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Працівники   ДП «Боринське лісове господарство» та НПП
«Бойківщина» щииросердечно вітають з днем народження
настоятеля храму св. Михаїла  смт. Бориня, протоієрея,  о. Ро-

мана Вовкуновича.
Всечесний отче, з нагоди Ваших

іменин прийміть наші сердечні вітан-
ня та найщиріші молитви. Нехай Гос-
подь Бог дарує Вам здоров’я, духов-
ну міцність, благодать та довголіття,
родинне тепло та успіхи у всіх Ваших
задумах! Ангела-хоронителя і опіки
від Матері Божої – на многії і благії
літа!

Хай щастя і доля всміхаються
Вам,

Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все

Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з неба осяває

Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

Працівники Верхньовисоцького відділення поштового  зв’яз-
ку щиросердечно вітають з ювілеєм добру, щиру, відповідаль-
ну людину, колегу по роботі Любов Петрівну Шулюк і бажають
дорогій  ювілярці усіляких гараздів, земних благ і непохитного
здоров’я. Від сонця – тепла, від людей – добра, від друзів –
щирості. Нехай  життя завжди наповнюється щастям і любо-
в’ю рідних та близьких людей. Господнього Вам благословен-
ня – на многії і благії літа!

Хай ніколи у Ваших очах
Чиста й світла радість не зни-

кає.
Щоб не було смутку навіть в

снах,
Хай Господь здоров’я посилає.
Те бажаєм, що щастям звуть

люди,
Хай усмішка не сходить з лиця.
Хай життя Ваше піснею буде,
А тій пісні не буде кінця.

 Сердечно вітаємо з іменинами  о.
Романа.

Шановний  отче Романе! Вітаючи
Вас з днем народження, бажаємо,

щоб свічка Вашої
віри горіла довго і
гріла  Вам душу.
Нехай Ваша міцна
віра, світла надія і
вірна любов на-
повнюють  серце
кожного близько-
го, кожного знай-
омого, кожного
парафіянина рад-
істю і втіхою, а  Гос-
подь завжди буде

з Вами. Хай  кожний день життя несе
з собою світло благодаті і щастя.
Нехай Всевишній пошле Вам міцне
здоров’я, багато добра і своє благо-
словення, доля буде милостива до
Вас, а  ангел-охоронець  летить з
Вами поруч і охороняє Вас від тяж-
ких недуг! 

Прийміть найщиріші вітання,
Від громади церковної шлем по-

бажання.
Бажаємо миру, здоров’я,  щас-

ливих Вам літ!
Щоб довіку несли Ви Божу науку

у світ.
Хай світ потепліє від Божого

слова.
Хай радість щодня Вам Бог по-

силає
І Вашу родину благословляє.
З повагою до Вас  – парафіяни,

церковний комітет та церковний хор
церкви Святої Євхаристії селища
Бориня.

Цими  осінніми жовтневими днями святкує свій ювілейний
день народження – 70-річчя – добра, щира, турботлива, скром-
на, чуйна людина –  Богдан Миколайович Бистрицький.

З нагоди ювілею дорогого  іменинника  з теплотою і любов’ю
вітають дочка Ліда з сім’єю, сини Богдан та Петро з сім’ями,

Марія з дітьми, онуками і правнуками та вся ве-
лика родина.

Люблячому ювіляру вони бажають міцно-
го-міцного здоров’я, світлої радості в житті,
мирного неба над головою,  поваги від
людей,  благополуччя і родинного тепла,
Господнього благословення і ласки на

многії і благії літа!
Скільки в світі океанів,

В них на дні  піску,
Стільки ми Тобі здоров’я бажаємо

На Твоїм віку!

Компанія Джейбіл - світовий лідер з виробництва електроніки
та провідний роботодавець Закарпаття, оголошує набір на поса-
ду лінійного оператора. Переваги роботи у нас: безкоштовні транс-
портування, харчування, медичне страхування та проживання для
іногородніх.

Чекаємо вас за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський рай-
он, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

Дзвоніть: 0 800 400 204 (безкоштовно по Україні).

У перший день жовтня Боринську територіальну громаду відвідали члени комісії з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради на чолі з головою
комісії Володимиром Квуртом та головою обласної ради Іриною Гримак.

Це було перше виїзне засідання комісії, під час якого депутати відвідали найбільш значущі для
мешканців громади соціальні об’єкти, що потребують фінансування. Це, в першу чергу, будівництво
нової школи в с.Либохора. На неї з нетерпінням чекають учні, вчителі та батьки. Тож комісія рекомен-
дуватиме на найближчій сесії обласної ради виділити додаткове фінансування ще в цьому році на

продовження будівельних робіт.
Оглянули хід будівництва
спортивного майданчика в Бо-
рині та ремонту Боринського
ЗЗСО.

Також було визначено відрізки
доріг на території Боринської
громади, стан яких в першочер-
говому порядку потребує покра-
щення. Це – Нижня Яблунька -
Боберка, Нижнє Висоцьке - Кар-
патське, Нижнє Висоцьке - Баг-
нувате, Нижнє Гусне - Верхнє Гус-
не. Безумовно, добрі дороги для
громади є ключем до подальшо-
го розвитку.

Комісію супроводжували голова Боринської селищної ради Михайло Шкітак та керуючий справами
Мар’ян Лабецький. А ініціював це виїзне засідання на теренах Боринської ОТГ наш земляк, депутат
Львівської обласної ради Михайло Дзюдзь.

