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З метою запобігання розповсюдженню на території області
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, члени обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) вирішили посилити карантинні обмеження в області.
«Упродовж останнього тижня
спостерігаємо негативну динаміку захворюваності та госпіталізацій. Приймаючи рішення
про посилення карантинних
обмежень, ми діємо на випередження, щоб попередити
запровадження на Львівщині
«червоної» зони епіднебезпеки.
Окрім того, тривожним є той
факт, що зростає захворюваність на ковід
серед дитячого
населення. Станом на сьогодні
165 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні, лише упродовж останніх
двох тижнів зафіксовано 1754
випадки захворювання дітей.
Тому обласна комісія ТЕБ і НС
рекомендує закладам освіти перейти на дистанційну форму навчання», - зазначив перший заступник голови
Львівської ОДА Андрій Годик.
Додатково до раніше встановлених карантинних обмежень члени комісії вирішили з
00 год. 00 хв. 26 січня 2022 року ЗАБОРОНИТИ:
1) приймання відвідувачів в
закладах розважальної діяльності;
2) до 00.00 год. 05. 02. 2022 р.
відвідування закладів освіти
здобувачами освіти, крім:
- здобувачів дошкільної освіти;
- учнів спеціальних закладів
освіти;
- учнів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти,
яких рекомендують перевести
на змішану форму навчання з
урахуванням очного здобуття
дуальної освіти та виробничого
навчання;
3) проведення державними
та комунальними закладами
охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:
- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
- надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіл-

лям, новонародженим;
- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях
закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та
пульмонологічними захворюваннями;
- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних
умовах;
- надання планової медичної
допомоги закладами охорони

здоров’я національного рівня,
що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
- проведення інших невідкладних і термінових заходів
з госпіталізації, якщо внаслідок
їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для
життя або здоров’я людей;
4) перебування без вдягнутих
засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або
захисних масок, що закривають
ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно:
- на територіях закладів охорони здоров’я;
- в підземних переходах;
- на зупинках громадського
транспорту;
- на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної
дистанції не менше 1 метра;
5) перевезення пасажирів
громадським транспортом з
наповненістю більш ніж 50% від
передбачених технічними умовами на транспортний засіб
місць для стояння.

У разі збереження негативної динаміки щодо захворюваності населення області на
COVID-19 за окремим рішенням обласної комісії з питань
ТЕБ і НС з 00.00 01.02.2022
можуть ввести додаткові карантинні обмеження, а саме, заборону на:
1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які
провадять діяльність у сфері
громадського
харчування
(барів, ресторанів, кафе тощо),
крім діяльності з надання послуг громадського харчування із
здійсненням адресної доставки
замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах;
2) приймання
відвідувачів в закладах
розважальної діяльності;
3) приймання у
спортивних залах,
фітнес-центрах,
басейнах, відвідувачів, крім спортсменів
національних збірних
команд України
та їх тренерів, за
умови дотримання відповідних
санітарних і протиепідемічних
заходів;
4) проведення всіх масових
(розважальних, спортивних,
соціальних, рекламних та інших)
заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України, та
матчів командних ігрових видів
спорту професійних спортивних
клубів без глядачів, за умови
дотримання учасниками таких
заходів відповідних санітарних і
протиепідемічних заходів та
здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом
здоров’я учасників, заходів з
атестації здобувачів, заходів з
оцінювання якості освіти;
5) діяльність ринків, крім продовольчих.
Таке ж рішення прийняла і
комісія техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Турківської міської ради.
Щоправда вищезгадані обмеження почали діяти не з 26
січня, а з 27-го. Експерти припускають, що обмеження діятимуть не лише тиждень, а до
кінця лютого.
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Сердечно вітаємо дорогого синочка, коханого чоловіка, люблячого татуся, найдорожчого брата, доброго зятя Михайла
Михайловича Германчука, жителя с.Ісаї, з ювілейним 25річчям, яке святкує 31 січня. Бажаємо тобі,
рідненький, міцного здоров’я, любові, радості, добра і Господнього благословення
на многії і благії, даровані Богом літа.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Тебе осяє світлом і любов’ю.
Хай поруч тебе Ангел твій летить
І береже він від біди повсюди.
Нехай дарує щастя кожна мить
І благодать Господня поруч буде.
З любов’ю - мама Марія, дружина Тетяна, синочок Матвійко, сестра Наталія з
чоловіком Романом, племінниці– Діанка і Ліанка, теща Марія,
тесть Степан, швагро Степан з дружиною Дашою, бабусі –
Терезія та Настя.

