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ÍÀÒÀË²¯ ËßÕÎÂÈ×
Минулого тижня в актовій залі Львівського Національного університету ім. Івана Франка
пройшла урочиста церемонія нагородження студентів закладів фахової передвищої та вищої
освіти, які брали участь у творчому конкурсі на здобуття премії. Подія була приурочена до
Міжнародного дня студента. Вручали нагороди в галузі природничих та технічних наук. Загалом грошовими преміями та дипломами відзначили 212 студентів. Приємно, що серед них
була й наша землячка (до речі, єдина з Турківщини), жителька с. Нижня Яблунька, студентка
другого курсу Самбірського фахового педагогічного коледжу ім. Івана Филипчака Наталія
Ляхович. Вона стала лауреаткою премії імені В’ячеслава Чорновола. Тема її роботи – «Постать сучасного вчителя очима здобувача освіти». Грамоту та грошову премію в сумі 6
тисяч гривень дівчина отримала з рук голови Львівської ОДА Максима Козицького та керівника департаменту освіти облдержадміністрації Олега Паски.
Варто наголосити, що шлях до перемоги був непростим. Перед тим, як робота потрапила до конкурсного журі, її розглянули на засіданні органів місцевого самоврядування навчального закладу та
підтвердило керівництво. До того
ж, претендент мав бути успішним
у навчанні, науковій роботі, брати
активну участь у громадському
житті навчального закладу та
міста. Всім цим критеріям, власне, відповідала Наталія Ляхович, у
недавньому випускниця Нижньояблунської загальноосвітньої школи, яку закінчила з відзнакою. До
слова, теперішнього навчального
року тут директорує її батько – Василь Ляхович, який здобув переконливу перемогу у конкурсному
відборі.
«Така увага до наукових робіт
студентів – це не просто данина
традиції. Це вияв поваги до молодих людей та розуміння важливості підтримки молоді як майбутньої основи української еліти», – наголосив під час церемонії нагородження ректор Львівського
Національного університету ім. І. Франка Володимир Мельник.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

7 грудня святкуватиме 50-річний ювілей Микола
Лукович Кудрич. Коханого, люблячого, дорогого
чоловіка, батька, сина, брата, зятя, швагра, вуйка,
стрика вітають дружина Марія, сини Іван та Ігор,
батько Лука, мама Ганна, тесть Іван, теща Ганна,
брат Ігор з дружиною Наталею, сестра Оксана з
чоловіком Миколою, брат Олексій з дружиною Марією, сестра Марія з чоловіком Василем, племінники і вся велика родина. Дорогий наш ювіляре, в
цей чудовий час прийми від нас вітання щирі. Твій
ювілей – поважна дата, про це нагадувать не слід,
а краще щирі побажання здоров’я, щастя й довгих
літ! Спинити час ніхто не в змозі: і ліс шумить, і квітне
сад, а на Твоїм сонячнім порозі з’явилось мудрих п’ятдесят!
В цей урочистий для серця
день
Бажаєм квітів і пісень.
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань.
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була.
Хай щастя панує у Твоєму
домі,
І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає й Тебе береже.

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

Коханого чоловіка, люблячого і турботливого татуся, чуйного, доброго і щирого зятя та сина Івана Федоровича Фазана,
жителя с. Бітля, щиро вітають із ювілейним днем народження дружина Марія, донечка Єлизавета, батьки Микола і Світлана та Гафія і Федір.
Наш дорогий, любий, найкращий, ми вітаємо тебе з днем
народження. Бажаємо завжди залишатися вірним чоловіком,
веселим татом, з яким ніколи не
буває нудно. Ще бажаємо тобі
міцного здоров’я, великого успіху в
починаннях і обов’язкових перемог
в результаті. Будь сильним, міцним,
спритним, впевненим в собі, і, головне, – щасливим!
Наш любий тато, чоловік,
Ось знов ти старшим став на
рік.
А значить ще на рік мудрішим,
І розумнішим, й цікавішим.
Ми тебе любим, поважаєм,
Здоров’я й радості бажаєм.
Нехай твої всі мрії й плани
Найшвидше дійсністю вже стануть!

