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Компанія Джейбіл - світовий лідер з виробництва
електроніки та провідний роботодавець Закарпаття,
оголошує набір на посаду лінійного оператора. Пере-
ваги роботи у нас: безкоштовні транспортування, хар-
чування, медичне страхування та проживання для іно-
городніх.

Чекаємо вас за адресою: Закарпатська обл., Ужго-
родський район, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

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

Для колективу Турківської міської ради він був од-
ним із досвідчених та найвідповідальніших. Якщо брав-
ся за будь-яку роботу, то викону-
вав її вчасно і  фахово. До цього
спонукав й інших. Маючи за пле-
чима величезний керівний та
організаторський досвід, він вмів
знаходити правильні рішення у
найскладніших ситуаціях. Його
ерудиції та ораторським здібно-
стям заздрили чимало керів-
ників. Юрій Дмитрович володів
унікальною обізнаністю практич-
но у всіх сферах життя. На жаль,
про все це сьогодні доводиться
говорити у минулому часі.

Юрій Дмитрович був
справжнім патріотом  і фахів-
цем. Після закінчення Вовченсь-
кої десятирічки навчався  у
Львівському сільськогоспо-
дарському інституті на факуль-
теті механізації сільського госпо-
дарства. Згодом здобув другу
вищу освіту у Львівському регіо-

нальному інституті державного управління Національ-
ної академії державного управління при Президентові

України. Став магістром державного
управління.

У 1990-му році він один з небагать-
ох виступив з різкою критикою тодіш-
ньої комуністичної партії і став в ряди
з тими, хто боровся за відновлення ук-
раїнської незалежності. Тоді йому,
другому секретарю райкому партії,
комуністи не пробачили такої “зухва-
лості”. Його було  призвано на офі-
церську посаду до лав тодішньої ра-
дянської армії. Функціонери намага-
лися позбутися патріота, але  й у
війську він пропагував українську ідею,
часто обговорюючи цю тему з такими
ж товаришами по службі. Коли демо-
білізувався, після нетривалого відпо-
чинку, іде працювати головою район-
ного фонду комунального майна Тур-
ківської районної ради. Згодом стає
представником  Фонду державного
майна України у Турківському районі.
На цій відповідальній посаді він

ефективно працює аж до 1999 року. Власне тоді його
призначають заступником голови Турківської райдер-
жадміністрації. А вже через три  роки довіряють поса-
ду голови Турківської районної ради. Аж на дві каденції
поспіль. Пізніше одну каденцію він трудиться заступ-
ником голови районної ради, а з 2016-го і аж до
ліквідації райдержадміністрації, у 2020 році, він – зас-
тупник голови Турківської РДА. Після проведення адм-
іністративно-територіальної реформи,  Юрій Дмитро-
вич стає керуючим справами (секретарем) виконавчо-
го комітету Турківської міської ради.

Загальний стаж роботи – майже 40 років, 29 з яких –
на державній службі.   За цей час він неодноразово був
відзначений грамотами та подяками як районного, так
і обласного керівництва. А у 2003 році отримав подяку
Кабінету міністрів України. Через два роки  –  медаль
«За сприяння в охороні державного кордону», у 2007
році – Почесну Грамоту Верховної Ради України.

Поза всяким сумнівом, колективу Турківської міської
ради не вистачатиме знань, досвіду, вміння Юрія Лила.
Ми завжди згадуватимемо його як великого патріота,
відданого українським ідеалам. Він любив рідну зем-
лю, рідні Карпати й робив усе можливе, щоб його зем-
лякам жилося краще.

Висловлюючи щирі співчуття дружині Юрія Дмитро-
вича, сумуємо всім колективом та просимо у Всевиш-
нього, щоб приготував йому належне місце у своїх Гос-
подніх палатах.

Спи з миром, дорогий друже. Нехай  бойківська зем-
ля буде тобі пухом. Добрий спомин про тебе назавжди
залишиться в наших серцях.

З сумом та скорботою –
колектив Турківської міської ради.