Наш кор.
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30 вересня 2021 року, в рамках святкування Всеукраї-
нського дня бібліотек, в актовому залі Турківської дитячої
музичної школи відбулась творча зустріч з поетом, членом
Національної спілки письменників України, лауреатом і
дипломантом трьох міжнародних літературно- краєзнав-
чих конкурсів імені Мирона Утриска, дипломантом третьо-
го Всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мар-

товича –  уродженцем с.
Вовче Василем Лилом. Перу
Василя Лила належать по-
етичні збірки: «Струни моєї
душі», «Мить життя», «По-
цілунок долі», «Зоряний
політ», збірки гуморесок
«Баба гапка» та «Грішна
покута», дитячі книжки
«Світить сонечко на небі»,
«В гості друзі запросили» та
«Буськи радість принесли».

Творчість поета – різнома-
нітна за своєю  тематикою і
настроєм. Кожна збірка –
це своєрідний повчальний
життєпис про добро і зло,
про любов і зраду, про лю-
дину і природу, про братів
наших менших, які своїми

вчинками підказують малечі, як творити добро і боротися
зі злом. Тому серед поціновувачів творчості Василя Лила є
як дорослі, так і діти.

 Зустріч  знаного  поета-земляка з бібліотекарями та
читачами була теплою, жвавою і невимушеною.  Талано-
витий автор зацікавив присутніх своїм баченням створен-
ня літературних образів та зарядив усіх своїм життєвим
позитивом.

Наш кор.
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 Дорогого і люблячого зятя
і кума, жителя с. Верхнє Ви-
соцьке Михайла Федорови-
ча Кузана із  золотим юві-
леєм – 50-річчям від дня на-
родження, яке відзначатиме
12 жовтня, –  щиросердечно

вітають тесть
Петро та

теща Юлія
з сім’єю,
куми Юлія
та Ната-

лія і бажа-
ють дорого-

му ювіляру
міцного здоров’я –  на довгі і
щасливі роки життя, велико-
го людського щастя, Божої
опіки у всіх справах. Нехай
усе добре, зроблене з душею
та натхненням, повертаєть-
ся сторицею радості, добра і
любові.

Хай Мати Пречиста
оберігає,

Ангел Господній на кри-
лах тримає,

А Бог хай дарує надію й
тепло –

На многії літа, на щастя
й добро!

Дорогу і люблячу, чуйну і
турботливу дружину, матусю,
бабусю і прабабусю, житель-
ку с. Верхнє Висоцьке Юлію
Юрківну Шепіду з
8 0 - р і ч н и м
ю в і л е є м ,
я к и й
відзнача-
тиме 10
жовтня,  від
щирого сер-
ця і з великою
любов’ю вітають
чоловік Петро, син Василь з
сім’єю,  дочка Оксана з
сім’єю,  дочка Руслана з
сім’єю, син Микола, дочка
Наталія, син Юрій з сім’єюё
онуки та правнуки і бажають
дорогій ювілярці доброго
здоров’я, родинного тепла,
світлої радості в житті, довго-
ліття.

Хай Матінка Божа від
зла захищає,

Від горя боронить мо-
литва свята.

Христос хай здоров’я
міцне посилає

На довгі, щасливі й благії
літа!

“КОЛИ З ВІЙСЬККОМАТУ ПРИЙ-
ШЛИ ПО БРАТА, МАМА СКАЗА-
ЛА: “ІДІТЬ ГЕТЬ, ОДИН УЖЕ
ВОЮЄ”

-У 2014 році, коли все тільки по-
чиналося, траплялися дивні випад-
ки…   Вони сприймалися – наче кіно,
- згадує майор Михайло Дзерин. –
Ми тоді стояли базовим табором
під Новою Ялтою, під Маріуполем,
у посадці. КПП, блокпост, посадка...
Приходить до блокпосту дядько в
старому військовому камуфляжі і
в чорному броніку – такий міліція
тоді носила. Каже: “Ребята, уходи-
те отсюда, даю деньги на билеты,
уезжайте домой. Техника у вас
старая, пускай здесь остается.
Оружие тоже сбрасывайте”. Про
нього доповіли з КПП, і мене
відправив командир: “Іди, розбе-
рись”...  Дядько подивився на мої
тодішні погони: “Лейтенант, я пол-
ковник ГРУ, у меня здесь везде
снайпера. Уходите”. “Я такі рішен-
ня не приймаю”, - відповів. Поки
повертався до командира, по рад-
іостанції викликав свої екіпажі. А
ми кожного вечора знімали клеми
з акумуляторів, щоб саморозряду
не відбувалося. У мене в куртці
завжди з собою були два ключі –
клеми знімати. Викликав свої екі-
пажі, що бехи якраз крутили. Кажу:
“Виїду на броні. Навіть якщо снай-
пери лежать, до них не менше кіло-
метра відстань. Ми зможемо те-
риторію з ПКТ обстріляти”. З гар-
мати не могли тоді робити пост-
ріли, щоб не налякати місцеве на-
селення, лишній раз не приверну-
ти до себе увагу… Оголосили три-
вогу. Всі зайняли свої місця, екіпажі
- по машинах. Доповіли комбригу.
До нас ще й дві вертушки облетіли
територію. Час іде, той дядько-се-
пар чекає, по вухах солдатам на
КПП їздить. Вже пізніше, коли я зна-
ходився під Новоласпою, біля Ста-
рогнатівки, екіпаж вертушок їхав
через наш блокпост. І у них чи ма-
шина поламалася, чи вони чекали
когось, тому пішли до нас чай-каву
пити. Розговорилися. Я згадав ту
ситуацію. А це були хлопці якраз з
одного з тих вертольотів. Вони і
розповіли, що одну пару снайперів
тоді таки знайшли. Червона маши-
на стояла за горбочком. В неї сіли
люди зі зброєю…