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо з 60-річним
ювілеєм добру, чуйну і щиру людину, жительку с. Верхнє Висоцьке Галину Олексіївну Чаплинець і бажаємо ювілярці
міцного здоров’я, життєвого оптимізму та енергії, любові від
рідних, поваги від людей, сімейного благополуччя, рясних Божих благословінь.
Твій ювілей – це зрілість золота,
Твій ювілей – не привід для печалі.
Нехай до ста, а, може, ще і далі
Ідуть, не оглядаючись, літа.
Здоров’я Тобі – від води ключової.
Багатства – від землі святої.
Щоб доля завжди усміхалась
І старості не піддавалась.
З повагою – друзі Іван і Мирослава Теслюки, Микола і Марія Кохани.

«ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÀÌÍ²ÑÒ²ß» – Â «Ä²¯»
У Єдиній державній електронній системі у
сфері будівництва та на порталі “Дія” з’явилась нова послуга – «Декларація про готовність до експлуатації об’єктів, що побудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа
на виконання будівельних робіт» або, як її називають у народі, «будівельна амністія».
Ця послуга дає можливість офіційно ввести в експлуатацію житлові, садові, дачні будинки або присадибні будівлі, які збудували до
квітня 2015 року без отримання дозвільних
документів. Легалізувати можна лише будівлі,
загальна площа яких не перевищує 300
кв.метрів.
Як отримати «будівельну амністію» на
порталі “Дія”:
1. Перейдіть на diia.gov.ua і авторизуйтеся.
2. Натисніть на розділ «Земля. Будівництво. Нерухомість».
3. Оберіть послугу “Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки”.
4. Заповніть онлайн-форму за кілька кліків.
Детальну інформацію про процедуру подання заяви та необхідний перелік документів можна знайти на порталі “Дія” в
розділі «Земля.Будівництво. Нерухомість».

Парафіяни церкви Зіслання Святого Духа
с. Нижнє Висоцьке сердечно вітають з Днем
Ангела настоятеля о. Романа Роля і бажають йому міцного-міцного здоров’я, світлої
радості в житті, родинного тепла, успіхів на
ниві служіння Господу і людям, рясних Божих благословінь.
Нехай у Вас усе прекрасним буде,
Щоб квітло щастям все Ваше життя.
Щоб поважали завжди люди
Й любові не згасало почуття.
Вам найкращі в світі побажання:
В достатку, у здоров’ї вік прожить.
Нехай здійсняться всі Ваші бажання
І хай Всевишній Вас благословить!

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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ÃÎËÎÄÎÌÎÐ –
ÑÒÐÀØÍÀ ÒÐÀÃÅÄ²ß
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÓ
Щорічно, у четверту суботу листопада, в Україні проходять жалобні заходи, приурочені
вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років. Ці жахливі сторінки в історії українського народу відгукуються болем та щемом у душі кожного небайдужого до подій того часу.
Тож, 27 листопада, біля скульптури Божої Матері в м. Турка відбулась поминальна панахида,
яку відслужили о.Тарас, о.Михаїл та о.Микола, та віче. Хвилиною мовчання представники
влади, священнослужителі, молодь та громадськість міста віддали шану закатованим
співвітчизникам.

НОВИЙ ШТАМ
КОРОНАВIРУСУ –
«ОМIКРОН»

Присутні на площі долучилися до Всеукраїнської акції “Запали свічку”, виклавши перед скульптурою Божої Матері символічний хрест із лампадок.
«Голодомор став національною катастрофою. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні
помирало 24 людини, щогодини – 1440, щодоби – 34 560, загалом загинуло 4,5 мільйонів українців,
- звернувся до присутніх керуючий справами (секретар) виконавчого комітету апарату міської ради
Юрій Лило. – Люди вимирали цілими селами. Сьогоднішні події на Сході нашої країни є страшним
відгомоном тих часів. Тому ми не маємо права про це забути – про Велику Смерть від Великого
Голоду”.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської ради.

