀ

ÒÓÐÁÎÒÓ
Цьогоріч  Міжнародний День захисту дітей на Турківщині

відзначали не традиційно, у рамках однієї програми,  а  конку-
рентно. Заходи відбулися як в Турківській, так  і в Боринській
громадах.  З огляду на це можна порівнювати і оцінювати
старання організаторів.

НАС ЗНАЧНО ПОМЕНШАЛО
Через зменшення тривалості життя, депресивність нашого рег-

іону, міграційні чинники,  за час незалежності України значно ско-
ротилася чисельність жителів Турківщини. Так,  станом на грудень
1991 року, на наших теренах проживало 55,6 тис. осіб. За 10 років
їх чисельність зменшилася до 55 тисяч, а вже у 2010 році вона
становила 50 тисяч. Станом на 31 грудня 2020 року статистика
зафіксувала чисельність населення 48,6 тис. осіб. Таким чином
населення на Турківщині за 29 років зменшилося на 7,6 тисячі
осіб. І ця невтішна тенденція продовжується.

 Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÑÀÌÁ²ÐÑÜÊÈÉ ÔÀÕÎÂÈÉ ÊÎËÅÄÆ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ
ÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É

оголошує прийом  студентів у 2021 році
на державну форму навчання

ЗА  СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
- Інженерія програмного забезпечення
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- Економіка
- Туризм
Прийом документів на денну форму навчання(після 9 класу)

29 червня – 13 липня 2021р.
Вступні випробування: 14 -24 липня 2021р.
Вступ без ЗНО для випускників 11 класу.
Наша адреса: м.Самбір, вул. С.Крушельницької ,7
Телефон для довідок: +380 97 476 8070. Сайт: steti.lviv.ua

Продається 1/2 цегляного будинку в м. Турка по вул. Бойківсь-
ка, 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.

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України
щиро вітає з ювілейним днем народження, яке відсвятку-
вав 1 червня,  колишнього працівника автошколи Воло-
димира Миколайовича Солопатича і бажає шановному
ювіляру неба безхмарного, настрою гар-
ного, здоров’я – без ліку і довгого-дов-
гого щасливого віку.

Від щирого серця бажаєм здо-
ров’я,

Без нього не милі всі наші діла.
В здоров’ї – багатство, і

радість, і сила,
Бо більшого щастя на світі нема.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

На засіданні обговорено
цілий ряд питань, що пов’язані
з процедурою обрання дирек-
тора та вимогами до кандидатів.
Так, термін подання документів
визначено з 2 червня до 18. 00
год. 15 червня 2021 року. Доку-
менти претенденти повинні по-
давати за адресою: м. Турка,
вул.. Січових Стрільців, 62 з 9.
00 год.   до 18.00 год., з понед-
ілка по четвер, а в п’ятницю – з
9.00 год. до 16. 00  год. Номер
телефону для довідок: + 38
(095) 9367304. Контактна осо-
ба – Микола Лило, секретар
комісії.

Документи претенденти по-
дають особисто або надсила-
ють поштою на адресу конкурс-
ної комісії. Вони повинні бути
запаковані у конверт. До пере-
ліку входить: копія паспорта гро-
мадянина України;  письмова
заява про участь у конкурсі, із
зазначенням основних мотивів
для зайняття посади; резюме у
довільній формі;  автобіографія;
документ про освіту (оригінал
або належнич чином завірена
копія); якщо претендент має
науковий ступінь – вчене зван-
ня, кваліфікаційну категорію –
документи, що підтверджують
це; копія трудової книжки або
інший документ, що підтверджує
досвід роботи; згода на оброб-

ку персональних даних;  конкур-
сна пропозиція, обсягом не
більше 15  сторінок друковано-
го тексту; довідка про відсутність
судимості;  медична довідка про
стан здоров’я, де буде зазначе-
но,  чи не перебуває претендент
на обліку в психоневрологічно-
му  чи наркологічному закладі
охорони здоров’я; попереджен-
ня стосовно встановлених  За-
коном України « Про запобіган-
ня корупції» вимог та обме-
жень, підписане претендентом
на посаду;  заява про відсутність
у діях особи конфлікту інтересів;
підтвердження подання декла-
рації  особи, уповноваженої на
виконання функцій держави,
або  органів місцевого самовря-
дування, за минулий рік.

Особа, яка виявила бажання
взяти участь у конкурсі, може
подавати й додаткові докумен-
ти стосовно досвіду роботи та
професійної компетентності й
репутації. Відповідальність за
достовірність поданих доку-
ментів несе претендент.