…Коли вертушки почали літати
над нашим лісочком, дядько таки
пішов. Це все було в березні 2014
року. А вже 9 травня я знаходився
на блокпосту в Маріуполі. 1 травня
нам прийшло розпорядження, що
потрібно стати навколо міста. Ми
туди і вирушили. Нашою задачею
було перевіряти машини, пропус-

кати містян, затримува-
ти підозрілих… Кожно-
го дня хтось приїздив до
нас і розповідав про ре-
ферендум, про те, що
потрібно іти з Росією…
Одного такого “агітато-
ра” врятувало лише те,
що він був з вагітною
жінкою.

-Михайле, коли ти
закінчив академію?

-У 2013 році, в серпні.
-Було у тебе

відчуття, що буде
війна і що ти потра-
пиш в реальні бойові
дії?

-У мене не було.
-Чому ж ти пішов

військовим шляхом?
-Я був молодим і

дуже активним хлопчи-
ною, який купив собі мо-
тоцикл “Мінськ”, - по-
сміхається комбат. - Мамі це дуже
не подобалося. І вона сказала:
підеш вчитися у військовий ліцей,
львівський. Так що це було не моє
рішення.

Досить довго ми великою роди-
ною жили разом з бабусею. Потім
батьки почали будуватися - купи-
ли стару хату в трохи кращому
місці, ближче до дороги. І коли по-
будувалися, мої менші брат з сес-
трою і батьки переїхали, а я зали-
шився з бабусею. Їй треба було до-
помагати по хазяйству, бо і корови
були, і город великий. А коли я ку-
пив і зібрав мотоцикл, бабуся ду-
мала, що я у батьків, батьки – що у
бабусі, а  – де я був, один Бог знав…
Мама пожалілася на мене подрузі,
а та розказала їй про військове учи-
лище і дисципліну, якої там на-
вчать. Так я пішов по військовому
шляху. У ліцеї мені сподобалося.

- Мама потім ніколи не по-
жалкувала, що ніби власноруч
тебе зробила військовим?

- Вона різко відреагувала, коли
прийшли з військкомату по брата.
Мама накинулася на них: “Один уже
воює. Ідіть звідси!” Другий раз вони
на батька нарвалися. Я якраз вдо-
ма був. “Ми по  вашого сина”, - ка-
жуть. “А якого вам треба?” - питає
батько. Не знали представники ко-
місаріату, що я ще є. Батько поста-
вив їм каву та й питає: “А ти чому
не йдеш на війну”. “А я був”, - відпо-
відає. “А де?” - батько з першого
дня моніторив все, що відбуваєть-
ся. Більше того, у 2015 році він осо-
бисто будував другу лінію оборо-
ни, ВОПи. Півтора місяці провів під
Лисичанськом, Попасною. В нашо-
му селі набирали людей, то він і

поїхав. Він розказав їм політику
партії… “Побрякушки” різні мої
приніс їм показати… Пішли ті
військові і більше не приходили.

“ВЕРТУШКА ПРОЛЕТІЛА КІЛО-
МЕТР І ПОВЕРНУЛАСЯ – СНАЙПЕР
ЗНЯВ ОДНОГО З ПІЛОТІВ”

- У 72-у бригаду ти прийшов
за розподілом?

- Закінчивши сухопутну акаде-
мію, в рейтингу я був 26 із 54. З
нами тоді багато з Криму навчали-
ся, вони, як правило, ішли в бере-
гову охорону. Всі відмінники оби-
рали 24-ту. Коли до мене дійшла
черга, залишилися 30-а, 72-а, 92-а,
93-я та пресполк. Мені ж було все
одно  куди, аби не Київ. Бо лейте-
нант на 2 тисячі 400 гривень в сто-
лиці загнеться. В 30-ці я був на ста-
жировці. Місто мені не сподоба-
лось. А Біла Церква десь під Киє-
вом. Так я і зробив свій вибір.

Поки не був одружений, відчу-
вав себе кар’єристом. Усе готовий
був робити, по полігонах їздити. Я
потрапив у першу роту, де служи-
ли солдати-срочники. І понеслося.
Білу Церкву я нормально побачив,
лише коли ми із Авдіївки у 2017 році
приїхали. До того постійно пропа-
дав на службі. Три тижні – жито-
мирський полігон, тиждень - лей-
тенантські збори в 30-ці. Поверну-
лися – батальйон їде на Половець-
кий полігон. Помилися-попралися –
туди рвонули. З Половецька при-
їхали – 24-та бригада в Яворові
проводила бригадні тактичні на-
вчання, їм не вистачало людей для
забезпечення накриття мішеневих
полів. Треба із солдатами когось
старшим відправити. Відправили
мене - командира взводу, лейте-
нанта. Звідти наче додому неда-
леко – погодився. Півтора місяця
там провів, лише один раз додому
з’їздив. Повернулися в Білу - пере-
вод техніки почався. А потім копа-
ли, будували полігон для роти, що
готувалася в Косово їхати. Залу-
чили нас як противника для трену-
вань. Ми були типу ДРГ. Так ми таке
там вигадували – робили підкопи,
влаштовували засідки…