ПЕРВИНКА МАЄ
ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР
Остання сесія Турківської міської ради прийняла ряд важливих рішень, що стосуються
бюджету, передбачивши кошти на вкрай необхідні потреби. Так, у зв’язку з невикористанням
коштів за програмою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Турківській міській раді, в сумі 60 тисяч гривень та за
програмою пільгового протезування зубів для інвалідів війни, учасників АТО, учасників бойових дій та інших груп населення, які мають на це право, в сумі 15 тисяч гривень, депутати
підтримали пропозицію виділити 75 тисяч гривень для КНП «Турківський центр первинної
медико-санітарної допомоги» для закупівлі автоматичного гематологічного аналізатора.
Ще частину коштів виділили медики з власного кошторису.
А у зв’язку з неможливістю використання
коштів, виділених для придбання автомобіля для
міської ради, в сумі 600 тисяч гривень, їх було
скеровано на організацію благоустрою населених пунктів (100 тис. грн..) та організаційне,
фінансово-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення органів місцевого самоврядування – у сумі 500 тис. грн.
Зменшивши бюджетні асигнування, розпорядником яких є відділ освіти, культури та туризму,
по спеціальному та загальному фондах виділе-

но 22 300 грн. на співфінансування для придбання обладнання для їдалень закладів освіти; 20 тис.
грн. – для закупівлі будівельних матеріалів для
Завадівської гімназії ім. Івана Сакаля, Лімнянського ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Романа Мотичака і Шум’яцького ЗЗСО І-ІІ ст.; 49 тис. грн. – для проведення
додаткових робіт з капітального ремонту даху закладу дошкільної освіти №2 та 142 тис. грн. – для
закупівлі телевізорів закладам освіти.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА НАКЛАВ ВЕТО
На сесії 25 листопада депутати прийняли три рішення, згідно яких приміщення, які сьогодні
є в користуванні Любомира Яворського (книжковий магазин, площею 91,5 м кв.) та Євгенії
Дмитрус (аптека, площею 62,3 м кв.), віднесли до переліку, що надають соціально важливі
послуги населенню. А це – другий тип об’єктів комунальної власності територіальної громади, що передаються в оренду без проведення аукціону. Відповідно з таким рішенням незгідний голова Турківської міської ради Ярослав Паращич. Через це він і наклав на них вето. Як
стало відомо, 9 грудня на черговій сесії депутати спробують подолати вето. Для цього
потрібно 18 депутатських голосів із 26. Чи набереться стільки, наразі питання з багатьма
невідомими.
Хоч сам Ярослав Ярославович вважає, що книжковий магазин в місті таки має бути, як і соціальна
аптека, яка, для прикладу, відпускатиме наркотичні засоби онкохворим. Наразі жителі Турківщини,
щоб придбати їх, змушені їздити в Самбір. На його переконання, в такій аптеці, що платить значно
нижчу орендну плату, як всі інші, й ліки мають бути дешевшими.
Широкого загалу жителів міста думки з цього приводу є неоднозначними. Одні стверджують, що всі
мають бути в рівних умовах й платити ринкову орендну плату, інші – що пільги для соціальних об’єктів
варто було б передбачити.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Цей новий штам останнім часом не на жарт стурбував
практично всіх громадян світу. Наразі ніхто не розуміє, що
від нього чекати і наскільки він заразний.
Міркуваннями з цього приводу на своїй сторінці у Фейсбук поділилася відомий інфекціоніст Ольга Голубовська. За її словами,
наразі не відомо, чи є новий штам заразнішим від «Дельти». Немає
чіткої інформації, наскільки важким є перебіг хвороби після зараження цим вірусом, як і з приводу симптомів. Ефективність вакцини від «Омікрону» поки що невідома. Тести ( широко використовані ПЛР) виявляють і варіант «Омікрону». Ефективність експрестестів вивчають, – уточнила інфекціоніст.
Наш кор.