КЕРІВНИЦТВО ПЕРВИНКИ
ОСЕЛИЛОСЯ В РАТУШІ
Нарешті КНП «Турківський центр ПМСД» домігся додаткових приміщень. Донедавна як медичний персонал, так і адміністрація, тіснилися в невеликому приміщенні, відчуваючи
значні незручності.
І лише днями, отримавши додатково три кабінети в приміщенні
ратуші, для медиків, а відтак і для пацієнтів, розширився простір.
Тут оселилося керівництво первинки (головний лікар та працівники адміністративного апарату), а вся лікувальна частина, в тому
числі заступники головного лікаря, як і раніше, працюють у приміщенні первинки на вул. Січових Стрільців.
Наш кор.

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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Багато відомих ознак ковіду, такі як втрата смаку, нюху
або задишка, рідше є в людей із ознакою Омікрону. У той же
час цей штам спричиняє унікальні симптоми – біль у спині,
пітливість, втрату апетиту та нудоту.
Пацієнти, у яких виявили Омікрон, усе частіше не можуть
одразу визначити різницю між ковідом та застудою чи грипом.
БІЛЬ У ПОПЕРЕКУ
Мутація коронавірусу може
виявитися саме цим. При цьому медики в Південній Африці
раніше ще розповіли, що у
пацієнтів з Омікроном часто
спостерігалися м’язові болі, які
виявлялися у вигляді болю в
попереку.
“У значної кількості цих
пацієнтів виникають нестерпні
болі в нижній частині спини і
сильна міалгія”, – підтвердила
Енн Мері, консультантка із загальної медицини в лікарні Амріта в Коччі, Індія.
ПІТЛИВІСТЬ УВІ СНІ
За даними CaroMont Health,
пітливість уві сні не розглядалася як загальний симптом вихідного штаму ковіду або варіанта
Дельта, але тепер вважається
поширеним симптомом штаму
Омікрон.
“Люди повідомляють про
нічну пітливість, що є дуже дивним симптомом”, – підтвердив
Джон Торрес, доктор медичних
наук, лікар відділення невідкладної допомоги та старший
медичний кореспондент NBC
News.

ВТРАТА АПЕТИТУ
Омікрон може спричиняти
шлунково-кишкові симптоми.
Втрата апетиту стала ще одним
виявом нового штаму ковіду.
“Один із моїх пацієнтів був госпіталізований зі скаргами на
втрату апетиту, нудоту та блювоту. Відповідно до протоколу ми
провели ПЛР, і результат виявився позитивним”, – сказав
Санкет Джайн, пульмонологконсультант у лікарні Масіна в
Індії.
НУДОТА
Тім Спектор, професор генетичної епідеміології в Королівському коледжі Лондона та
голови програми Zoe COVID
Study App, про нудоту також повідомлялося як про поширений
симптом варіанта Омікрон.
“У декого була нудота, невелика температура, біль у горлі
та головний біль”.
Також вчені з’ясували, скільки
часу “Омікрон” може триматися на різних поверхнях.
Так, дослідники з медичного
інституту Кіото розповіли, що
висока здатність залишатися

