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«×ÅÐÂÎÍÓ» ÇÎÍÓ ÊÀÐÀÍÒÈÍÓ
На території Львівщини з 00 год. 00 хв. 30 жовтня встановили
червоний рівень епідемічної небезпеки
Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) у середу, 27 жовтня. В області
застосовуватимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для даного рівня епідемічної небезпеки.
Так, при запровадж енні
«червоного» рівня епідемічної
небезпеки зберігаються всі
попередні обмеження, а також
забороняється:
- робота закладів громадського харчування, окрім адресної
доставки та замовлень навинос,
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів,
театрів тощо,
- робота закладів освіти, окрім
дитячих садків і початкових
класів шкіл,
- робота непродовольчих
ринків і магазинів, спортзалів,
басейнів і фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортив-

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

них заходів і матчів командних
ігрових видів спорту без глядачів,
- робота закладів культури,
окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та
відеозйомки.
У «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх
продовольчих магазинів.
У разі введення червоного
рівня епідемічної небезпеки
заклади освіти працюватимуть
лише, якщо 100% працівників
мають “зелений” COVID-сертифікат.
Обмеження червоного рівня
не будуть застосовуватися за
умови наявності у всіх учасників

(відвідувачів), працівників та
організаторів масових заходів,
у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів,
ТРЦ, закладів громадського
харчування, ринків, спортзалів
та басейнів «зеленого» COVIDсертифікату.
Водночас місцева влада
може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.
Нагадуємо, що з 21 жовтня
набули чинності нові правила
перевезення пасажирів між
областями. Для міжрегіональних поїздок у громадському
транспорті потрібно використовувати або документ про
щеплення проти COVID-19 або
негативний результат тестування на COVID-19.
Наш кор.

ГАЛИНА КОГУТ
ПЕРЕМОГЛА У КОНКУРСІ
Минулої п’ятниці у Турківській міській раді відбувся конкурс з
відбору кандидата на вакантну посаду начальника юридичного відділу. Після публікації оголошення про проведення конкурсу, бажання поборотися за посаду виявили три особи: Галина
Когут, яка сьогодні працює у виконавчій службі управління юстиції; Степан Хащівський – помічник судді Турківського суду
та Андрій Германович – фахівець з правових питань військкомату, адвокат.
Конкурс проходив у два етапи. У першому кожен з претендентів
брав білет з п’ятьма запитаннями й протягом 60 хвилин, у письмовій формі, відповідав на них. Члени конкурсної комісії оцінювали
відповіді за 5-бальною системою. Максимальна кількість балів становила 25. А для того, щоб успішно пройти письмове випробування,
потрібно було набрати більше половини. У результаті, претенденти
Галина Когут та Андрій Германович набрали по 19 балів, Степан
Хащівський – 17. Всі вони були допущені до другого етапу – співбесіди. Тут претендент, після 5-хвилинної підготовки , мав відповісти на два запитання. Конкурсна комісія
виставляла бали, які потім були підсумовані і виведені як результат. Таким чином Степан Хащівський
набрав 49 балів, Андрій Германович – 52, а Галина Когут – 56. Вона й стала переможницею. Відтак
конкурсна комісія рекомендувала міському голові Ярославу Паращичу видати розпорядження на
призначення її на вакантну посаду начальника юридичного відділу.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

УКРАЇНА ПЕРЕХОДИТЬ
НА ЗИМОВИЙ ЧАС
В останню неділю жовтня (цього року це 31 жовтня), о
4:00 за київським часом, годинникову стрілку потрібно перевести на одну годину назад. Таким чином Україна змінює
літній час на зимовий.
Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню
неділю березня країна переходить на літній час, а кожної
останньої неділі жовтня – на зимовий час.

Дружина Катерина, сини Іван, Петро, Василь, Микола, дочки Марія і Андріана, невістки Олександра і Тетяна, онуки Максим, Даниїл, Софія, Андрій, Іван від щирого серця і з великою
любов’ю вітають із 60-річним ювілеєм
коханого чоловіка, люблячого і турботливого татуся, чуйного і щирого дідуся Івана
Васильовича Смутка і бажають дорогому ювіляру міцного здоров’я, родинного
тепла, довгих та щасливих років життя під
Божою опікою.
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаємо,
Добра і радості бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