ЮРІЙ ЛИЛО ПРЕДСТАВИВСЯ ДО
ГОСПОДНІХ ПАЛАТ

Сумно та боляче… Важко повірити, що сьогодні серед нас, на землі сущих, уже немає доброго й щирого
порадника, наставника, вірного товариша та й просто чудової людини – Юрія Лила. Раптово, на 58-му
році життя, обірвалася його земна дорога. У смутку й горі залишилися дружина, діти, рідні та близькі.

ÌÈÕÀÉËÎ ØÊ²ÒÀÊ Â²ÄÇÍÀ×ÅÍÈÉ ÏÎÄßÊÎÞ ÎÁËÀÑÍÎ¯ ÐÀÄÈ
У вівторок, 7 грудня, працівники органів місцевого

самоврядування відзначали своє професійне свято.
Зараз на Турківщині більше 200 осіб мають пряме
відношення до нього. Це – депутати (як Боринської
селищної, так і Турківської міської рад), старости
та   управлінський апарат представницьких органів.

Зрозуміло, що в цей  день було багато вітань. Згадували
про кращих з кращих. Приємно, що не забули про Турків-
щину й у Львівській обласній раді. За сумлінну працю в
розбудові місцевого самоврядування, утвердження де-
мократичних принципів та з нагоди свята, голова облас-
ної ради Ірина Гримак нагородила подякою голову Бо-
ринської селищної ради Михайла Шкітака, який хоч і не
довго працює на виборній посаді, зате зарекомендував
себе вмілим, грамотним та принциповим керівником.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

12 ãðóäíÿ 2021 ðîêó, î 14.00 ãîä., â çàë³
çàñ³äàíü Òóðê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(м.Турка, вул. Січових Стрільців, 62, ІІІ поверх)

НЕ ЗМОГЛИ ПОДОЛАТИ ВЕТО
Вчора на сесії Турківської міської ради депутати

зробили спробу подолати вето, яке наклав міський
голова на рішення, згідно з яким приміщення, які
сьогодні є в оренді в Любомира Яворського (книж-
ковий магазин) та Євгенії Дмитрус (аптека в ра-
туші), віднесли до  ІІ типу об’єктів комунальної
власності, що передають в оренду без проведення
аукціону.

Для подолання вето не набралося 18 голосів, а відтак
приміщення теперішнім орендарям (або ж комусь іншо-
му) нададуть в оренду через аукціон.

Наш кор.

ÊÂÀÐÒÀË ÇÀÁÓÄÎÂÈ
ÍÀ ÇÂÎÐ²

Фахівці відділу земельних ресурсів
та відділу містобудування, архітек-
тури, житлово-комунального госпо-
дарства та енергетики Турківської
міської ради  провели всі підготовчі
роботи з розробки кварталу забудо-
ви в м. Турка, по вул. Звір.

На одній із найближчих сесій депутати
затвердять   цей проект, а відтак буде
можливість бодай частково задовольни-
ти заяви тих, хто вирішив спорудити для
себе оселю. Як відомо, серед заявників
є близько 30 осіб – учасників АТО.

Наш кор.

ОБСТАВИНИ СМЕРТІ
ВИВЧАТИМЕ

ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ
Запитання з багатьма невідомими: чи можна було врятува-

ти життя Юрія Лила – керуючого справами (секретаря) вико-
навчого комітету Турківської міської ради ? Минулого понеді-
лка він раптово помер у приміщенні  КНП «Турківська міська
центральна лікарня» прямо біля приймального покою.

Щоб з’ясувати всі нюанси цієї трагічної події, депутати вирішили
створити спеціальну комісію, яка, хочеться вірити, дасть відповіді
на усі запитання. Своїх представників до ТСК відрядили всі депу-
татські фракції.

Наш кор.
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ОТАКІ ОТ
СОКОЛИ…
Перший сокіл – Ленін,
Другий сокіл – Сталін…
Народна пісня 30-х років

Більшовизм тих двох істот
Підігрів натхненням –
Ущасливлювать народ
Першого ученням.