ÏÐÎÂÅÄÓÒÜ
²ÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖ²Þ ÇÅÌÅËÜ
Для того, щоб територіальна громада могла розвиватися планомірно і успішно, має бути розроблена стратегія,
згідно якої крок за кроком покращуватиметься інфраструктура, а відтак людям стане жити комфортніше. Важливою
складовою в цьому стратегічному документі має стати
земля. Особливо ті ділянки, які можуть бути привабливими
для потенційних інвесторів. Власне з цих міркувань недавня
сесія Турківської міської ради прийняла важливе рішення про
створення комісії з інвентаризації земель комунальної власності, що розташовані на території міської ради. Затверджено її персональний склад. Очолив комісію перший заступник міського голови Олег Гришканич, його заступником стала т. в. о. начальника відділу земельних ресурсів Галина Стефанська, секретарем комісії – спеціаліст-землевпорядник
відділу земельних ресурсів Дмитро Мотиль. До комісії також
увійшли начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та енергетики, головний архітектор міста Петро Юдицький, головний спеціаліст
юридичного відділу міської ради Іван Стефаник, секретар
міської ради Олександр Гвоздінський, а також староста
(згідно територіального розподілу).
Депутати визначили й основні
завдання комісії. Зокрема, виявлення інвестиційно-привабливих земельних ділянок, право оренди яких може бути запропоноване для продажу на
земельних торгах; виявлення
земельних ділянок, які використовують без оформлення
відповідних прав на землю та їх
обмежень, або право користування яких не встановлено та
не здійснено їх державну реєстрацію. Якщо ці завдання буде
виконано якісно, усі землі будуть обліковані, тоді менше проблем виникатиме з виділенням
відповідних ділянок чи то під
ведення особистого селянського господарства, садівництво, а

чи під будівництво житлових будинків, гаражів та дач.
Процес інвентаризації земель планують завершити до
кінця першого кварталу 2022
року. Власне тоді узагальнюючі
матеріали подадуть на чергову
сесію Турківської міської ради.
Хоча, після прийняття цього
рішення, дехто стверджує, що
інвентаризацію на Турківщині
проводили у 2019 році. Можливо це й правда, але тоді вона
була не комплексною, адже
землями за межами населених
пунктів розпоряджалася область, а органи місцевого самоврядування лише тими, що були
в межах населених пунктів.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÁËÀÆÅÍÍ²ØÈÉ ËÞÁÎÌÈÐ ÃÓÇÀÐ
ÏÐÎ Ï²ÑÒ ² Â²ÄÅÍÑÜÊÓ ÊÎÒËÅÒÓ
ÊÎËÈ ÄÎ ÒÅÁÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÜ Ã²ÑÒÜ, À ÒÈ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ ÑÎÁ² ÏÎÑÒÈÒÈ –
ÇÀËÈØ Ï²ÑÒ, ÏÐÈÉÌÈ ÃÎÑÒß ² ÍÅ ÄÀÉ ÉÎÌÓ Â²Ä×ÓÒÈ, ÙÎ ÎÒ Â²Í ¯ÑÒÜ,
À ÒÈ ÏÎÑÒÈØ. ÁÎ ÉÎÌÓ ÖÅ ÁÓÄÅ ÏÐÈÊÐÎ. ¯Æ ÐÀÇÎÌ Ç ÍÈÌ.
Розпочався цьогорічний різдвяний піст. Пропонуємо коротеньку розповідь Блаженнішого Любомира Гузара про те, що найважливіше у
пості.
Якось мене запросили австрійці до міста Грац на зустріч. Один чоловік,
який був там, хотів зробити щось добре для мене – і запросив мене до
ресторану.
Він – дуже хороша людина і покликав мене у поважний ресторан, хоча я
дуже швидко зорієнтувався, що цей ресторан був далеко понад його можливості, що він міг заплатити за добру вечерю.
А була п’ятниця. Я подивився у меню, у п’ятницю би випадало рибу їсти.
Але я зорієнтувався, що вечеря з риби тут коштує удвічі більше, ніж вечеря
з м’яса і я був би цього чоловіка фінансово розорив. Тому, довго не думаючи, я замовив віденську котлету і зі смаком з’їв її, бо я не хотів зробити йому
великої прикрості.
Бувають різні моменти. Один із висловів єгипетських старців вчить:
“Коли до тебе приходить гість, а ти постановив собі постити – лиши піст,
прийми гостя і не дай йому відчути, що от він їсть, а ти постиш. Бо йому це
буде прикро. Їж разом з ним”. Головне – не робити іншій людині прикрості.