Люблячого і коханого чоловіка, найкращого батька, турботливого дідуся, жителя м. Турка Сергія Івановича Фазана з
ювілейним днем народження, яке відсвяткував 28 жовтня,
щиро вітають кохана дружина Людмила, найдорожчі сини Іван
і Мар’ян, любимі невістки Ірина і Марія, люблячі онуки Діана,
Максимко, Назарчик і маленький Андрійко
і бажають ювіляру міцного здоров’я, безмежного щастя, радості, родинного тепла,
Божої опіки і благословення на довгій
життєвій стежині.
З ювілеєм Вас вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Дорогу матусю, люблячу бабусю Марію Йосифівну Блажівську із Ільника, яка 29 жовтня святкує свій 70-річний ювілей,
щиросердечно вітають дочки Світлана, Люба, Оля, сини
Віталій, Михайло, Роман, зяті Володимир, Мирон, Іван, невістки
Марина, Ліля, Люда, онуки Оксана, Іван, Оксана, Мар’яна, Таня,
Василина, Христина, Іван, Богдана, Марія, Олексій, Настя, Іван, Софія, Оля, Аня,
Ангеліна, Авеліна, Дмитрик та Олександрик, правнуки Софія, Уляна, Іра.
Рідні бажають дорогій ювілярці здоров’я міцного, багато уваги, підтримки і розуміння, Божої опіки. Хай Матінка Божа
Вас оберігає.
Дозвольте, матусю, нам Вас привітати
І найтепліші слова Вам сказати:
Бо поки є мама, доти є сонце,
Доти пташина і цвіт під віконцем.
Доти краса, доти поміч, розрада,
Живіть нам, матусю, сто років на радість!
Дякуємо Вам, рідна, за Ваше тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі.
За те, що зростили, за хліб на столі,
Спасибі Вам, мамо, уклін до землі!
Компанія Джейбіл - світовий лідер з виробництва електроніки
та провідний роботодавець Закарпаття, оголошує набір на посаду лінійного оператора. Переваги роботи у нас: безкоштовні транспортування, харчування, медичне страхування та проживання для
іногородніх.
Чекаємо вас за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.
Дзвоніть: 0 800 400 204 (безкоштовно по Україні).
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Єрм. Юстин (Бойко):

“Ñâÿòêóâàòè Õåëëîâ³í – öå
º çëî÷èí ïðîòè â³ðè ³ Áîãà”
Хелловін? Це свято не є українським. Не збираюся входити
в історію цього свята, хотів би сьогодні, як священник, чітко
заявити тим людям, які є віруючими, що Хелловін – це є форма спротиву проти Бога, це є зневага Бога, пряме порушення
Заповідей Божих, яке має дуже трагічні наслідки. Хтось мене
запитає, чому я цю тему порушив. Бо нещодавно я побував в
одній ОТГ, де кілька шкіл активно готуються до Хелловіну.
Шиють спеціальні костюми, вчать ролі. Мене це вразило, як
священника. І я хочу вам ще раз нагадати, дорогі у Христі,святкувати Хелловін – це є злочин проти віри і проти Бога.
Хто не знає, що таке Хелловін,
то я поясню. Коли Католицька
Церква святкує День всіх святих,
згадує померлих, то певні люди
перебираються у чортів, різних
привидів і намагаються таким
чином застрашувати одні одних.
Це приплило до нас з Америки.
Заповідь каже: “Нехай не
буде у тебе інших Богів, крім
Мене”.
Тобто, той, хто називає себе
християнином, а святкує Хелловін грішить дуже тяжко. Це є
одна з форм сучасного відступництва від Бога. І така людина
не відкупиться звичайною Сповіддю, тому що якщо вона не має
покаяння, якщо вона не перестане це робити, то така
Сповідь залишиться формальною. Сповідь є Тайною милосердя, коли людина перепрошує Бога. Коли ж людина сповідається формально, то грішить
тяжко.
Якщо людина святкує Хелловін, то порушує найголовнішу
Заповідь, яка торкає Бога, а це:
“Не матимеш інших Богів, крім
мене”. У Новому Завіті Ісуса
Христа запитали, яка найбіль-