Також претендент має мати
стаж роботи на керівній посаді
не менше 5 років, і відповідати
кваліфікаційним вимогам щодо
характеристик професій праці-
вників. Зокрема, вища освіта ІІ
рівня за ступенем магістра
спеціальності в галузі знань (уп-

равління та адміністрування
або  публічне управління та ад-
міністрування, або право, або
соціальні та поведінкові науки,
або гуманітарні науки, або охо-
рона здоров’я та спеціалізація
«організація та управління охо-
рони здоров’я»).

Засідання конкурсної комісії
з розгляду заяв претендентів і
доданих до них документів та
прийняття рішення щодо їх
участі в конкурсі на зайняття
посади директора КНП «Туркі-
вська ЦМЛ» відбудеться о 14
год. 15 хв 16 червня 2021 року,
а засідання конкурсної комісії з
розгляду пропозицій учасників
конкурсу, проведення з ними
співбесіди та здійснення шля-
хом голосування відбору з чис-
ла учасників конкурсу однієї
кандидатури, яка відповідає
встановленим вимогам  пере-
можця конкурсу – о 10.00 год.
17 червня. Місце проведення
конкурсу – м. Турка, вул. Січо-
вих Стрільців, 62, кабінет пер-
шого заступника міського голо-
ви, І поверх.

А тим, хто хоче бути присутнім
на засіданні конкурсної комісії,
яка  визначить переможця кон-
курсу, заявку слід подати до
10.00 год. 16 червня 2021 р. І
після того, як комісія розгляне
їх, вирішить хто з бажаючих
може бути присутнім. Це вик-
лючно повноваження комісії.

Відеозапис  першого засідан-
ня конкурсної комісії можна
переглянути на сторінці “Газе-
та “Бойківщина” у Фейсбук.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÂÒÎÐÈÍÊÈ
ÎÁÈÐÀÒÈÌÓÒÜ 17 ×ÅÐÂÍß

У вівторок, 1 червня, відбулося перше організаційне засі-
дання комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття
посади директора КНП «Турківська ЦМЛ».У попередньому но-
мері нашої газети ми вже ознайомили читачів із складом
комісії.

На офіційному веб-сайті Самбірської районної державної адміністрації https://www.sambirrda.gov.ua/
розміщено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території з
метою обгрунтування зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності з кадас-
тровими номерами: 4625586200:05:000:0034, площею 2,000 га, 4625586200:05:000:0033, площею
2,000 га, 4625586200:05:000:0028, площею 2,000га, 4625586000:05:000:0031, площею 2,000га,
4625586200:05:000:0022 площею 1,2859 га, 4625586200:06:000:0311, площею 1,3237 га,
4625586200:05:000:0023, площею 1,2479га, 4625586200:06:000:0312, площею 1,2802 га для будів-
ництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в адміністративних межах Боринсь-
кої селищної ради (за межами населеного пункту с. Нижній Турів Самбірського району Львівської
області).

Центр надає такі соціальні
послуги:догляд вдома, соц-
іальний супровід сімей/осіб,
які перебувають у складних
життєвих обставинах, соціаль-
на профілактика, консульту-
вання, інформування,пред-
ставництво інтересів, екстрене
(кризове) втручання, соціаль-
ний супровід сімей у яких ви-
ховують дітей-сиріт і дітей, поз-
бавлених батьківського піклу-
вання.

Детальніше хочу зупинитись
на послузі догляду вдома, яка є
найбільш затребуваною, перед-
бачена для осіб похилого віку.
Останнім часом суттєво поміня-
лися підходи до  її надання,
відповідно до Закону України
«Про соціальні послуги».

Комунальна установа «Центр
надання соціальних послуг
Турківської м іської ради»
приймає на обслуговування
одиноких непрацездатних гро-
мадян , які  перебувають у
складних життєвих обстави-
нах і не можуть самостійно
себе обслужити, тобто не-
мічних через похилий вік, час-
ткову або повну втрату рухомої
активності, пам’яті,
інвалідність і не мають рідних,
які повинні забезпечити такий
догляд. Хочу зауважити, що
послуги надають тільки соц-
іальні робітники і немає, як
було раніше догляду по угоді з
сусідами, родичами, тощо.
Якщо дохід особи, яка прий-
мається на догляд вдома пере-
вищує два прожиткові мінімуми
для непрацездатних осіб (а це
на даний час 3538 гривень), то
така особа повинна оплачува-
ти за послуги диференційовану
плату згідно тарифів незалеж-
но від сімейного стану. На кож-