ПРО ЛІС, ЗЛОДІЙСТВО ТА
ЛЮДСЬКЕ НЕВІГЛАСТВО
Періодично в мережі Інтернет та в засобах масової інформації активісти, або й ті, хто «приклеївся» до них, піднімають насправді важливу тему – збереження карпатських лісів,
зокрема припинення самовільних рубок. Заради об’єктивності
треба наголосити, що незаконні вирубки і боротьба з ними –
тема не нова, вона була актуальною ще 20, 30 та навіть й 50
років тому. Але якщо в часи Радянського Союзу люди, що
йшли з сокирою до лісу, мали бодай якийсь страх перед законом та відповідальність, то зараз панує вседозволеність. У
багатьох селах власники пилорам (часто нелегальних) за
безцінь скуповують крадений ліс, таким чином заохочуючи
односельців до злочину. А щоб прикрити протизаконну
діяльність, як правило, нечесні на руку «підприємці» та ті,
хто наживається на крадіжці лісу, звертаються до активістів, мовляв, подивіться, що твориться.
Звичайно не все гладко у питаннях ведення лісового господарства у лісогосподарських
підприємствах. Є зловживання.
Але не варто забувати, якої шкоди завдаємо лісу ми через свою
байдужість до тих, хто нищить
його. Ця актуальна проблема
існує не лише в Карпатах, а й у
всій Україні, і власне вирішити її
можна (і треба) на державному
рівні.
Для наочності подаємо найсвіжішу конфліктну ситуацію в
лісовій галузі, що виникла на
Турківщині, а відтак позицію активістів та працівників лісової
охорони.
Активісти виявили масові
незаконні вирубки лісів поблизу Турки. Йдеться про ліси у
Верхньому Висоцькому та Комарниках. Про порушення інформує активіст Володимир
Явдик:
“Ми приїхали через скарги
місцевих мешканців, які кажуть, що їхні ліси масово вирубують”.
Масштаби вирубок, які показали активісти, справді вражають. За словами Володимира
Явдика, лише цього разу нарахували приблизно півтори
сотні пеньків. Такі рубки завдають шкоди державі на
мільйони гривень. Захисники
лісу кажуть, що вище керівництво лісгоспів не може не знати про цю ситуацію.
Місцеві жителі вже декілька
років повідомляють про злочини, але на їхні скарги ніхто не
реагує. Крім того, відомо, що
подібні рубки лісу відбувають-
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ся на всій території Львівщини. Активісти стверджують,
що правоохоронні і владні
структури замовчують і прикривають це беззаконня. Що
насправді відбувається у лісі.
На це звинувачення відреа-

гували дописом у ДП «Боринське лісове господарство», у віданні якого знаходяться вищезгадані лісові угіддя.