ша Заповідь у Законі. Він сказав: „Люби Господа Бога свого
всім серцем, усією душею і розумом своїм”.
Ісус Христос
не скасовує 10
Божих Заповідей. Він пояснює, як слід любити Бога, як
слід
любити
ближнього. Що
10 Заповідей
спроваджуються не до заборон, а до того як
слід
любити
Бога і ближнього. Той, хто святкує Хелловін, не
тільки грішить, а проявляє форму зневаги Бога, бо не любить
Бога. Чи хтось з вас, який каже,
що любить батьків своїх, раз у
році, для жарту, відрікається від
них? Ні. Бо розуміє, що є речі,
якими жартувати не можна.
Коли ж хтось каже, що Хелловін – це просто форма жарту,
що це допустимо, то таким
відповідаю словами апостола
Павла: “Все мені можна, та не

все корисне. Все мені можна,
та я не дам нічому заволодіти
мною. Їжа для живота і живіт
для їжі. Бог же і одне і інше знищить. Тіло ж не для розпусти, а
для Господа. І Господь для тіла.
Бог же і Господа воскресив і нас
воскресить силою твоєю”. Так
ось Хелловін є не тільки зневагою Бога, але й зневагою свого
тіла і духа. Бо тіло, душа і дух дані
нам Богом. Тому заохочую Вас,
дорогі вчителі, батьки, представники влади, якщо ми хочемо щось розвивати, то розви-

ваймо наше. А наших, українських традицій, заснованих на вірі,
є дуже багато. І треба нам вийти з комплексу раба і розвивати те, що нам властиве. У нашій
історії були деякі традиції і неморальні, а ми маємо розвивати добре. Настав той час, коли
ми маємо визначитися: ми з
Господом? Чи ми Бога відкидаємо.

Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ ÏÐÈÄÁÀËÀ ÓÍ²ÂÅÐÑÀËÜÍÈÉ ÒÐÀÊÒÎÐ
Ще на початку року Турківська міська рада зініціювала купівлю повнопривідного універсального трактора, з допомогою якого можна було б прибирати вулиці міста як взимку,
так і в літній період. Було проведено передбачені законодавством тендерні процедури. А
нещодавно спеціальний трактор КИЙ-14102П прибув на Турківщину. Його вартість з усім
причіпним на навісним обладнанням – 2 млн. 300 тисяч гривень. Зокрема, це причіп двоосний-самоскид, роздільно-агрегатна гідронавісна система,
лопата для очистки снігу,
щітка для чищення тротуарів
та проїжджої частини, розкидач
піску та сумішей. Наразі екскаватор є на балансі Турківської
міської ради.
До кінця року міська рада придбає ще й автовишку, яку зазвичай використовують в енергетиці, а можна й для обрізання дерев.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВОЛОДИМИР СЕНЮГА – НАЧАЛЬНИК ПОЛІЦІЇ
Декілька місяців тому начальник відділення поліції №2 м. Турка Дмитро Роль став начальником відділення №1 у м. Старий Самбір. Обов’язки головного поліціянта в Турці тимчасово
виконував його заступник Володимир Сенюга. А нещодавно він став повноцінним начальником.
Володимир Олексійович служить у правоохоронних органах вже 18 років. Був дільничним інспектором, декілька років – оперуповноваженим карного розшуку, тривалий час – заступником начальника Турківського райвідділу міліції, а згодом – поліції. Зрозуміло, що, маючи за плечима чималий
досвід правоохоронної діяльності, йому не бракує вмінь і знань, щоб успішно керувати відділенням.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Добру, щиру, порядну людину, хорошу сусідку, жительку с.
Нижня Яблунька Єву Степанівну Мишковську із прекрасним життєвим святом – 70-річчям від дня народження,
яке відзначала 28 жовтня, сердечно вітають сусіди Мирослава і Тарас Мальці з сім’єю і просять у
Всевишнього, аби дарував дорогій ювілярці міцне здоров’я, світлу радість у
житті, достаток, свою опіку і благословення.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі , що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Із ювілеєм щиро Вас вітаємо,
Бажаєм миру, радості, добра!
І щиро Богородицю благаємо,
Щоби своїм покровом обняла.