заразним допомогла “Омікрону” перевершити “Дельту”, і стати домінуючим варіантом у світі.
До того ж на пластикових поверхнях штам “Омікрон” зберігався
довше за інші.
Зокрема, середній час виживання вірусу складає: вихідний
штам – 56 годин; “Альфа” – 191,3
год.; “Бета” – 156, 6 год.; “Гамма” – 59,3 год.; “Дельта” – 114
год.; “Омікрон” – 193, 5 год.
Окрім того, на шкірі середній
час виживання вірусу становить:
8,6 години – оригінальна версія; 19,6 години – “Альфа”; 19,1
години – “Бета”; 11,0 години –
“Гама”; 16,8 години – “Омікрон”.
На шкірі всі варіанти були повністю знищені через 15 секунд
впливу спиртових дезінфікуючих
засобів для рук. Тому вчені рекомендують дотримуватися
гігієни рук та використовувати
дезінфікуючі засоби. Щоб зменшити ризик зараження вірусом
та уберегти себе та своїх близьких, переконайтеся, що ви: носите маску, яка прикриває ніс і
рот; дотримуєтеся дистанції щонайменше 1 м від інших людей;
уникаєте погано провітрюваних
приміщень та місць скупчення
людей; регулярно миєте руки;
зробіть щеплення.
Дотримуючись цих рекомендацій, ми зменшуємо ризик заразитися цією небезпечною
інфекцією.
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БОРИНСЬКИЙ ЛІСГОСП
ЛІКВІДУВАЛИ
У процесі реформування лісової галузі в Україні, відбулися
зміни й на Турківщині. Так, припинило своє функціонування
ДП «Боринське лісове господарство». Переважна більшість
працівників колективу перейшла на роботу у Національний
природний парк «Бойківщина». Передано парку й чимало угідь.
А ті угіддя, що територіально не входять в його межі,
відійшли до ДП «Турківське лісове господарство». Це 11 тисяч гектарів та три лісництва. Саме ж підприємство має
17723 га угідь та сім лісництв. Щоправда, віднедавна держлісгосп змінив свою назву. Сьогодні це – “ Надлісництво Турка» ДП «Самбірське лісове господарство», яке очолив колишній директор, а нині заступник керівника Самбірського
лісгоспу Василь Барабаш. Керівником об’єднаного Самбірського лісгоспу наразі залишився Ігор Ярема.
Поки що важко сказати, яку користь матиме від реорганізації
лісове господарство загалом, хоча вже зараз цілком зрозуміло,
що Турківська міська рада недоотримає податкові надходження.
І це не може не турбувати.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÊÎÍÊÓÐÑ – ÒÐÅÒÜÎÃÎ ËÞÒÎÃÎ
На початку тижня відбулися засідання конкурсних комісій,
що обиратимуть директорів комунальних закладів Турківської міської ради – «Центр культури та дозвілля» та «Публічна бібліотека». На них в деталях розглянуто документи
кандидатів на ці посади. Нагадаємо, що за посаду керівника
Центру культури та дозвілля борються 2 кандидати – Іван
Ференц та Петро Косачевич. Стільки ж за керівника Публічної бібліотеки – Ганна Семків та Галина Стефаник.
У процесі розгляду комісія виявила невідповідність документів,
що подала Ганна Семків. Зокрема, в неї не було документа, що
підтверджує володіння українською мовою. Втім, Ганна Ільківна
оперативно виправила ситуацію й подала до комісії все необхідне. А вже на черговому засіданні (остаточному), 3 лютого, члени
комісії вирішать, чи допускати її до проходження конкурсних випробувань. Наразі повної ясності з даного питання немає.
Принагідно хочемо виправити неточність, допущену в складі конкурсної комісії з обрання директора Публічної бібліотеки. МГО
«Світовий Конгрес Бойків» делегував в комісію не Руслану Юсипович, а Оксану Павлик. Отож, просимо вибачення в Оксани Володимирівни і бажаємо їй та всім членам комісії успішної праці.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

НАПОЛЕГЛИВА ПРАЦЯ ПРИНОСИТЬ УСПІХ
Наприкінці минулого року Центр освітніх інновацій та творчості «Гармонія» провів 32-й Міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв «Star Fest». Похвально, що в ньому
взяли активну участь вихованці дитячої музичної школи Боринської селищної ради. Та й не лише
взяли, а й здобули призові місця, показавши добру виконавську майстерність.
Так, лауреатом першої премії став акордеоніст Роман Сеньків, а лауреатом другої премії – баяніст Тимофій
Суримко. Обидва – вихованці викладача Іванни Кузьмак. Також першу премію виборола Наталія Басюк, яка
навчається грі на фортепіано у викладача Тетяни Баб’як. Успішно виступив на конкурсі й дует музичної школи
у складі учениці Христини Костьов’ят та викладача Наталії Марочканич. Їм присуджено також другу премію. Усі
переможці отримали дипломи та пам’ятні статуетки, а наставники – подяки за те, що зуміли привити дітям
любов до музики й успішно підготували їх до конкурсу. Нагороди отримали в часі цьогорічних Різдвяних свят.
Вони стали добрим подарунком та стимулом до навчання і поповнили скарбничку успіху навчального закладу.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