«ЛІСОПОРУШНИКИ
ПРОСЯТЬ ДОПОМОГИ
У «АКТИВІСТІВ»
Мережою Фейсбук шириться інформація щодо незаконних, самовільних рубок у ДП
«Боринське ЛГ».
Інформація з‘явилася у соціальній мережі, яку поширив
Володимир Явдик – «активіст», який разом із «журналістами», за їхніми словами
начебто, знаходяться у Верхньовисоцькому лісництві ДП
«Боринське ЛГ» на місці само-

вільних рубок.
З його слів, вони приїхали по
скаргах місцевих мешканців,
що їхні ліси масово, масштабно вирубують не погодивши з
місцевими мешканцями.
Цікаво те, що ті самі місцеві
мешканці, які вдарили на сполох і викликали активістів,
ніхто інші, як лісопорушники,
яких державна лісова охорона
неодноразово затримувала на
місцях вчинення лісопорушень,
один із них колишній працівник
ДП «Боринське ЛГ», який був
звільнений за допущення самовільних рубок.
Таким чином, місцеві мешканці, які були «спіймані на гарячому», хочуть вийти «сухими із води» та свої погрішності перекласти на державне
лісогосподарське

підприємство.
ДП «Боринське лісове господарство» повідомляє, що вся
лісогосподарська діяльність
підприємства здійснюється
при наявності відповідного документа – лісорубного квитка та постійно висвітлюється на офіційному сайті http://
borlis.com.ua/ у рубриці «Механізми громадського контролю».
А взагалі ця тема має бути не
фейсбучною, а приводом для
відкриття кримінального провадження і серйозного розслідування і, зрозуміло, покарання винних. Інакше весь цей безлад триватиме безкінечно.
Підготував
Василь ВАСИЛЬКІВ.

До 100-річчя з дня заснування
компанії «ОРАНТА»
Шановні колеги, дорогі друзі, орантівці! Знаменну
дату – 100-річчя свого заснування відзначила в листопадові дні наша Національна акціонерна страхова компанія «ОРАНТА».
100 років – це ціла епоха, під час якої наша компанія пройшла через низку історичних подій, були і
злети, і падіння, але протягом усього часу Компанія завжди гарантувала
своїм клієнтам надійність і впевненість у завтрашньому дні.
Ми віримо, що сьогоднішній день – це велике свято для
всіх, хто долучився і долучався до справи розбудови Компанії, відчуває спорідненість з її великою історією. Завдяки
праці багатьох поколінь, Компанія не зрадила своєму покликанню і дотепер демонструє високі стандарти якості на
страховому ринку. А це є підтвердженням того, що попереду
ще не одна підкорена вершина, а, отже, – гідна історія
«ОРАНТИ» продовжується! Найбільшою цінністю «ОРАНТИ» є її колектив, за що Вам кожному дуже дякую! Велика
подяка і ветеранам нашої Компанії. Від щирого серця вітаю
всіх із сторіччям нашої «ОРАНТИ».
Бажаю вам і вашим сім’ям міцного здоров’я, наснаги,
добра, любові, добробуту, процвітання, матеріального благополуччя, надійних друзів та партнерів, хороших клієнтів та
проектів.
З повагою, Руслана Леньо,
начальник Турківського відділення
ПАТ «НАСК «ОРАНТА».