ТУРКІВСЬКЕ РАДІО –
СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ
Нещодавно конкурсна комісія затвердила переможців обласного конкурсу журналістики для редакцій місцевих ФМрадіостанцій «Четверта влада», яким надається фінансова
підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році.
У десятку кращих увійшло й турківське радіо
«Карпатський гомін». У
теперішньому Самбірському районі це єдина
радіостанція, що здобула перемогу у конкурсі.
Окрім турківського радіо, серед переможців –
FM-станції Радехова,
Жидачева,
Сокаля,
Бродів, Золочева, Дрогобича, Буська, а також
радіостанції «Неорадіо»
– радіостанція «Карітас-ЕДЕГЕМ» та радіостанція «Слово».
Обласний конкурс проводять з метою розвитку громадянського
та інформаційного суспільства, підтримки свободи слова, належного висвітлення ініціатив територіальних громад області, діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

НОВИЙ ЗАВІДУВАЧ
СЕКТОРУ ОСВІТИ
Відбувся конкурс на заміщення вакантної посади керівника
сектору освіти відділу освіти, культури, туризму, молоді
та спорту Боринської селищної ради.
До участі в ньому зголосилися два претенденти – досвідчений
педагог, багаторічний керівник методкабінету відділу освіти Турківської РДА Наталія Дуда та вчитель Верхненського ЗЗСО, у недавньому заступник голови Турківської РДА Василь Цибак. Але напередодні дати проведення конкурсу Василь Васильович відмовився брати участь в ньому. А відтак Наталія Миколаївна одноосібно
успішно пройшла конкурсний відбір.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂÀÍÒÀÆ²ÂÊÀ ÇËÅÒ²ËÀ Â ÓÐÂÈÙÅ
Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 жовтня о 22.50
год., на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород», біля міста Турка
(на вісімці). Водій автомобіля «МАН», 52-річний львів’янин, не
впорався з керуванням, з’їхав із проїзної частини та перекинувся.
Внаслідок ДТП, водій вантарепно-мозковою травмою та
жівки та його пасажир, 22травмою живота доставлено до
річний мешканець одного з міст
Львівської міської лікарні швидЛьвівського району, отримали
кої медичної допомоги.
тілесні ушкодження.
До речі, ця ділянка дороги є
52-річного водія з черепнодосить небезпечною, особливо
мозковою травмою та порушендля недосвідчених водіїв, або ж
ням ритму серця було доставтих, хто рідко їздить гірськими
лено гвинтокрилом МВС Airbus
дорогами. Власне на цьому
Helicopters Н-145 в одну з лікамісці вже неодноразово трапрень міста Дрогобич.
лялися аналогічні дорожньоПісля того гелікоптер повертранспортні пригоди, коли автонувся за іншим потерпілим, 22мобілі злітали в урвище.
річним пасажиром, якого з чеНаш кор.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

3 стор.

Â²ÄÐÎÄÆÅÍÍß ² ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÖ²ß
ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÈÕ ÍÀÐÎÄÍÈÕ Ï²ÑÅÍÜ
У 2020 році відомий педагог і фольклорист, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України, лауреат премії НАН України ім.О.Потебня, завідувач відділу фольклористики Інституту народознавства Василь Сокіл видав перший том дослідницької праці «Бойківські народні пісні». Про деякі матеріали з книжки вже йшлося на сторінках «Бойківщини». Звичайно, це дуже важлива подія у культурному і творчому житті
не тільки бойківського регіону, але й усієї України. До речі,
пан Василь активно долучається до усіх творчих заходів,
особливо під час проведення Всесвітніх бойківських фестин
і Світових Конгресів Бойків, де очолює науковий відділ автентичного фольклору. Завжди беруть участь у всіх бойківських святах його дружина Галина та дочка Наталія –
також науковці.
І знову приємна звістка. У
липні цього року в Інституті народознавства м. Львів Василь
Сокіл видав другий том праці
«Бойківські народні пісні», під
брендом Національної академії наук України. До книжки
увійшли записи, зроблені автором впродовж 1980-1997рр. у
центральних, південних та
північних районах Бойківського
регіону. Майже всі вони опубліковані вперше, за винятком
деяких колядок та щедрівок, а
також пісень національно-визвольної боротьби.
Новаторством є те, що до книги включені й календарно-обрядові пісні (колядки, щедрівки,
гаївки, пастуші латканки), родинно-обрядові пісні (весільні,
хрестинні), ліро-епічні (історичні
пісні, балади, пісні-хроніки). Є
немало родинно-побутових
творів (пісні про кохання, з родинного життя, жартівливі). Також тут є записи козацьких,
рекрутських і чумацьких пісень,
пісні національно-визвольних
змагань та написані в ув’язненні. Включено в книгу і
бойківські коломийки. Доповнюють її зміст пісні літературного походження. Всі ці твори
видані й поставлені на ноти (як
виконували їх виконавці, так і
відтворені на сторінках книжки).
У другому томі бойківських
народних пісень подано покажчик інформаторів (тобто тих
осіб, від кого взято твір) з Турківського,
Дрогобицького,
Стрийського, Сколівського районів Львівської області та з Великоберезнянського, Воловецького районів Закарпатської області, а також із Долинського району Івано-Франківської
області.
Зупинюсь детальніше саме на
Турківщиниі. Адже у книзі опубліковано 223 твори від жителів
нашого краю.