В той час почалися події на Май-
дані. Додому дзвоню, а батьки: “Аби
вас туди не відправили, там таке
твориться!” А я навіть не знав, що
де відбувається. “Та ми зовсім
іншим зайняті”, - відповідав. Коли
1 березня оголосили тривогу, за
мною приїхали. “Та ні, - кажу, - у
мене люди, задачі”. Командиру роти
пожалівся: “Мене хочуть забрати!”
Але залишитися не вийшло. Под-
звонив комбат: “Збирайся!” При-

їжджаю в Білу Церкву, а в парку
вже всі акумулятори ставлять в
броню, пробують запустити маши-
ни, БК грузять. Несподівано при-
везли і на кожну машину видали
ПТУРи. Всі чотири роки навчання
нам розказували, що ви їх тільки
на стенді сірі покрашені побачите,
найавторитетніший викладач за
своє життя робив два пуски. А тут
– ось вони.

Перша рота вишикувала колону,
нікого додому не відпускають, всі
живуть в казармах, жінки прино-
сять чоловікам їжу на КПП… 8 бе-
резня ми виїхали в Житомир - зла-
годження проводити. А у мене в
підпорядкуванні були… музиканти,
два прапорщики. У кожного по 23
роки вислуги. Вони корок до ПКМу
не могли присобачити. Як я з ними
буду воювати? – сам себе запиту-
вав, коли бачив їхні “навички”. Поки
ми їхали, мене перевели із першої
роти в другу. Командирів відділень
не було, офіцерів не вистачало. От
мене і поставили обов’язки вико-
нувати.

Позлагоджувалися і давай гру-
зитися, вночі, при ліхтариках, бо
станція не освітлювалася. А до того
у нас не було досвіду, як це роби-
ти, бо сто років ніхто не грузився.
Насилу завантажили танки, БМП,
САУ. З нас сформували декілька
БТГРів - і кожна все це мала. Самі
повлягалися по вагонах. Мені “по-
щастило” їхати на третій полці. Хоч
ліг.

- Знали, куди їдете?
- У Черкаське, під Дніпро, де дис-

локується 9-а бригада. Я зізвоню-
вався з однокашниками, питав, у
кого що відбувається. З 24-ки
хлопці також грузилися. Саня Крав-
ченко, син теперішнього команду-
вача ООС, був тоді командиром
другої роти. А покійний Валєра Бон-
даренко, його двоюрідний брат, - ко-
мандиром роти 24-ки. З ними уточ-
нювали, хто що робить, де знахо-
дяться. Всі рухалися, всі були в
бойовій готовності.

Поселили нас в одному місці, а
техніка наша стояла зовсім в іншо-
му – на околиці Черкаського. Ми до
неї ходили озброєні - гранатомет-
ники з пострілами. Всі заряджені.
Коли ми заходили в магазини, люди
від нас шугалися. Три дні побули
там. Тоді ж відправили додому
строковиків з Криму. У мене було
багато татар. Ні з ким контакту не
залишилося.

З Дніпра нас відправили на Ко-
миш-Зорю (Запорізька область). Це
вже були ті дні, коли десантників
зупиняли місцеві жителі, кидалися
на БМП. Нас попереджали, що
цивільні погано налаштовані. Але
в магазинах деякі продавці стави-
лися до нас приязно: “Хлопці, беріть
так”. Поки колона шикувалася, люди
приносили нам цигарки, якісь ко-
рисні штуки. Там мені повезло –
французький бронежилет дали. В
першому батальйоні у всіх були
броніки, каски, правда, старі, ме-
талеві. А у нас – геть не у всіх. Тут
передають якусь сумку, навіть
зразу не зрозумів, що в ній лежить.
Закинули в БМП, та й все. А потім
вже роздивився. В цьому броніку
був і комір захищений, і наплічники
спеціальні. Класний!

Наша колона прийшла під Маріу-
поль, під Нову Ялту. Там почали
окопуватися. На допомогу дали
якусь інженерно-саперну роту, бо
у нас не було ні молотка, ні цвяха,
а вони мали все, навіть колючий
дріт. Разом ми зробили блокпост
ідеально, як книжка пише. Тоді я і
почав носити біля серця два ключі,
щоб акумулятори ставити будь-
коли. Бо там проводили навіть уч-
бову тривогу. І це потім стало у при-
годі. Я прикручував клеми. Поки пе-
реходив до другої машини, механік
вже міг заводити першу, бо все
було готове. Мій взвод завжди пер-
шим виходив за територію, шику-
вався і чекав наступних вказівок.
Зараз подібних відпрацювань не
вистачає.

 ÕÎÐÎÁÐÈÉ ÎÔ²ÖÅÐ
ÌÈÕÀÉËÎ  ÄÇÅÐÈÍ

 Офіцер Михайло Дзерин, родом з Турківщини,
із с. Верхнє Висоцьке,  з весни 2014 року постійно на війні.