Стали зводити Едем,
Земне вічне диво.
Хто б міг думать, що впаде
Так неждано й живо.

Впало намертво, лягло.
Підмочили вади.
Зникло, наче й не було
Радянської влади.

Але їх кривавих рук
Адські атрибути
(Гиблих масово від мук)
Людству не забути.

Райських благ країни рад
В чергах повсякденних –
Суперечки, бійки, ґвалт
Парткомів недремних.

Спробуй покритикувать…
За колючку – сходу
Запруть літ на 25
Як врага народу.

Тих, що бісів комунізм
Фашизмом клеймили,
За такий зухвалий «ізм»
У смертники шили.

Понад сім десятків літ,
Від мудрих далеким
Пудрили марксизмом світ
Московські генсеки.

Споконвічний Божий лад –
Комунобезбожним
Силком стали витіснять
З душ людей тривожних.

Із п’ятнадцяти держав
Порочне створіння
Руйнувало, як іржа,
Святі володіння.

Творець світу не стерпів…
Вчасно, влучно й грізно
Згори виплеснув свій гнів
На бруд атеїзму.

Носіїв його химер
За цю їх заразу
Чортівні до пекла зверг –
Лікувать від сказу.

Всіх, хто плаче за цим злом,
Спробуй зрахувати.
Скільки тих, що полягло
Від рук лжеців клятих.

Прах не реанімувать.
Їм та їх ідеям
Ганьбу не перележать –
Ні той в мавзолеї

(Земля шельму не прийма),
Ні той – поруч, в ямі.
Тут за ними обома
Банує диявол –

Їх партії мегачлен,
Бач, на рогах зорі,
Як на баштах над Кремлем,
Окраса потворі.

Вони билися за світ –
Без святинь, без Бога,
Повний безладу й біди…
Підвела спромога.

Б’ючись, вибились із сил,
Програш склопотали.
І два соколи без крил
Бездиханні впали.

Світ полегшено зітхнув:
Всемогутній з нього
Одним подихом стряхнув
Шулерство від злого.

Йосип ВАСИЛЬКІВ.

Шановні працівники та ветерани органів місцевого самовря-
дування,  старости, депутати Боринської селищної ради!

Щиро вітаю вас зі святом – Днем місцевого самоврядування!
Це свято займає почесне місце у переліку дат, пов’язаних із здо-

буттям Україною незалежності і розбудовою власної державності
та демократії. Саме нам із вами випала почесна і, водночас, відпо-
відальна місія – представляти й
відстоювати інтереси нашої грома-
ди, захищати її право на повноцін-
ний розвиток і добробут. 

Тож нехай гідним внеском у роз-
будову  рідної Турківщини  завжди
буде ваша наполеглива і само-
віддана праця, високий професі-
оналізм, принциповість, відпові-
дальність та активна громадська
позиція.

З нагоди свята прийміть най-
щиріші побажання міцного здоро-
в’я, миру, благополуччя, родинно-
го тепла і затишку, успіхів, творчої
наснаги у вирішенні непростих
проблем сьогодення, невичерпно-
го джерела енергії у справі служі-
ння інтересам територіальних
громад задля розвитку рідного
краю та всієї України. Нехай щира людська вдячність та повага
будуть вашою нагородою за нелегку працю, а любов та підтримка
рідних та близьких людей зігрівають ваші серця серед щоденних
турбот.

З повагою,  Боринський селищний голова
Михайло ШКІТАК.

Шановна турківська громадо!
Щиро вітаю всіх працівників та ветеранів органів місцевого

самоврядування,  жителів громади з Днем місцевого самовря-
дування!

Це свято нашої громади, громади кожного села, міста, кожного
їх мешканця. Це влада народу, це можливість впливати на розв’я-

зання проблем, брати участь в
управлінні місцевими та держав-
ними справами. Відзначення
такого свята на державному рівні
свідчить про особливу роль
місцевого самоврядування у
розбудові демократичної право-
вої держави, демонструє пол-
ітичну волю країни до вдоскона-
лення цієї системи та виведен-
ня її на світовий рівень.