ЯК ЗРОСТУТЬ
ПЕНСІЇ В ГРУДНІ
З 1 грудня 2021 року в Україні зростають дві величини, що
впливають на розмір пенсій – це прожитковий мінімум і
мінімальна заробітна плата. У Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановлено розміри прожиткового мінімуму (далі ПМ) для різних груп населення. Зокрема із 1 грудня буде збільшено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність із 1854 грн. до 1934
грн. Про те, як зростуть пенсії, розповідає заступник начальника відділу обслуговування громадян №20 Олена Юсипович.
У зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму органи Пенсійного фонду України перерахують пенсійні виплати.
Передусім пенсіонерам, які
мають повний страховий стаж,
буде
збільшено
розмір
мінімальної пенсії за віком. А
непрацюючим пенсіонерам, які
мають значну тривалість страхового стажу і в яких пенсії
більші за мінімальні, буде перераховано доплату за понаднормовий стаж, який визначається у відсотках від розміру
прожиткового мінімуму.
Перерахунку підлягатимуть
також мінімальні пенсійні виплати:
- для осіб, що одержують пенсію в мінімальному розмірі,
виплата становитиме 1934 грн;
- учасникам бойових дій
(165% від ПМ) та особам з інвалідністю внаслідок війни (360%
ПМ - 3 групи, 525% - 2 групи та
650% - 1 групи);
Окрім того, із 1 грудня перерахують:
- пенсії за особливі заслуги
перед Україною;
- підвищення учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни (30,40 чи
50% ПМ залежно від групи інвалідності);
- підвищення учасникам
війни;
- підвищення членам сімей
ветеранів війни;
- підвищення жертвам нацистський переслідувань та членам їхніх сімей;

- розмір максимальної пенсійної виплати.
Зросте також розмір надбавки донорам, зокрема з 1 грудня
ця надбавка буде становити
239,30 грн. щомісячно.
Розміри підвищення пенсій із
1 грудня кожному пенсіонерові
визначатимуть індивідуально й
залежно від того, яку складову
пенсійної виплати перераховуватимуть, тобто чи це мінімальний розмір пенсії, чи доплата за
понаднормовий стаж, чи підвищення або надбавку і т.д.
Крім того, у зв’язку із зростанням розміру мінімальної заробітної плати до 6500 грн., відповідно до частини другої статті 28
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», збільшиться
розмір пенсій 65-річних пенсіонерів, які не працюють , за наявності в чоловіків 35 років, у
жінок – 30 років страхового стажу. Для таких категорій громадян виплати становитимуть
2600 грн. замість 2400 грн.
Перерахунок усіх виплат буде
здійснено автоматично, тож
звертатися в органи Пенсійного фонду не потрібно. Перераховані пенсії виплачуватимуть
пенсіонерам у визначену дату,
починаючи із 4 грудня.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу
спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської ради.
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ТУРНІР – У ДЕНЬ
НАРОДЖЕННЯ ТРЕНЕРА
В останній день осені, 30 листопада, відсвяткував черговий день народження знаний на Турківщині спортсмен та тренер з настільного тенісу – Василь Гуй. Уже традиційно, з
нагоди цієї дати, Василь Іванович гуртує своїх вихованців і
проводить турнір. Зазвичай він збирає чимало юних спортсменів, які не тільки вітають свого наставника, а й тішать
добрими результатами.
Цьогорічний турнір Василь
Іванович проводив за сприяння та підтримки Львівського

Турківської гімназії ім. Олександра Ільницького. Помірятися
силами зголосилося більше 20

докладали всіх зусиль, щоб показати свої вміння та навики,
здобуті під керівництвом досвідченого тренера. У результаті,
перемогу святкували: у підгрупі
2 та 5 класів, серед дівчат, перше місце – Вероніка Галич, друге – Віта Галич, третє – Ангеліна Яворська. Серед хлопців,
відповідно, найкращі результати показали Іван Марків, Олег
Марич, Павло Марків. У другій
підгрупі на найвищу сходинку
п’єдесталу пошани піднялася
Іванна Попелич, другою була
Вікторія Прокоп’як і бронзову
нагороду отримала Марія Попелич. Серед хлопців перемогу
святкував Юрій Зацепін, срібну
нагороду отримав Микола Дульнявка, а бронзову – Микита
Дринга. Всі переможці отримали грамоти та медалі, а ті, хто
виборов перше місце, ще й кубки. Вручили нагороди юним те-
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про проведення конкурсу на заміщення вакантної
посади головного спеціаліста відділу
бухгалтерського обліку та звітності апарату
Турківської міської ради на час відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку основного працівника
Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері. Без вимог до стажу роботи.
Перелік документів, які подавати на конкурс:
- письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначено про
ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
- заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);
- дві фотокартки, розміром 4х6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня
- інформація про заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;
- копія документа, який посвідчує особу;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
Документи приймають протягом 30 календарних днів від дня
публікації оголошення в газеті за адресою м. Турка, вул. Січових
Стрільців, 62.
Телефон для довідок: (03269)3-14-92.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:
провідного спеціаліста сектору освіти відділу
освіти, культури, туризму, молоді та спорту
Боринської селищної ради