ну послугу, зокрема  і догляд
вдома, Мінсоцполітики  затвер-
дило державний стандарт , що
передбачає заходи , які повинен
надавати соціальний робітник.
Основні з них перелічу:вмиван-
ня, обтирання, обмивання,вдя-
гання, роздягання, взування,
заміна постільної білизни, ку-
пання,розчісування, гоління,
обрізання нігтів, придбання
промислових та продовольчих
товарів, медикаментів, допомо-
га у приготуванні їжі, годування
(для ліжкохворих), прибирання
житла – косметичне,вологе,
розпалювання печей, розчист-
ка снігу, оплата комунальних
послуг, надання інформації з
питань соціального захисту на-
селення, надання допомоги в
обробці присадибної ділянки не
більше як 0,02 га (2 сотки)  –
разове доручення. На останній
послузі  хочу зосередити увагу,
тому що багато осіб, які зверта-
ються за обслуговуванням вва-
жають, що соціальний робітник
є наймитом і повинен косити,
возити сіно, обробити і викопа-
ти картоплю на площі 10 соток і
виконувати інші  роботи які не
передбачені державним стан-
дартом, а якщо не так то почи-
наються образи на адресу пра-
цівника і звернення в різні
інстанції. Послуги, які не перед-
бачені державними стандарта-
ми  наша установа не надає.
Навантаження на одного соц-
іального робітника в сільській
місцевості – 6-8 осіб в місті 10-
11 осіб, в залежності від фізич-
ного стану осіб, яких обслугову-
ють і відстані, на якій прожива-
ють один від одного. Це  визна-
чає відповідальний фахівець.

Володимир ДАНЧИШАК,
директор ЦНСП.

ÏÎÐßÄÎÊ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯
ÍÀÄÀÍÍß ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ

у  Турківській  міській та
Боринській селищній радах

Рішенням сесії Турківської міської ради  від 24.12.2020 року
(№84) створено юридичну особу – комунальну установу
«Центр надання соціальних послуг Турківської міської ради».
Це комплексний заклад соціального захисту населення,
структурні підрозділи якого проводять соціальну роботу та
надають соціальні послуги особам/сім’ям , які належать до
вразливих груп населення та перебувають у складних жит-
тєвих обставинах на території Турківської міської та Бо-
ринської селищної рад.

ЗМІЯ ВКУСИЛА
МОЛОДУ ЖІНКУ

У минулому році на Турків-
щині було зафіксовано бага-
то випадків нападу змій на
людей. Медики кажуть, що
цей рік можна вважати рекор-
дним.

Цьогоріч, очевидно через не-
теплу весну, змії трошки приниш-
кли, але не зникли. 26 травня в
с. Яворів трапився перший ви-
падок укусу плазунів. Пораю-
чись на полі, постраждала 27-
річна жінка, яку власним транс-
портом було доставлено у Турк-
івську міську лікарню, а звідти
потерпілу було скеровано до
одного з львівських лікувальних
закладів. Дякувати Богу, її жит-
тю нічого не загрожує. Але ми
напередодні літа і подібні ви-
падки можуть траплятися ще не
один раз, тому надзвичайники і
медики рекомендують бути обе-
режними.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÑÅÐÅÄ ÄÅÑßÒÈ ÍÀÉÊÐÀÙÈÕ
Днями відбулося засідання конкурс-

ної комісії з визначення десяти найк-
ращих бібліотек Львівщини. Приємно,
що в цей невеликий перелік ввійшла і
бібліотека-філія с.Нижнє Висоцьке Бо-
ринської ОТГ. А опікується тут книжко-
вим царством надзвичайно креативна,
творча, непересічна особистість Леся
Роль. Під її керівництвом бібліотека-
філія отримала нове дихання та здобу-
ла успіх.