В цей урочистий день від усьо-
го серця бажаю усім вам, хто пра-
цює на благо територіальної гро-
мади, відстоює її потреби та інте-
реси,  нових успіхів та здобутків
на ниві служіння людям, справ-
жнього відчуття задоволення від
тієї справи, яку ви робите гідно
та професійно. Хай і надалі ваш

високий професіоналізм, вірність і відданість справі сприяють
зміцненню української державності та зростанню добробуту гро-
мадян, адже всі ми разом несемо відповідальність перед наро-
дом України за результати своєї діяльності.  

З повагою, Турківський міський голова
Ярослав ПАРАЩИЧ.

ВЗАЄМОВИГІДНА
СПІВПРАЦЯ

«Ми підтримуємо розвиток спорту та здоровий спосіб жит-
тя», – наголосив директор національного парку «Бойківщина»
Віталій Земан, під час підписання угоди про співпрацю із Захід-
ним реабілітаційним центром Національного комітету спорту
інвалідів України в особі директора Наталії Роди.

Символічно що Угоду підписано саме 3 грудня, коли вся міжнарод-
на спільнота хоче привернути увагу до проблем людей з інвалідністю.

У парку є великий рекреаційний потенціал. Тому, щоб  виявити тур-
боту про таких людей, які сильні духом, планують облаштування інклю-
зивної екологічно – пізнавальної прогулянкової стежки «Краєвиди
Бескидів».

Мета угоди – створення умов для розвитку туризму, відпочинку та
інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержан-
ням режиму охорони заповідних комплексів та об’єктів. Угода перед-
бачає співпрацю в напрямках розвитку інклюзивної, туристичної, рек-
реаційної та еколого-освітньої діяльності, а також популяризацію
знань про охорону довкілля та збереження біорізноманіття.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Польща посилила умови
в’їзду з України

З понеділка, 15 грудня, для в’їзду в Польщу з-за меж Шен-
генської зони  (у тому числі з України) необхідно мати нега-
тивний тест, зроблений не більш ніж за 24 години до поїздки,
навіть за умови вакцинації. Про це повідомили в Міністерстві
закордонних справ.

Крім того, мандрівники з 1 грудня підлягають 14-денному каран-
тину, якщо не відповіда-
ють жодній із наступних
умов:

- пройшли повний
курс вакцинації, і мину-
ло 14 днів після отри-
мання останньої дози
вакцини (рахуючи від
дня, наступного за
днем щеплення);

- є дітьми до 12 років,
які подорожують під опікою дорослих, щеплених проти COVID-19;

- були заражені вірусом SARS-CoV-2 (одужали) не раніше, ніж за
6 місяців до дня перетину кордону Польщі;

Польща відкрила кордони для українських туристів 9 вересня
цього року, звільнивши від обов’язку перебувати на карантині тих
осіб, хто вакцинований від COVID-19 чи перехворів.

Як відомо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про вик-
лючення України із «зеленого списку» для подорожей, у зв’язку з
погіршенням епідемічної ситуації.

Втім, низка країн ЄС тією чи іншою мірою залишили відкрити-
ми кордони для українських мандрівників.

ТУРКІВЩИНА
ПІДТРИМАЛА ФЛЕШМОБ
Уже традиційно, 7 грудня,  ми відзначаємо Всесвітній день

української хустки. Започатковано це свято у 2019 році. І хоч
відтоді часу пройшло небагато, свято розповсюдилося на
всю Україну. До нього залюбки долучаються жінки та дівча-
та з різних регіонів. Ініціаторами популяризації  української
хустки були депутатки  Верховної Ради,  громадські активі-
стки, акторки театру і кіно.

 Цьогоріч до свята активно долучилася прекрасна половина
людства й на Турківщині. Зокрема, працівники районної філії
Львівського обласного центру зайнятості  в цей  день підтримали
флешмоб «Зроби фото з хусткою». Захід став видовищним і захоп-
люючим.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ПІДГОТУЙТЕ РІЗДВЯНІ
ЛИСТІВКИ

Мені подобається отримува-
ти оригінальні Різдвяні листів-
ки.  Деякі мої друзі, наприклад,
друкують листівки до Різдва на
звичайному домашньому прин-
тері.   Якщо Ви знайдете трішки
часу, то заохочую Вас написати
персональну Різдвяну листівку
з натхненними словами до
інших та самого себе. 