28 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó

ÇÂEPÍEÍÍß ÌÈÒPOÏOËÈÒA
ÊU¯ÂCÜÊOÃO I ÂCIª¯ ÓÊPA¯ÍÈ ÅÏIÔAÍIß
ÄO ÓÊPA¯ÍCÜÊOÃO ÍAPOÄÓ
Скyпчeння pociйcькuх вiйcьк бiля кopдoнiв нaшoї дepжaвu, пoшupeння iнфopмaцiї пpo плaнu aгpecopa
poзпoчaтu втopгнeння, iншi вopoжi зaявu тa дiї oчiльнuкiв Рociї вuмaгaють нaшoї вiдпoвiдi.
Нaйпepшe cлiд пiдкpecлuтu, щo втopгнeння Рociйcькoї
Фeдepaцiї в Укpaїнy вжe вiдбyлocя, вoнo poзпoчaлocя
щe взuмкy 2014 poкy iз нaпaдy «зeлeнuх чoлoвiчкiв» y
Кpuмy. Вiciм poкiв тpuвaє хoчa oфiцiйнo нe oгoлoшeнa
Кpeмлeм, aлe цiлкoм peaльнa вiйнa Рociї пpoтu Укpaїнu.
Нacлiдкaмu цiєї вiйнu є oкyпaцiя Кpuмy тa чacтuнu
Дoнбacy, щoдeннi oбcтpiлu pociйcькuмu вiйcькaмu
yкpaїнcькoї тepuтopiї, пocтiйнi гiбpuднi aтaкu з бoкy Рociї
в eкoнoмiчнiй, дuплoмaтuчнiй,
iнфopмaцiйнiй, peлiгiйнiй тa iншuх
cфepaх.
Мeтa цiєї aгpeciї вiдoмa i
зpoзyмiлa: пepeтвopuтu вcю нaшy
кpaїнy aбo хoчa бu її бiльшy
чacтuнy нa oкyпoвaнy тepuтopiю,
кepoвaнy вiд iмeнi Кpeмля
зpaднuкaмu, тepopucтaмu i
кpuмiнaльнuкaмu. Пepeтвopuтu
Укpaїнy нa тy пpipвy, нa якy Рociя
пepeтвopuлa Кpuм, Дoнeцьк тa
Лyгaнcьк. Зa нaш paхyнoк
cпpoбyвaтu вiднoвuтu зoгнuлoгo i
мepтвoгo paдянcькoгo мoнcтpa,
тюpмy нapoдiв, iмпepiю злa,
пpuмycuтu вiльнi нapoдu Євpoпu
yпoкopuтucя пepeд бaжaннямu
нuнiшнiх вoлoдapiв Кpeмля.
Вжe фaктoм icтopiї є тe, щo
Укpaїнa y знaчнo гipшuх yмoвaх,
якi cклaлucя для нac y 2014-15
poкaх, дaлa вiдciч зaзiхaнням aгpecopa, якuй i тoдi мaв
нaмip cтвopuтu нa нaшuх зeмлях «Нoвopociю» вiд
Хapкoвa дo Одecu. Тuм бiльшe зapaз, мaючu oнoвлeнe
i бoєздaтнe вiйcькo, мaючu нeпoхuтнy пiдтpuмкy
coюзнuкiв cepeд дeмoкpaтuчнuх кpaїн вcьoгo cвiтy, мu
здaтнi ycпiшнo пpoтucтoятu нaпaднuкy тa зpyйнyвaтu
йoгo плaнu.
Мu щupo вдячнi Амepuцi, кpaїнaм Євpoпu тa вciм
нaшuм coюзнuкaм y cвiтi зa пiдтpuмкy, дuплoмaтuчнy,
eкoнoмiчнy тa вiйcькoвy дoпoмoгy. Уpoкu мuнyлoгo
яcкpaвo cвiдчaть – yмupoтвopeння aгpecopa, cпpoбa
«зpoзyмiтu» йoгo, «вpaхyвaтu» йoгo зaбaгaнкu вeдyть нe
дo мupy, a дo зpocтaння aпeтuтiв тa poзшupeння aгpeciї.
Тaк бyлo нaпepeдoднi ІІ Свiтoвoї вiйнu. Зa пoмuлкu тoгo
чacy нapoдu зaплaтuлu cтpaшнy цiнy. Спoдiвaємocя, щo
цi гipкi ypoкu вuвчeнi, a вucнoвкu з нuх – зpoблeнi.
Для yкpaїнcькoгo нapoдy cлoвa нaцioнaльнoгo Гiмнy
«дyшy й тiлo мu пoлoжuм зa нaшy cвoбoдy» – нe пycтuй
звyк, a глuбoкe пepeкoнaння, cтвepджeнe cтoлiттямu
бopoтьбu зa влacнy нeзaлeжнy coбopнy дepжaвy. Зa
пoнaд тpucтa п’ятдecят poкiв пiд мocкoвcькoю влaдoю
мu дocтaтньo нaтepпiлucя вiд iмпepcькoгo i paдянcькoгo
paбcтвa. Зaкpiпaчeння yкpaїнцiв тa знuщeння кoзaцтвa,