Важливо відзначити, що з усього те-
перішнього Самбірського району, куди
належить і Турківщина, ця книгозбірня
стала найкращою. За перемогу у кон-
курсі бібліотека отримала 60 тис.грн.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Загублене посвідчення особи
з інвалідністю 3 групи загально-
го захворювання  – серія ААГ №
131913, видане 01.11.2016 р. на
ім’я Віталія Васильовича Сли-
вара, 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.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Боринське споживче товариство здає в оренду кафе «Княжий замок», яке знаходиться в центрі
смт. Бориня. Телефони для довідок: 0964432311, 0660696237

Колектив КЗПО «Будинок дитячої та юнацької творчості» сумує з
приводу смерті колишнього працівника Володимира Васильовича
Сакаля і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

Колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття вчи-
телю фізики Ганні Іванівні Сакаль з приводу тяжкої втрати – смерті
чоловіка.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею глибоко сумує з приводу смерті столяра Михайла Орестови-
ча Аннича і висловлює щире співчуття рідним покійного.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття повару Оксані Іллівні Аннич з при-
воду тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття вчи-
телю української мови та літератури Оксані Євгенівні Вільчинській
з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття вчи-
телю початкових класів Надії Володимирівні Карпінець з приводу
тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Колектив ЕМД МК пункту В.Висоцьке висловлює щире співчуття
водію Ігорю Петровичу Вільчинському з приводу тяжкої втрати –
смерті тестя.

Учні 9 класу та класний керівник Наталія Миронівна Кричківська
Риківської гімназії висловлюють щире співчуття однокласнику Ма-
р’яну Білокопитому та його сім’ї з приводу  тяжкої втрати – перед-
часної смерті брата – Івана.

Колектив Верхньовисоцького ЗЗСО висловлює щире співчуття
Надії Миколаївні Надич з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка
– Василя Івановича. Вічна  йому пам’ять.

ÇÀ ÊÓÁÎÊ ÁÎÐÎÒÈÌÓÒÜÑß
ÁÎÐÈÍß ÒÀ ßÂÎÐÀ

Сянки та Вовче розіграють бронзу
Минулої неділі у Турці, на міському стадіоні «Карпати», прой-

шли два півфінальні поєдинки щорічного футбольного турн-
іру, під назвою «Кубок пам’яті Героїв». Уже традиційно, перед
початком кожного матчу, спортсмени та вболівальники
вшанували полеглих воїнів та Героїв Небесної Сотні хвили-
ною мовчання.

Першими у боротьбу вступили футболісти з Сянок та Борині.
Поєдинок видався досить цікавим та напруженим, адже майже
всю гру тримався нічийний рахунок – 1:1. І лише наприкінці гри
боринчанам вдалося забити вдруге і таким чином вийти до фіналу.

Досить динамічно розпочався і другий півфінал, за участю ко-
манд з Вовчого та Явори. Та попри те, що вовчани уже на початку
гри  відкрили рахунок, здолати явірчан їм не вдалося. Завдяки
блискучому хет-трику  Олега Ігнацевича та жирній крапці Віталія
Старушкевича, остаточний рахунок в матчі став 4:1 на користь Яво-
ри, яка й здобула право поборотись за головний трофей турніру.

Матч за третє місце та фінал відбудуться у неділю, 6 червня,
на турківському міському стадіоні «Карпати». Початок, відповід-
но, о 13.00 год. та 15.00 год.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Змагання проводили за
підтримки Благодійного фонду
Андрія Лопушанського та ГО
«Відділення НОК України у
Львівській області» (керівник
відділення Юрій Турянський).

Взяти участь у турнірі
прибуло 13 команд, до
складу яких входили три
учасники: юний шашкіст,
тато, мама. Дозволяли за-
міну батьків на дідусів та
бабусь або хресних
батьків. До змагань, крім
команд з Турківської гро-
мади, долучились пред-
ставники Боринської гро-
мади, зокрема начальник
служби у справах дітей
Боринської ОТГ Надія
Сливар та головний спец-
іаліст цієї служби Світла-
на Леневич, які взяли
участь у змаганнях із свої-
ми сім’ями.

На відкритті турніру учас-
ників змагань привітали пер-
ший заступник Турківського
міського голови Олег Гришка-
нич, помічник народного депу-
тата України Андрія Лопушансь-
кого Ірина Кіра, директор
ДЮСШ «Юність» Василь Ціко,
ініціатор та організатор турніру,
тренер-викладач ДЮСШ
«Юність» Богдан Москаль, який
є одним з найкращих тренерів
спортшколи. За свою тренерсь-
ку кар’єру він підготував чимало
призерів обласних та всеукраї-
нських змагань. За вмілу робо-
ту з дітьми Богдан Ілліч має зас-
лужену шану не лише серед
юних шашкістів, а й серед їхніх

“ÒÀÒÎ, ÌÀÌÀ ² ß –
ÑÏÎÐÒÈÂÍÀ

ØÀØÊÎÂÀ Ñ²Ì’ß”
У неділю, 30 травня, в Турківській ДЮСШ «Юність» відбув-

ся вперше на Турківщині, а можливо на Львівщині, або й в Ук-
раїні, турнір, присвячений Дню захисту дітей, під назвою
«Тато, мама і я – спортивна шашкова сім’я».