ПІДІТЬ НА
ПРОГУЛЯНКУ

Оберіть собі день, коли піде-
те на прогулянку.  У нашому па-
ломництві до дня Різдва, розім-
німо наші ноги, погляньмо на
краєвид, який нас оточує, пода-
руймо собі прекрасну прогулян-
ку.

Почитайте кілька рядків із
Святого Письма, де йдеться
про Різдвяні події

Я хочу запросити Вас прочи-
ти кілька рядків Євангелія від
Луки, де йдеться про події, які
передували народженню Спа-
сителя. Читаючи Святе Письмо,
Ви відчуєте у своєму серці теп-
ло і розуміння того, що ці події,
описані у Святому Письмі, є
дуже реальними, дотичними до
кожного з нас у сьогоденні.

ВИПИЙТЕ ВОДИ
Вода – це найкращий пода-

рунок і глибокий символ. Наше
тіло у більшості складається із
води, це природньо, символіч-
но. А також вода дуже важлива
для підтримання нашого здоро-
в’я, а особливо взимку.

ВІДВІДАЙТЕ ХРАМ,
У ЯКОМУ НІКОЛИ НЕ

БУВАЛИ
Зайдіть всередину храму, який

раніше бачили лише ззовні.  Є
надзвичайно багато прекрасних
церков, спільнот, людей, об-
’єднаних християнською вірою,
які також перебувають в очіку-
ванні народження Спасителя,
яке невдовзі переживатимемо

у святі Різдва. Прийди і побач
церкву, яку ніколи не відвідував.
Переконайся, що довкола так
багато людей, які також пере-
живають присутність Бога у своє-
му житті і є християнами.

ЗРОБІТЬ ДОБРУ
СПРАВУ

Зробіть добру справу: не для
показу, не для фейсбук-сто-
рінки, лише те, що побачить
Бог.  

НАВЧІТЬСЯ
КАЗАТИ «ДЯКУЮ» І
«ПЕРЕПРОШУЮ»

У часі  Різдвяних свят ми пе-
ребуваємо разом із своїми
близькими. Коли я викладав в
університеті, то казав, що, мож-
ливо, найбільше, чого можемо
навчитися  у своєму житті – це
казати слова: «дякую» і «пере-
прошую». У будь-якій мові є ці
слова, бо це мова серця.

СВЯТКУЙТЕ СВОЄ
ЖИТТЯ У ХРИСТІ

Хочу зосередити вашу увагу на
важливості святкувати своє жит-
тя у Христі.  Важливо пам’ята-

ти, коли ми були охрещені.  Ми
не можемо пам’ятати як це
було, але можемо пам’ятати
день, коли це сталося. Пропо-
ную вам завжди пам’ятати два
найважливіші дні у житті: коли
ми народилися і коли були ох-
рещені.

ВМІННЯ
БУТИ ВДЯЧНИМИ

Створіть собі список із 25-ти
пунктів, за які ви можете бути
вдячними у своєму житті.  За

своє життя, за своїх батьків, за
шкільний період, студенство,
певні досвіди, ваших дітей.  І ви
побачите, які ви насправді ба-
гаті.  Адже те, за що ми вдячні у
своєму житті, і є нашим багат-
ством.

ПРИСТУПІТЬ ДО
СПОВІДІ

Моя пропозиція для вас –
приступіть до Сповіді. Знайдіть
нагоду подивитися на себе у
дзеркало, спробуйте подумати,
що є у вашій душі, у вашому
серці.  Я стараюся приступати
до Сповіді регулярно, це один з
найважливіших моментів у моє-
му духовному житті.  

Нагадаємо, 28 листопада у
вірян східного обряду розпо-
чався Різдвяний піст, який три-
ватиме до Святвечора, 6
січня. 