обласного центру фізичного
здоров’я населення «Спорт –
для всіх». Власне вони придбали для переможців змагань
медалі, кубки, ракетки, тенісні
м’ячі та грамоти, на яких зверху
було написано «У святкових
спортивних заходах і ти зможеш,
якщо зміг я». Самі ж змагання
проходили у спортивному залі

учасників, які були поділені на
дві підгрупи (окремо хлопці та
дівчата); 2-й та 5-й класи, 6-й та
9-й класи. На урочистому
відкритті учасників та вболівальників привітав та побажав
перемоги директор ДЮСШ
«Юність» Василь Ціко.
У напруженій боротьбі проходили всі поєдинки. Спортсмени

СПРАВЕДЛИВЕ ПОКАРАННЯ
Турківським районним судом 30.11.2021 завершено судовий
розгляд кримінального провадження про обвинувачення одного із жителів Турківської ТГ, громадянина М. 12.05.2021 року,
близько 16.00 год., знаходячись в житловому будинку односельчанина в с. Мельничне, в стані алкогольного сп’яніння, у
ході словесного конфлікту з громадянином В. умисно наніс
останньому численні удари руками і ногами по обличчю та
тілу, які спричинили смерть господаря помешкання.
У суді винуватець вини не визнавав, однак, прокурорами Турківським відділом Самбірської окружної прокуратури його вину повністю доведено.
За вироком суду громадянина М., визнано винуватим у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком 8 (вісім) років 5 (п’ять)
місяців.
Зіновій БОХОНОК,
прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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нісистам тренер Василь Гуй та
директор ДЮСШ «Юність» Василь Ціко. Учасники змагань не
залишилися й без солодощів.
Уже не вперше їх люб’язно надала начальник Турківського
відділення ТОВ «ФК «Октава
Фінанс», титулована, відома
далеко за межами Турківщини
спортсменка Оксана Марич.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Втрачені державні акти на
право власності на земельні
ділянки – серія ЯЕ №568423,
виданий 15 липня 2009 року на
ім’я Юлії Іванівни Юсипович, та
серія ЯЕ №568406, виданий на
ім’я Івана Олександровича
Юсиповича, вважати недійсними.

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері.
Без вимог до стажу роботи.
Перелік документів, які подавати на конкурс:
1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначено про
ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
2) заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними
додатками (автобіографія, трудова діяльність);
3) дві фотокартки, розміром 4 х 6 см;
4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
5) інформація про заповнення декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік як
кандидата на посаду за формою, передбаченою Законом України
«Про запобігання корупції»;
6) копія документу, який посвідчує особу;
7) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Документи приймають протягом 30 календарних днів від дня
публікації оголошення в газеті за адресою: смт. Бориня, вул. І.Франка, 4.
Телефон для довідок: (03269)3-41-18.

Загублений військовий квиток
МО
642684,
виданий
23.05.2002р. Турківським РВК
на ім’я Миколи Івановича Лоневського, вважати недійсним.
Загублений державний акт на
право власності на земельну
ділянку – серія ЯИ №769095,
від 03.11.2010р., виданий на
ім’я Єви Степанівни Скалий,
вважати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття викладачу Івану Івановичу Шкробаку з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Листоноші поштового відділення с. Матків висловлюють щире
співчуття начальнику відділення Євгенії Володимирівні Кропивницькій з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
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