батьків.
Змагання проводили у двох

категоріях:
1. Сім’я з дитиною до 10 років.
2. Сім’я з дитиною до 14 років.
У категорії сімей з дівчинкою

до 10 років перемогла коман-
да Тамари Мурис , 2013 р.н.
(мама - Олена та хресний бать-
ко Ростислав Мурис), другою
стала команда Віки Голованич,
2011 р.н., (мама Марія та тато
Сергій), третьою – Софії Лене-
вич, 2014 р.н. (мама Світлана
та тато Ігор).

У категорії сімей з хлопчиком
до 10 років перемогла коман-
да Андрія Галича, 2012 р.н.
(мама Іванна та тато Микола),
другою стала команда Артема
Хрептака, 2011 р.н. (мама На-
талія та тато Олексій), третьою
– Богдана Сенчишина, 2011 р.н.

(який виступав тільки з дідусем
Богданом), четвертою – Іллі Ле-
невича, 2012 р.н. (мама Світла-
на та тато Ігор).

У категорії сімей з дівчатами
та юнаками до 14 років пере-
могла команда Павліни Голова-
нич, 2010 р.н. (мама Марія та
тато Сергій), друге місце посіла
команда Діани Ференц, 2008
р.н. (мама Мар’яна та тато Ми-
кола), третьою стала команда
Ангеліни Титар, 2007 р.н. (мама
Юлія та хресний тато Роман Ку-
зей), четвертою – команда Марії
Сливар, 2010 р.н. (мама Надія
та тато Руслан), п’ятою – коман-
да Соломії Крецул, 2009 р.н.
(мама Люба та тато Іван), шос-
тою – Ярослава Сенчишина,
2009 р.н. (який виступав тільки
з татом Андрієм).

Переможці та призери зма-
гань нагороджені грамотами
ДЮСШ «Юність» та цінними
призами від спонсорів турніру.

Благодійний фонд Андрія Ло-
пушанського пригостив всіх учас-

ників солодощами та виділив 4
путівки в оздоровчий комплекс
«Женева» м. Трускавець сім’ям
Мурис, Галич, Голованич та Фе-
ренц.

ГО «Відділення НОК України
у Львівській області» виділило
учасникам змагань сувеніри з
олімпійською символікою.

Зараз, під керівництвом Бог-
дана Москаля, кращі юні спорт-
смени Турківщини, що стали
призерами обласних змагань з
шашок, готуються до чемпіона-
ту України, який пройде 18-26
червня у місті Херсон.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
У суботу, 29 травня, у приміщенні Турківської ДЮСШ «Юність» пройшли змагання з шахів,

приурочені Дню захисту дітей.
Серед юнаків старшої вікової групи (вік учасників – до 14 років) перемогу здобув Юрій Дністрянсь-

кий, другим став Денис Себій, третім – Андрій Комарницький.
У молодшій віковій групі (вік учасників – до 11 років) кращим став Віталій Пузич, за ним – Максим

Яворський та Аарон Келтика. У дівчат цієї групи золото виборола Тетяна Рогач, срібло – Тетяна
Пазюк, а бронзу – Анна Славич.

Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами ДЮСШ «Юність». Готували юних
спортсменів тренери Петро Рогач, Володимир Комарницький, Василь Ціко та Ганна Мамчук.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

6 червня  минає 40 днів від дня смерті чудової вчительки, ко-
леги і просто хорошої людини Теодори Миколаївни Лехновсь-
кої.

Теодора Миколаївна майже все своє життя віддала школі, на-
вчаючи дітей не тільки азів науки, але людяності і доброти.

Ваша зоря не згасне уві млі,
Вона  – в серцях, які Ви зігрівали.
Ви пам’ять заслужили на землі
Любов’ю, яку дітям дарували.
Педагогічний та учнівський колективи, технічний персонал Жу-

котинського ЗЗСО І-ІІ ст. висловлюють щире співчуття родині, дочці
Тетяні та синові Олександру з сім’ями.

Пам’ятаємо, сумуємо.