Зокрема, серед інформаторів: Біляк Іванна з с.Ластівка
- 3 твори; Бойко Агафія з с.В.Висоцьке - 21 твір; Бойко Євгенія
з с.В.Висоцьке – 10 творів; Бокотей Катерина з с.Либохора –
1 твір; Боняк Марія з с.В.Гусне –
8 творів; Бурчик Катерина з
с.В.Висоцьке – 4 твори; Бурядник Віра з с.В.Висоцьке – 1 твір;
Бурядник Софія з с.Либохора –

1 твір; Бурядник Юлія з с.В.Висоцьке – 4 твори; Височанська
Галина з с.В.Висоцьке – 5
творів; Гарманчак Марія з с.Ластівка – 5 творів; Громик Марія
з с.В.Висоцьке – 9 творів; Громик Роман з с.В.Висоцьке – 4
твори; Гуляк Йосип з с.В.Висоцьке – 2 твори; Гуляк Марія з
с.В.Висоцьке – 4 твори; Гуляк
Мирон з с.В.Висоцьке – 5 творів;
Демків Іванна з с.Ластівка – 1
твір; Дерев’янко Юлія з с.Ластівка – 1 твір; Загоянська Гонората з с.В.Висоцьке – 5 творів;
Загоянська Іванна з с.В.Висоцьке – 3 твори; Зварич Параска з
с.Вовче – 3 твори; Іванишин Наталія з с.Красне – 1 твір; Ігна-

ÒÐÈ ÏÎÆÅÆ² ÇÀ 5 ÄÍ²Â
Протягом 5-ти днів на Турківщині трапилися три пожежі, дві з яких – у господарських
приміщеннях і одна – у закинутому житловому будинку.
Так, у четвер, 21 жовтня, близько опівночі, зайнявся житловий будинок у м. Турка на вул. Середня, 4. Вогнем знищено речі домашнього
вжитку на площі 30 кв.м, пошкоджено стіну житлової кімнати на площі 15 кв.м. Врятовано 2
будівлі. Пожежу ліквідовано протягом години.
Дивно, але вже за дві години пожежа у цьому
ж будинку відновилася і рятувальникам знову довелося виїжджати за вищевказаною адресою.
А у понеділок, 25 жовтня, посеред ночі виникла пожежа у с. Шандровець, в дерев’яній господарській будівлі, розміром 8х6 м.

тищ Василина з с.Либохора – 1
твір; Ігнатищ Леся з с.Либохора
– 2 твори; Ковалів Віра з с.В.Висоцьке – 1 твір; Ковалів Любов з
с.В.Висоцьке – 5 творів; Комарницька Катерина з с.В.Гусне – 8
творів; Кубан Юлія з с.В.Висоцьке – 9 творів; Лазор Анастасія з
с.В.Гусне – 5 творів; Лемко Поліна з с.В.Гусне – 3 твори; Лях
Гонората з с.В.Висоцьке – 6
творів; Лях Петрунеля з с.В.Висоцьке – 7 творів; Лях Теодозія
з с.В.Висоцьке – 9 творів; Матляк Юлія з с.В.Висоцьке – 1 твір;
Мінькович Юлія з с.В.Висоцьке
– 1 твір; Надич Василь з с.В.Висоцьке – 5 творів; Нанівська
Любов з с.В.Висоцьке – 2 твори; Попівняк Стефанія з с.В.Висоцьке – 1 твір; Пукеца Іван з
с.В.Висоцьке – 10 творів; Різак
Ольга з В.Висоцьке – 7 творів;
Розтішевська Галина з с.Красне – 1 твір; Розтішевська Галина з с.Красне – 1 твір; Сидор Василь з с.В.Висоцьке – 10 творів;
Стець Василь з с.Ясениця – 2
твори; Сюняк Валентина з
с.В.Висоцьке – 2 твори; Фатич
Марія з с.Либохора – 15 творів;
Федорко Катерина з с.Вовче – 2
твори; Ференц Ганна з с.Вовче
– 1 твір; Чичаренко Галина з
с.В.Висоцьке – 1 твір; Шаган
Марія з с.Ластівка – 1 твір; Шев’яко Марія з с.Ластівка – 1 твір;
Шескярик Марія з с.Ластівка –
1 твір.
Прошу усіх зацікавлених осіб
використовувати ці твори, адже
це наша автентична фольклористика, якій немає ціни. Вона
є відродженням не тільки Бойківщини, але й усієї України та
діаспори.
Дуже добре було б використати ці твори під час проведення Сьомих Всесвітніх бойківських Фестин, які заплановано
провести з 3 по 7 серпня 2022
року.
Кожен, хто бажає придбати
цю книгу, може зателефонувати до мене (0669084698), або
до видавця – Василя Сокола
(0984333114).
Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конгрес Бойків» і Координаційного
центру фестин та конгресу, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України,
кавалер ордена «За заслуги»
ІІІ ступеня, заслужений працівник культури України, директор Турківського міського Народного дому.