Ï²ÄÃÎÒÓÉÒÅ Ð²ÇÄÂßÍ²
ËÈÑÒ²ÂÊÈ ÒÀ ÍÀÂ×²ÒÜÑß

ÄßÊÓÂÀÒÈ
10 незвичних порад Владики Гудзяка на час Різдвяного посту

У час Різдвяного посту Владика радить підготувати
різдвяні листівки та відвідати храм, у якому ніколи не бували
раніше. Митрополит Філадельфійський Борис пропонує не-
звичні поради на кожен день Різдвяного посту. Для цього він
запустив серію відеопорад на сторінці єпархії у Facebook. Ось
підбірка з 10 нестандартних порад від Митрополита для вірян.

ЯРОСЛАВ ПАРАЩИЧ
ПОДЯКУВАВ ВОЛОНТЕРАМ
Напередодні Міжнародного дня волонтера, 3 грудня, міський

голова Ярослав Паращич зустрівся із волонтерами нашого
міста. Він привітав цих небайдужих людей зі святом, подяку-
вав за добрі серця та побажав міцного здоров’я.

«Сьогодні свято у кожного, хто хоча б раз, за покликом серця,
допомагав людям, не чекаючи подяк, нагород і визнання. В Ук-
раїні волонтерський рух став справді унікальним явищем. Волон-
тери фактично створили мобільну резервну армію, яка допомогла
регулярній армії та добровольцям зупинити ворога. Вони допома-
гали із медичними засобами, обладнанням, а також продуктами
харчування. Тому подвиг волонтерів, як і подвиг військових, будуть
пам’ятати завжди», – зазначив Ярослав Паращич. Також він вру-
чив присутнім волонтерам подяки.

Добрим словом згадали і працівників установ та організацій не
лише міста, а й сіл, за те, що допомагають волонтерам хто чим
може (коштами, продуктами харчування, предметами побуту, які
відправляють воїнам).

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобіл-

ізаційної роботи, цивільного  захисту та взаємодії з правоохо-
ронними органами Турківської міської ради.

ЧЕРГОВА ДОПОМОГА
НАШИМ ЗАХИСНИКАМ

Минулого тижня турківські волонтери знову відправили
на фронт 11 посилок з продуктами. Адресовані вони нашим
безстрашним захисникам.  Принагідно хочемо  подякувати
ще декільком добродійникам.

Це Ользі Шулим, яка принесла копчене сало і шинку, Олегу Лут-
чаку – за консервацію, учням Мельничненської гімназії, які пода-
рували солдатам свої малюнки, та Івану Денчишаку (200 гривень).

Хочу наголосити, що збір допомоги продовжуємо й до дня Свя-
того Миколая   та  готуємо  чергове відправлення посилок на фронт.

Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.

НА ПОЖЕЖІ ЗАГИНУВ МОЛОДИЙ ЧОЛОВІК
У середу, 8 грудня,  о 19.14 год., до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про

пожежу в с. Ільник. Пожежа виникла в  житловому будинку, розміром 8х4 м.
До місця події виїхали рятувальники 28-ої держав-

ної пожежно-рятувальної частини м. Турка та 58-го
державного пожежно-рятувального поста смт. Бо-
риня. На момент прибуття пожежників до місця вик-
лику увесь житловий будинок був охоплений вогнем.
Не гаючи часу, вогнеборці приступили до проведен-
ня робіт з ліквідації загорання. Під час гасіння по-
жежі рятувальники виявили в одній з кімнат тіло
загиблого чоловіка. Ним виявився син власниці бу-
динку, 1993 року народження.

До ліквідації пожежі залучили 7 чоловік особово-
го складу та 3 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причину виникнення пожежі
встановлюють.

Наш кор.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒ²ÒÜ
«ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÓ»

2022 Ð²Ê
ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
(разом із платою за

прийом передплати):

- 1 місяць – 17,00 грн.

- 3 місяці – 46,00 грн.

- 6 місяців – 86,00 грн.