І це його перше інтерв’ю.
Він потрапив в оточення на кордоні в Луганській області,

був свідком виходу розбитих колон з-під Іловайська, вряту-
вав кинутий екіпажем танк під Волновахою, формував лінію
оборони, займав сірі зони. Неодноразово проявив себе як мужній
і досвідчений боєць. Але досі не має державних нагород. Зараз
Михайло Дзерин боронить нашу країну неподалік від окупова-
ної Ясинуватої. Усі  ці роки він залишався поза телевізійними
камерами та включеними диктофонами. Я познайомилася з
Михайлом у 2017 році на Зеніті під Донецьком – він розповідав
мені про загиблого побратима, доцента Чернівецького уні-
верситету Леоніда Дергача. Потім ми регулярно перетина-
лися з ним і на війні, і в столиці, де він навчався на курсах
підвищення кваліфікації. Михайло Федорович завжди щиро прий-
має гостей, а в столиці за першої ж нагоди з величезною ціка-
вістю ходив на вистави, виставки, гуляв по місту. Але
більше розповідає про інших, про побратимів, про друзів. Лише
коли ми разом їхали експресом з війни в столицю – я  повер-
талася з відрядження, а Михайло їхав у відпустку, –  вдалося
розпитати офіцера про його війну. Багатьма ситуаціями я
була щиро вражена.

Віолетта КІРТОКА.
(Закінчення у

наступному номері)

Продається земельна ділян-
ка, площею 0,2445 га, для буді-
вництва та обслуговування жит-
лового будинку, за адресою – с.
Завадівка, вул. Військове
Містечко (у районі лікарні).

Ціна – договірна.
Тел. : 0955945724. Віктор

В м. Турка відкрито новий сто-
матологічний кабінет за адре-
сою: вул. Січових Стрільців, 136
(біля каплички).

Тел.: 0660898355 – Микола
Йосипович,   0995295744 – Ма-
р’ян Богданович.

Загублений військовий квиток
– НК 6324412, виданий на ім’я
Миколи Васильовича Рудика,
вважати недійсним.

Потрібні охоронники (чолов-
іки,жінки).

Тел.: 050-341-4557, 067-541-
62-24
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1. Інформація про суб’єкт господарювання
Турківська міська громада Самбірського району

Львівської області. Голова: Паращич Ярослав Яросла-
вович,, 82500, Львівська обл., Самбірський р-н, м. Тур-
ка, площа Ринок, буд. 2682500, Львівська обл., Самбі-
рський р-н.

Планована діяльність, її характеристика, технічні альтер-
нативи

Розчистка та берегоукріплення русла річки Літмир в м.Тур-
ка Самбірського району Львівської області.

Робочим проектом  передбачено проведення заходів із
розчистки  та берегоукріплення русла ріки Літмир, а саме:

Ділянка №1:
- будівництво правобережної підпірної стінки, висотою 2,0

м, на довжині 27-60 м (30 м нижче існуючої підпірної стінки
навпроти стадіону) – для захисту від бокової ерозії внутрі-
квартального проїзду вул. Шевченка (при проходженні па-
водків постійно відбувається розмив проїзної частини з пе-
рериванням транспортного сполучення).

- Розчистка русла річки Літмир від чагарника, островів та
відмілин на довжині біля 1км з вивозом ґрунту за межі рус-
ла.

Ділянка №2:
- будівництво лівобережної підпірної стінки висотою 2,5 м,

на довжині 15 м (навпроти школи по вул. Середня від мосто-
вого переходу – для пропуску лівобережної притоки під вул.
Січових Стрільців до пішохідного мосту через р. Літмир) для
захисту від бокової ерозії ділянки (на стику вул.Середня-
вул.Січових Стрільців). При проходженні паводків існує заг-
роза розмиву проїзної частини з перериванням транспорт-
ного сполучення).

Ділянка №3:
- будівництво лівобережної підпірної стінки висотою 1,5 м

на довжині 60 м (вул. Середня) із зміщенням русла р. Літмир
на довжині біля 100 м до 15 м в бік правого берега з відве-
денням його від прижимного крутого берега, висотою до 10
м. Закладання укосу існуючого берега 1:0,5, на ньому рос-
туть дерева, висотою до 10 м, і при їх падінні можливо вири-
вання коренів і втрачання стійкості укосу з руйнуванням
проїзної частини вул. Середня з перериванням транспорт-
ного сполучення).

На всіх ділянках в руслі та зоні виконання робіт передба-
чаються культуртехнічні роботи по зведенню чагарникової
та деревинної рослинності

Технічна альтернатива 1.
Вищеописаний комплекс робіт по виконанню заходів із за-

хисту від підтоплення і затоплення території, розмиву про-
їзної частини з перериванням транспортного сполучення та
інших об’єктів в м. Турка. Покращення гідрологічного режиму
та санітарного стану можна досягти шляхом очищення рус-
ла від чагарникової та деревної рослинності, очисткою від
наносів і збільшення профілю ріки Літмир у м Турка на тери-
торії Турківської міської громади, Самбірського району,
Львівської області. Виконання робіт планується проводити
екскаваторами, а в місцях перетину з комунікаціями – вруч-
ну. Піднятий ґрунт розрівнюється вздовж траси проекту-
вання бульдозером.

 Територіальна альтернатива недоцільна, оскільки віднов-
лення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму
ріки Літмир, а також заходи для боротьби із шкідливою дією
вод в іншому населеному пункті не нестиме та не викону-
ватиме жодного протиповеневого захисту для жителів да-
ного міста, що може призвести до виникнення надзвичайної
ситуації на території Турківської міської громади Самбірсь-
кого району Львівської області. Також створення прибереж-
них захисних смуг, попередження забруднення ріки стічни-
ми водами населеного пункту

 Технічна альтернатива 2.
Берегоукріплюючі та руслорегулюючі роботи на р. Літмир

у м Турка на території Турківської міської громади методом
гідромеханізації (земснаряд або гідродинамічний насос). Вра-
ховуючи гідрологічну характеристику й параметри водото-
ку, а також необхідність влаштування в межах прибережної
захисної смуги накопичувачів вилученої пульпи, зазначе-
ний метод економічно й екологічно недоцільний.