До місця виклику виїхали рятувальники 28-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Турка, а також 58-го державного пожежно-рятувального поста смт. Бориня та місцева пожежна команда с.
Нижня Яблунька.
Вогнем знищено господарську будівлю та 8 т сіна.
Врятовано житловий будинок.
Ввечері цього ж дня трапилося займання у с.Лопушанка. Горіла стайня. Допоки на виклик не прибули пожежники з Турки та Лімни, місцеві жителі
гасили будівлю самотужки. Вони ж розповіли, що
на обійсті, де виникла пожежа, ніхто не проживав.
Одна з ймовірних причин лиха – спалювання неподалік сухого листя. Так принаймні кажуть жителі
села.
Внаслідок пожеж ніхто не постраждав, а обставини та причини їх виникнення встановлюють правоохоронні органи.
Наш кор.

Чим шкідливе спалювання
опалого листя і сухої трави?
Шкода від спалювання листя і сухої трави багатолика і надзвичайно небезпечна. На превеликий жаль, українці рідко надають цьому уваги. При згорянні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму.
До їх складу входять пил, окиси азоту, угарний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. У тліючому, без доступу
кисню, листі виділяється бензопірен, що здатен викликати у
людини ракові захворювання. Окрім того, з димом у повітря
вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини
речовин.
Окрім безпосередньої шкоди людському здоров’ю, спалювання листя і сухої трави призводить до інших загроз. В сухому листі
згоряють зимуючі корисні комахи. Спалювання листя призводить
до руйнації ґрунтового покриву, адже безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. Крім того,
вони гинуть і від утворюваних при горінні важких металів. За нормальних умов, коли листя перегниває, необхідні для розвитку рослин речовини повертаються в грунт. При згорянні ж утворюється
зола. Не зважаючи на загальноприйняту думку, зола – дуже погане
добриво і, таким чином, спалювання листя щороку призводить до
все більшого збіднення ґрунту.
Чому потрібно перейматися проблемою спалювання опалого
листя? Спалювання опалого листя призводить до забруднення повітря, проблем зі здоров’ям та небезпеки виникнення пожеж. В
недавньому минулому люди відвозили листя та інші відходи зі свого
подвір’я на звалища або користувалися послугами машин зі збору
сміття, наданням яких займалися органи місцевого самоврядування. Через те, що місця для звалищ катастрофічно не вистачає, у
багатьох областях України органи влади заборонили скидати опале листя та інші відходи з дворів на території звалищ. Ось чому єдиним виходом з ситуації, що склалася для власників присадибних
ділянок, городів та приватних господарств, є спалювання листя та
інших відходів на своїх подвір’ях.
Які забруднювачі повітря надходять у навколишнє середовище при спалюванні опалого листя? Відкрите спалювання листя
вивільнює у навколишнє середовище маленькі часточки твердих
згорілих речовин та вуглеводні, в яких містяться отруйні, подразнюючі речовини та канцерогенні компоненти. Дим від спаленого листя
містить окис вуглецю.
Що являють собою тверді часточки згорівших речовин і чому