- 12 місяців – 166,00 грн.
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– матеріали рекламного характеру.
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Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Футбольні баталії розпоча-
лись з півфінальних поєдинків
«Кубка надії», де спортсмени
Либохорського ЗЗСО І-ІІІ ст. зус-
трілися з однолітками з Сянкі-
вської гімназії. Сянківчани вия-
вились сильнішими та перемог-

ли з рахунком 10:6. Цікавим став
і другий півфінал, де Боринсь-
кий ЗЗСО І-ІІІ ст. переміг
Бітлянський ЗЗСО І-ІІІ ст. з ра-
хунком 5:3.

У півфіналах чемпіонату зуст-
рілись чотири найсильніші ко-
манди Боринської селищної
ради: Нижньовисоцька гімназія
обіграла Боберківський ЗЗСО І-
ІІІ ст. з рахунком 8:2, а Верхньо-

яблунський ЗЗСО І-ІІІ ст. –  Вер-
хньовисоцький ЗЗСО І-ІІІ ст. –
16:5.

Фінал  «Кубка надії» виграла
Сянківська г імназія, а фінал

чемпіонату –Верхньояблунсь-
кий ЗЗСО І-ІІІ ст.

Відразу після фінального по-
єдинку розпочалося урочисте
нагородження, на якому всім
призерам було вручено кубки,
грамоти, медалі, а також кожній
команді –  футзальний м’яч.
Вчителям фізичної культури
шкіл Боринської селищної ради
вручено дипломи за професіо-
налізм та пропаганду фізичної
культури та спорту.

Також в номінаціях визнано
кращого воротаря – Івана Тері-
ва (В.Яблунька), кращого бом-
бардира – Вадима Боклаха
(В.Яблунька) та кращого гравця
– Олександра Кічугу (Н.Висоць-
ке). Вони отримали пам’ятні
статуетки.

Урочисту церемонію нагород-
ження провели головний спец-
іаліст з питань молоді та спорту
Боринської селищної ради Ро-
ман Дяків та вчителі фізичної
культури.

Організатори висловлюють
щиру подяку директору Нижнь-

ояблунського ОЗЗСО І-ІІІ ст.  Ва-
силю Ляховичу за чудово підго-
товлений спортивний зал для
проведення фінальної частини.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÂÅÐÕÍÜÎßÁËÓÍÑÜÊ²
ÔÓÒÁÎË²ÑÒÈ - ÏÅÐÅÌÎÆÖ²
Протягом трьох тижнів на території  Боринської громади

проходив чемпіонат з футзалу серед юнаків 2004 р.н. і молод-
ших. У четвер, 2 грудня, в спортзалі Нижньояблунського
ОЗЗСО І-ІІІ ст. пройшла фінальна частина, яка розпочалася
виконанням Державного Гімну України (велика  подяка за му-
зичний супровід директору Нижньовисоцького народного дому
Василю Марчишаку).

Боринський первинний осередок політичної партії «Європейсь-
ка Солідарність» сумує з приводу передчасної смерті однопартій-
ця Юрія Дмитровича Лила та висловлює щире співчуття сім’ї та
рідним.

Боринська селищна рада сумує з приводу смерті  секретаря ви-
конавчого комітету (керівника апарату) Турківської міської ради
Юрія Дмитровича Лила і висловлює щире співчуття родині покійно-
го.

Педагогічний колектив Вовченського ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює
щире співчуття вчительці української мови і літератури Ганні
Дмитрівні Данько з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
брата – Юрія.

Колектив працівників пологово-гінекологічного відділу вислов-
лює щире співчуття  медичній сестрі Світлані Іванівні Лоневській з
приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Турківського ЗДО №1 висловлює щире співчуття музке-
рівнику Ярославі Йосипівні  Вовчанській та виховательці Оксані
Теодозіївні Сенишин з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
сина і брата.

Районна організація Української Спілки ветеранів Афганістану
глибоко сумує з приводу смерті колишнього голови Турківської рай-
онної ради,  секретаря виконавчого комітету ( керівника апарату)
Турківської міської ради Юрія Дмитровича Лила, який тісно співпра-
цював з організацією та сприяв у вирішення багатьох проблем, і
висловлює щире співчуття родині покійного.