Технічна альтернатива 3.
Кріплення плитковими покриттями. У зв’язку з тим, що

такий тип кріплення є менш надійним та вимагає викорис-
тання дорогого залізобетону, влаштування спеціальних підго-
товок або зворотних фільтрів і швів, використання з улаш-
туванням хмизового тюфяку і встановлення габіонів з влаш-
туванням кам’яного зуба є більш економічним і надійним за-
хистом. Таким чином, ця альтернатива не є виправдана і
далі не розглядається.

2. Місце провадження планованої діяльності, те-
риторіальні альтернативи.

 Місце провадження планованої діяльності: у м Турка на
території Турківської міської громади Самбірського району
Львівської області, в районі вулиць Середня, Січових
Стрільців і Шевченка.

3. Соціально-економічний вплив планованої діяль-
ності

Реалізація планованої діяльності буде сприяти забезпе-
ченню надійного протиповеневого захисту, покращенню
гідрологічного режиму і санітарного стану ріки Літмир. Ос-
новні заходи направлені на протиповеневі аспекти, а також
розчистку річища, створення прибережних захисних смуг,

попередження забруднення ріки стічними водами населено-
го пункту.

4. Загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжи-
на, площа, обсяг виробництва тощо)

Розчистка та берегоукріплення русла річки Літмир в м.Тур-
ка Самбірського району Львівської області. Передбачають-
ся наступні види робіт:

- будівництво правобережної підпірної стінки, висотою 2,0
м (вул.Шевченка), на довжині 27-60 м,

- розчистка русла річки Літмир від чагарника, островів та
відмілин на довжині біля 1км з вивозом ґрунту за межі рус-
ла,

- будівництво лівобережної підпірної стінки висотою 2,5 м
на довжині 15 м,

- будівництво лівобережної підпірної стінки, висотою 1,5
м, на довжині 60 м ( вул.Середня) із зміщенням русла р.
Літмир на довжині біля 100 м до 15 м в бік правого берега з
відведенням його від прижимного крутого берега, висотою
до 10 м.

Закладання укосу існуючого берега 1:0,5
На всіх ділянках в руслі та зоні виконання робіт передба-

чаються культуртехнічні роботи по зведенню чагарникової
та деревної рослинності.

 Тривалiсть будiвництва – 2 місяці. Кількість робітників –
10 осіб.

5. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності перед-
бачають дотримання Водного кодексу України під час про-
ведення робіт на землях водного фонду. Враховуються еко-
логічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й те-
риторіальні обмеження згідно з чинними нормативними до-
кументами.

Для технічної альтернативи 1:
- дотримання Водного кодексу України.
- Закону України “Про охорону атмосферного повітря”.
- Закону України «Про відходи».
Територіальних альтернатив планованої діяльності немає.
6. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист

території за альтернативами:
Еколого - інженерна підготовка для планованої діяльності

передбачає:
- польове обстеження;
- інженерно-топографічні вишукування;
- виготовлення проектної документації;
- розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище;
-  доставка на об’єкт необхідних механізмів.
 До заходів захисту території при виконанні робіт нале-

жить:
- дотримання технологій, передбачених проектом при

очистці водного об’єкту;
-  охорона землі від забруднення відходами будівництва;
- охорона вод (в т.ч. ґрунтових і поверхневих від попа-

дання в них побічних відходів будівництва).
- виконання робіт проводиться з врахуванням вимог по

збереженню навколишнього середовища.
Планована діяльність призводить до втрат водних біоре-

сурсів за рахунок втрати кормової бази при роботі екскава-
тора (не має господарського значення). Для компенсування
даних втрат, згідно з чинним законодавством, проводять
компенсаційні заходи рибному господарству.

Для технічної альтернативи 1:
будь-яка еколого - інженерна підготовка, спрямована на

захист території, не виключає їх підтоплення (під час па-
водків та повеней) за результатами даної діяльності.

Територіальних альтернатив планованої діяльності немає.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу пла-

нованої діяльності на довкілля:
- тимчасовий вплив на повітряне середовище при роботі

двигунів внутрішнього згоряння екскаватора, бульдозера та
самоскида – в період проведення робіт із розчистки русла
ріки Літмир, максимальні концентрації забруднюючих речо-
вин не будуть перевищувати нормативні показники;

 - при будівництві відбуватиметься тимчасове забруд-
нення річкових вод ріки Літмир, при експлуатації – поліпшен-
ня якості поверхневих вод;

- після закінчення робіт весь вийнятий ґрунт, від розчист-
ки русла, частково використовується для підсипки берега;

-  втрати водних біоресурсів, за рахунок втрати кормової
бази, при роботі екскаватора будуть компенсовані, згідно з
чинним законодавством.