це небезпечно для здоров’я? Дим від спаленого листя складається з дрібних часточок, які містять компоненти-забруднювачі. При
попаданні в органи дихання, ці мікроскопічні часточки можуть досягти найглибших ділянок легень і залишатися там місяцями і навіть
роками. Вдихання цих часточок може призвести до виникнення респіраторних захворювань, зменшити об’єм вдихуваного повітря та
зменшити здатність легень використовувати це повітря. Тверді часточки можуть також спричинити приступи астми у деяких людей.
Що таке вуглеводні та чому вони небезпечні? Вуглеводні – це
хімічні сполуки водню та вуглецю, часом з деякими іншими елементами, що можуть існувати як у вигляді газів так і у вигляді твердих
часточок. Так як листя, по своїй природі, є вологим, в більшості випадків воно не горить, а просто тліє, чим сприяє вивільненню великої кількості вуглеводнів. Деякі з цих вуглеводнів, такі як альдегіди
та кетони, викликають подразнення очей, носа, горла та легень.
Значна частка вуглеводнів у диму спаленого листя складається з
поліциклічних ароматичних вуглеводнів, деякі з яких є канцерогенними, тобто сприяють виникненню ракових клітин.
Що таке окис вуглецю і як він впливає на здоров’я людей? Окис
вуглецю, або чадний газ – це невидимий газ, який виділяється в
результаті неповного згоряння. Листя, що спалюють, є одним з джерел утворення викидів окису вуглецю. Чадний газ потрапляє у кров
через легені і з’єднується з червоними кров’яними тільцями, а це
зменшує кількість кисню, яку можуть отримати червоні кров’яні тільця
та доставити до тканин людського тіла. В результаті впливу цього
газу на людський організм можливі запаморочення, головний біль
та загострення респіраторних хвороб. Новонароджені, немовлята,
курці, літні люди, особи з хворобами серця та хронічними хворобами легень є більш вразливими до дії окису вуглецю.
Чи є ще якісь причини, чому не можна спалювати опале листя?
Так. У населених пунктах відкрите спалювання листя заборонене.
Більше того, переведені у грошовий еквівалент наслідки спалювання листя, стосовно здоров’я та впливу на навколишнє середовище,
можуть бути дуже дорогими. Ці кошти включають: збільшення
кількості випадків погіршення здоров’я та збільшення витрат на їх
лікування; зростання кількості випадків пожеж у домівках та у лісі;
сажа від спаленого листя, що осідає на будинках, псує їх зовнішній
вигляд та вимагає затрат на відновлення первинного вигляду.
Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської ради.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÌÎËÎÄ²ÆÍÀ
ÑÏÀÐÒÀÊ²ÀÄÀ ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ
У суботу, 23 жовтня, в селі Воютичі, біля Самбора, відбулась Перша молодіжна спартакіада Львівщини серед територіальних громад. У змаганнях, організаторами яких були
Львівська обласна організація ВФСТ “Колос” та Самбірська
районна організація ВФСТ “Колос”, взяло участь 13 команд.
Турківська громада була представлена у всіх видах, окрім
юнацького волейболу. У змаганнях з міні-футболу наша молодіжна, під керівництвом тре-

нера Петра Дудинця, після впевненої перемоги над однолітками з Яворівської ТГ, з рахунком
3:0, у напруженому поєдинку
поступилась титулованій ко-