Родина Канарєєвих глибоко сумує з приводу передчасної смерті
сусіда Юрія Дмитровича Лила і висловлює щире співчуття родині
покійного. Вічна йому пам’ять.

ПАМ’ЯТАЄМО. НЕ ЗАБУДЕМО.
Цими днями минає рік як представився до Господніх палат

відомий турківчанин, наш бойовий побратим, вмілий порадник,
щира, добродушна, справедлива людина – Іван Курус.

Доля розпорядилася так, що йому, як і багатьом хлопцям з Тур-
ківщини, довелося побувати на аф-
ганській війні. В екстремальних умо-
вах й завжди із загрозою для життя
і здоров’я, він з побратимами вико-
нував надважкі завдання. Завдяки
високому професіоналізму разом з
товаришами по службі під шкваль-
ним вогнем врятував не одне жит-
тя. Проте вистояв й повернувся з
війни з бойовими нагородами, хоч і
з важкими душевними ранами.

 Уже в мирному житті Іван  Семе-
нович займався громадською робо-
тою. Був серед лідерів районної
організації Української Спілки вете-
ранів Афганістану, зустрічався з мо-
лоддю і як людина з великим жит-
тєвим досвідом вміло давав слушні
настанови молодим. До його думки завжди прислухалися друзі-
афганці, цінували за непохитність волі, активну громадську та жит-
тєву позицію, доброту і щирість.

Не віриться, що Івана Семеновича немає серед нас, хоч душев-
но він наче поряд. Завжди щирий, конкретний, безкомпромісний і
принциповий. Власне, таким він назавжди залишиться в наших
серцях.

Пам’ятаємо. Цінуємо. Не забудемо.
Турківська районна організація

Української Спілки ветеранів Афганістану.

КУБОК ТУРКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ
Минулих вихідних, 4-5 грудня, в приміщенні Турківської ДЮСШ «Юність» відбулися змагання

з шашок на кубок Турківської громади. У змаганнях взяли участь 18 спортсменів. Чоловіки і
жінки та юнаки і дівчата змагались разом.

За результатами семи турів володарем кубка став депутат Турківської міської ради Василь Кости-
шак. Другим серед чоловіків був тренер-викладач  ДЮСШ «Юність» Богдан Москаль, третє місце
дісталося учню ЗЗСО №1 Андрію Кузю (тренер Богдан Москаль).

Серед жінок володарем кубка стала начальник відділення  страхової компанії «Княжа» Ольга
Лембак, друге місце посіла студентка Львівського університету Христина Зубрицька, третє  – учениця
ЗЗСО №1 Діана Ференц (тренер Богдан Москаль).

Кращими серед юних шашкістів визнано: серед дівчат – ученицю Турківського ЗЗСО №1 Ірину Мале-
тич, а серед юнаків – учня Турківського ЗЗСО Ярослава Сенчишина (в обох тренер Богдан Москаль).

Переможці та призери нагороджені кубками та дипломами Турківської міської ради.
Дорослі шашкісти відмітили також зрілу гру юних вихованців ДЮСШ «Юність» – Павліни та Віки

Голованичів, Соломії Крецул (у всіх тренер Богдан Москаль) та Андрія Комарницького (тренер Воло-
димир Комарницький).

Тепер юні спортсмени готуються до дитячих всеукраїнських командних змагань «Диво-шашки в
сніжних Карпатах», які заплановано провести в Турці 10-15 січня наступного року.

Олег МЕЛЬНИК,
заступник директора ДЮСШ «Юність».

Втрачений сертифікат на право приватної власності на землю
(середню земельну частку) ЛВ №102, від 29.05.1997 р., виданий
на ім’я Катерини Михайлівни Павлів, вважати недійсним.

Загублене посвідчення інваліда ІІ групи з дитинства – серія ААГ
№131942, видане 23.01.2017р. на ім’я Миколи Васильовича Ри-
жака, вважати недійсним.