Для технічної альтернативи 1: негативним впливом
на довкілля буде:

- тимчасове забруднення річкових вод під час роботи спец-
іальної техніки;

- забруднення повітряного середовища пилом в призем-
ному шарі, що утворюється на дорогах без покриття від ав-
тотранспорту;

- забруднення атмосферного повітря шкідливими речови-
нами при роботі двигунів внутрішнього згоряння, будівель-
них машин та механізмів (діоксид азоту, оксид вуглецю, діок-
сид сірки, НМЛОС та інші);

-  шум від автотранспорту та будівельної техніки;
Територіальних альтернатив планованої діяльності

немає.

9. Стаття 3, частина 3, пункт 10 Закону України “Про оцін-
ку впливу на довкілля” Планована діяльність належить
до другої категорії видів планованої діяльності, згідно
з пунктом 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оц-
інку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність
значного негативного транскордонного впливу на дов-
кілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеп-
лених держав).

 Підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля

Геологічні та топографо-геодезичні дослідження, гідрологічні
дані та поверхневі води, навколишнє соціальне середови-
ще, ґрунти, флора і фауна.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можли-
вості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу
на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу
на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що
передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обго-
ворення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на
довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт
господарювання, а також інформації, отриманої від громадсь-
кості під час громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати анал-
ізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті
14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопус-
тимість провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішен-
ня про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і
можливості громадськості для участі у такій процедурі, зок-
рема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадсь-
кості надається можливість надавати будь-які зауваження
і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слухан-
нях. Детальніше про процедуру громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення. Тимчасово,
на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-
19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня скасування каранти-
ну, громадські слухання не проводять і не призначають на
дати, що припадають на цей період, про що зазначається в
оголошенні про початок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього по-
відомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого орга-
ну громадськість має право надати уповноваженому орга-
ну, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауважен-
ня і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстрац-
ійний номер справи про оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це знач-
но спростить процес реєстрації та розгляду Ваших заува-
жень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадсь-
кості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що нада-
ють зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт гос-
подарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати час-
тково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі громадського обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальну інформацію про це включають до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження

даної планованої діяльності буде висновок з оцінки впли-
ву на довкілля.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів
Львівської обласної державної адміністрації: вул.
Стрийська, 98 м. Львів, Україна 79026, електронна по-
шта:  ovdseoloda@gmail.com, телефон/факс : (032)238-
73-83, контактна особа – Сорока Назарій Любомирович.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Турківська міська громада Самбірського району Львівської області
(код ЄДРПОУ 04056026)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля



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

Шановні батьки та майбутні абітурієнти!
Ñàìá³ðñüêèé ôàõîâèé êîëåäæ

åêîíîì³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é
ОГОЛОШУЄ

набір на підготовчі курси для вступу
Підготовка слухачів здійснюється з дисциплін:

«Українська мова»,  «Математика»,
«Історія України»,  «Географія», «Фізика».

Термін навчання: листопад 2021 – травень 2022 (щосуботи).
Навчання здійснюється на платній основі.

Для слухачів підготовчих курсів враховуються
додаткові бали при вступі.

Коледж готує фахівців за такими спеціальностями:
підприємництво, торгівля та біржова діяльність; економіка;

інженерія програмного забезпечення; туризм.
Звертатись за адресою: Львівська обл., м. Самбір,

вул. С. Крушельницької, 7.
Телефони: (03236) 3-40-90, 3-23-78, 068-30-31-883.

Першими на поле вийшли
давні затяті футбольні суперни-
ки – команди з Борині та Турки.
Почалася гра досить динаміч-
но. Уже в перші хвилини гри
було багато небезпечних та го-
льових моментів. В одному з них
лише стійка воріт врятувала тур-
ківчан від пропущеного м’яча.
Однак далі гра боринчанам не
пішла. У підсумку – 6:1 на ко-
ристь команди з Турки.

Другий півфінал між команда-
ми з Явори та Верхньої Яблунь-
ки був більш інтригуючим та на-
пруженим. Майже весь матч

тримався нічийний рахунок.
Гравці та вболівальники вже
подумки готувались до після-
матчевих пенальті. Однак явір-
чанам, наприкінці гри, вдалося
вийти вперед. Ще кілька атак в
обидва боки і остаточний раху-
нок гри – 3:2 на користь Явори.

Таким чином, у неділю, 10
жовтня,  на стадіоні у Турці за
третє місце зіграють Бориня та
Верхня Яблунька, а у фіналі зу-
стрінуться Явора та Турка. По-
чаток матчів, відповідно, о
13.00 год. та 15.00 год.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

НА ПРИЗИ ЯРОСЛАВА
ПАРАЩИЧА

Минулої неділі на Турківському міському стадіоні «Карпа-
ти» пройшли півфінальні поєдинки відкритого кубка Туркі-
вської міської об’єднаної територіальної громади на призи
міського голови Ярослава Паращича. Передували їм чверть-
фінали, у яких взяли участь 6 команд, як з Турківської, так і
Боринської громад. Кращі чотири футбольні колективи при-
їхали до Турки виборювати путівку у фінал.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
щодо проведення конкурсу на заміщення посад керівників закладів
загальної середньої освіти Боринської селищної ради Самбірського

району Львівської області

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Боринська селищна рада Самбірського райо-
ну Львівської області оголошує конкурс на замі-
щення посад керівників (директорів) закладів за-
гальної середньої освіти Боринської селищної
ради Самбірського району Львівської області.