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Національний комітет спорту інвалідів України, Західний
реабілітаційно-спортивний центр, Спортсервіс сумують з
приводу передчасної смерті Василя Михайловича Горбея.
Василь Михайлович присвятив Центру понад 15 років свого життя. За цей час він очолював різні напрямки діяльності, був мудрим наставником, відданим своїй роботі фахівцем.
Ми завжди пам’ятатимемо його як вірного друга, готового завжди прийти на допомогу, підтримати у важку годину;
людину, яка любила свою роботу, сім’ю, життя і рідний край.
Висловлюємо щирі співчуття усім рідним і близьким з
приводу тяжкої втрати.
Вічна пам'ять.
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манді Стрілківської ТГ, з рахунком 0:1. Це дало їм можливість
потрапити до чвертьфіналу.
У змаганнях з настільного тенісу наші земляки поступилися
лише команді Яворівської ТГ і
посіли друге командне місце. За
команду виступали вихованці
титулованого тренера Василя
Гуя – Іван Яворський та Юлія
Марич.
У змаганнях з шахів заслужене друге загальнокомандне
місце вибороли вихованці тренера Петра Рогача – Юрій
Дністрянський та Оксана Рогач,
яка не програла жодної партії.
Впевнено увійшли в перелік
кращих молодіжних команд і вихованці досвідченого тренера з
шашок Богдана Москаля. Вони
також вибороли друге загальнокомандне місце.
Видовищні були змагання з
армспорту (рукоборство), де
сенсацією спартакіади став наш
земляк Мар’ян Стацик. Він
програв кандидату в майстри
спорту у поєдинку за бронзову медаль, але переміг нашого земляка з Боринської ТГ. У
змаганнях з перетягування
канату турківчани в 1/4 фіналу
поступились переможцям –
команді Ралівської ТГ.
У загальному підсумку команда Турківської територіальної громади виборола шосте загальнокомандне місце.
Це заслуга як юних спортсменів, так і тренерів Турківської ДЮСШ “Юність”, на базі
якої проходив відбір учасників
Першої спартакіади Львівщини.
Добре виступили і спортсмени Боринської громади.
Головний спеціаліст з питань молоді та спорту селищної ради Роман Дяків розповів, що їх учасники вибороли друге місце у перетягуванні канату та третє – у шашках, що дозволило здобути
сьоме загальнокомандне
місце.
Всі
переможці
були
відзначені кубками, медалями, дипломами та грамотами Львівської ОО ВФСТ “Колос”.
Спортсмени Турківської та
Боринської громад щиро
вдячні всім, хто долучився до
відрядження команд на ці
престижні змагання.
Наш кор.

Хресна Марія Матківська висловлює
щире співчуття похресниці Марії Гоголевській з приводу непоправної, тяжкої
втрати – смерті матері.
Колектив філії “Турківська ДЕД” висловлює щире співчуття Ігорю Івановичу Юсиповичу з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.
Колектив Карпатської гімназії ім. М.
Іваничка глибоко сумує з приводу смерті
колишньої вчительки Людмили Петрівни Негер та висловлює глибоке співчуття родині та близьким.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№ 166 – ОД, від 25.10.2021

Про проведення громадського обговорення
Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтями 9, 13 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до рішення сесії Турківської міської ради
від 31.08.2017 №1033 «Про затвердження Положення про громадські слухання в місті Турка», та з метою врахування громадської думки під час прийняття відповідного рішення,
ЗОБОВ‘ЯЗУЮ:
1. Провести громадське обговорення проектів рішень:
- «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за
майно комунальної власності Турківської міської територіальної
громади та переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Турківській міській територіальній громаді»;
- «Про затвердження типового примірного договору оренди нерухомого (або іншого окремого індивідуально визначеного) майна, що належить до комунальної власності Турківської міської територіальної громади».
2. Головного спеціаліста юридичного відділу апарату Турківської
міської ради Лила М.М. підготувати проекти вищезазначених регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу.
3. Строк громадського обговорення становить один місяць з
моменту опублікування повідомлення в друкованих засобах інформації.
4. Головного спеціаліста відділу з питань спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами апарату міської ради Баган С.В.:
- забезпечити організацію громадського обговорення;
- розмістити на офіційному веб-сайті Турківської міської ради
(https://turka-mrada.gov.ua/) проекти регуляторних актів та аналізи
їх регуляторного впливу;
- забезпечити розміщення повідомлення про оприлюднення
проектів регуляторних актів у газеті «Бойківщина».
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Гвоздінського О.Я.
Турківський міський голова Ярослав ПАРАЩИЧ.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проектів регуляторних актів
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, повідомляємо про оприлюднення проектів рішень сесії Турківської міської ради:
- «Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого
або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Турківської міської територіальної
громади».
- «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за
майно комунальної власності Турківської міської територіальної
громади та переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Турківській міській територіальній громаді».
Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу
будуть розміщені (оприлюднені) на офіційному сайті Турківської
міської ради (turka-mrada.gov.ua).
Термін приймання пропозицій та зауважень до проектів регуляторних актів становить один місяць з дня оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проектів регуляторних актів та
аналізів їх регуляторного впливу: до завершення карантину просимо надавати в електронній формі на електронну скриньку turkamrada@ukr.net або 04056026@mail.gov.ua; після завершення карантину – в письмовій формі на адресу розробника: Турківська міська рада, пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500 тел./факс: 3-11-90.
Втрачений атестат про середню освіту З №794763, виданий 25.
06. 1976 р., Верхньовисоцькою СШ на ім’я Дарії Ільківни Качали,
вважати недійсним.
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