До 08 листопада 2021 року (включно) прово-
дять прийом документів на конкурсний відбір на
посаду керівника (директора) Кривківського зак-
ладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бо-
ринської селищної ради Самбірського району
Львівської області (82565, Львівська область,
Самбірський район, с. Кривка, вул. І.Франка, 52);

Умови оплати праці: 
Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії

встановлюються згідно з контрактом, відповідно
до Постанови Кабінету Міністрів України від
30.08.2002, № 1298, «Про оплату праці праців-
ників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджет-
ної сфери» (із змінами); наказу МОН, від
26.09.2005, № 557, «Про впорядкування умов оп-
лати праці та затвердження схем тарифних роз-
рядів працівників навчальних закладів, установ
освіти та наукових установ» (із змінами).

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
Керівником закладу загальної середньої осві-

ти Боринської селищної ради Львівської області
може бути особа, яка є громадянином України;
вільно володіє державною мовою; має вищу осв-
іту ступеня не нижче магістра (спеціаліста); стаж
педагогічної та/або науково-педагогічної роботи
не менше трьох років; організаторські здібності;
стан фізичного і психічного здоров’я, що не пе-
решкоджає виконанню професійних обов’язків.

Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце по-
дання документів для участі у конкурсі:

для участі у конкурсі подають такі документи:
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди

на обробку персональних даних, відповідно, до-
 Закону України «Про захист персональних да-
них»;

- автобіографія та/або резюме (за вибором
учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;
- копія документа про вищу освіту (з додатком,

що є його невід’ємною частиною) не нижче осві-
тнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копія трудової книжки чи інших документів,
що підтверджують стаж педагогічної (науково-пе-
дагогічної) роботи не менше трьох років на день
їх подання (крім приватних та корпоративних зак-
ладів освіти);

- довідка про відсутність судимості, видана не
більше місячної давнини від дати оголошення про
проведення конкурсу на посаду керівника ЗЗСО

- мотиваційний лист, складений у довільній
формі. 

Особа може надати інші документи, що підтвер-
джують її професійні та/або моральні якості.

Прийом документів від кандидатів здійснюють
у приміщенні Боринської селищної ради Самбі-
рського району Львівської області до 08.11.2021
(включно) у робочі дні – з 11:00 год. до 16:00 год.
за адресою: смт. Бориня, вул. І.Франка, 4, 2-й по-
верх, кабінет  селищного голови.

Особа, уповноважена надавати інформацію про
конкурс та приймати документи для участі в кон-
курсі:

Юричко О.О. – перший заступник селищного
голови.

Тел.:  0326934118
e-mail:  smt_borunja@ukr.net
Конкурс складається з наступних етапів:
після завершення терміну прийому документів

від кандидатів конкурсна комісія перевіряє по-
дані кандидатом документи на відповідність ус-
тановленим законодавством вимогам; приймає
рішення про недопущення до участі у конкурсі кан-
дидатів, які подали не всі документи, необхідні
для участі в конкурсі відповідно до вимог законо-
давства, або подали документи після завершен-
ня строку їх подання. Перелік кандидатів, яких
допущено до участі у конкурсному відборі, опри-
люднюють на вебсайті селищної ради –
borynyatg.gov.ua;

кандидати, яких допущено до участі у конкурс-
ному відборі, ознайомлюються із закладом за-
гальної середньої освіти, його трудовим колекти-
вом;

за окремим графіком проводять перевірку кан-
дидатів на знання законодавства України у сфері
загальної середньої освіти, зокрема Законів Ук-
раїни «Про повну загальну середню освіту», «Про
освіту», та інших нормативно-правових актів у
сфері загальної середньої освіти, перевірку про-
фесійної компетентності, шляхом письмового ви-
рішення ситуаційного завдання та презентації
перспективного плану розвитку закладу загаль-
ної середньої освіти. Положення про конкурс на
посаду керівника закладу загальної середньої
освіти та перелік питань на знання законодав-
ства України у сфері загальної середньої освіти
опубліковані на вебсайті селищної ради -
borynyatg.gov.ua.

Учні 1 класу Нижньояблунського ЗЗСО І-ІІІ ст. та  їхні  батьки
висловлюють щире співчуття своїй вчительці Руслані Йосипівні Кон-
цевич з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Стоматологічний колектив КНП «Турківська міська лікарня» гли-
боко сумує з приводу смерті колишньої медсестри Софії Миколаї-
вни Ільницької і висловлює щире співчуття рідним і близьким по-
кійної.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї  – ДБ 522310,
від  20. 05. 2019 р., видане управлінням соціального захисту насе-
лення Турківської РДА на ім’я Ірини Ігорівни Гудій, вважати не-
дійсним.

«Конвенція ООН та права дитини»
Наприкінці вересня ювенальний проку-

рор Турківського відділу Самбірської ок-
ружної прокуратури Зіновій Бохонок у 4-
А класі Турківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
провів навчальний урок на тему «Конвен-
ція ООН та права дитини».

У ході проведення просвітницького захо-
ду Зіновій Орестович  ознайомив школярів
із Конвенцією ООН про права дитини, роз-
повів про їхні права, закріплені у вказаній
Конвенції, та про державні органи, уповно-
важені забезпечувати контроль за дотри-
манням цих прав. Також він провів з учнями
ряд ознайомчих вправ та розповів про роль
та повноваження ювенального прокурора.

Наш кор.

Продається 3-кімнатна квартира, загальною площею 70 м.кв. Є сарай, літня кухня, присадибна
ділянка. Ціна – по домовленості.  Телефон: 0971627500.