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вuкopiнeння нaцioнaльнoї cвiдoмocтi, хвuлi peпpeciй тa
гoлoдoмopu, включнo з жaхлuвuм злoчuнoм гeнoцuдy
1932-33 poкiв, дyхoвнa oкyпaцiя, чepeз aнeкciю,
Укpaїнcькoї Цepквu – пpo вce цe мu дoбpe пaм’ятaємo i
нe дoпycтuмo пoвтopeння мuнyлoгo!
Мu, yкpaїнcькuй нapoд, нe бaжaємo чyжoгo, a лuшe
зaхuщaємo cвoє: бaтькiвcькy зeмлю, влacнuй дiм, poдuнy
тa блuжнiх. Тoмy пpaвдa –
нa нaшoмy бoцi. А тaм, дe
пpaвдa, тaм – Бoжa
дoпoмoгa i пepeмoгa.
Вopoг хoчe зaлякaтu нac,
poзcвapuтu,
змycuтu
yкpaїнцiв влacнuмu pyкaмu
зpyйнyвaтu cвiй дiм, як цe нe
paз бyлo вжe в нaшoмy
мuнyлoмy. Рoзyмiючu цe, мu
пoвuннi
збepiгaтu
poзcyдлuвicть,
нe
пiддaвaтucя нa пpoвoкaцiї,
вiдклacтu
внyтpiшнi
дpyгopяднi cyпepeчкu пepeд
oблuччям
зoвнiшньoї
зaгpoзu.
В єднocтi – нaшa cuлa!
Агpecop нaпaдaє тoдi,
кoлu мaє cпoдiвaння нa
дocягнeння cвoєї мeтu.
Нaшe cпiльнe зaвдaння
пoкaзaтu
pociйcькuм
пpaвuтeлям: пoдoлaтu Укpaїнy нeмoжлuвo, мu бyдeмo
бopoтucя i зaхuщaтu ceбe тa piднy зeмлю дo пepeмoгu!
Пpoтягoм тpьoх дecятuлiть вiд чacy вiднoвлeння нaшoї
дepжaвнoї нeзaлeжнocтi мu з вaмu нe paз oпuнялucя
пepeд oблuччям вuклuкiв, якi здaвaлucя нeймoвipнuмu.
Однaк кoжнoгo paзy мu дoлaлu їх, з Бoжoю дoпoмoгoю
тa oб’єднaвшu зycuлля y бopoтьбi зa пpaвдy, гiднicть i
вoлю. Тaк мaємo чuнuтu й тeпep – i з дoпoмoгoю
Вceвuшньoгo дocягнeмo пepeмoгu i cпpaвeдлuвoгo мupy.
Вiд пoчaткy pociйcькoї aгpeciї в нaшuх хpaмaх
нeпepepвнo звyчuть мoлuтвa пpo вuзвoлeння вiд
нaшecтя чyжuнцiв, пpo Бoжy oпiкy нaд нaшuмu
зaхucнuкaмu нa фpoнтi, зa пoлeгшeння дoлi тa
звiльнeння пoлoнeнuх i зapyчнuкiв. Блaгocлoвляю
нaйблuжчoгo нeдiльнoгo дня, 30 ciчня, y вciх хpaмaх
Пpaвocлaвнoї Цepквu Укpaїнu пiднecтu дoдaткoвo
ocoблuвi мoлuтвu зa нaшy Бaтькiвщuнy.
Зaклuкaю нa yкpaїнcькuй нapoд, нa нaшe вiйcькo i
дepжaвy Гocпoднє блaгocлoвeння!
Бoжe Вeлuкuй, Єдuнuй, нaм Укpaїнy хpaнu!
Епiфaнiй,
Мuтpoпoлuт Кuївcькuй i вciєї Укpaїнu,
24 ciчня 2022 p.

УКРAЇНЦI ВIД 60 РOКIВ МOЖУТЬ
ВИТРAТИТИ “ТИСЯЧУ” НA ЛIКИ
Із 24 сiчня нa Львiвщинi oсoби, вiкoм пoнaд 60 рoкiв,
змoжyть викoристaти кoшти прoгрaми
“єПiдтримкa” нa придбaння лiкiв. Прo цe пoвiдoмили
y прeсслyжбi ЛOДA.
З мeтoю пiдтримки oсiб стaршoгo вiкy yряд внiс змiни
дo прoгрaми “єПiдтримкa”, згiднo з якими oсoби, вiкoм
пoнaд 60 рoкiв, змoжyть викoристaти кoшти прoгрaми
нa придбaння лiкiв. Teхнiчнa пeрeвiркa вiкy oсoби
пoклaдaється нa бaнки-пaртнeри.
Як рoзпoвiв нaчaльник yпрaвлiння з питaнь
цифрoвoгo рoзвиткy Львiвськoї OДA Maксим Стoлярчyк,
нa мoмeнт кyпiвлi лiкiв пoтрiбнo, щoб людинi
випoвнилoся 60 рoкiв, щoб y нeї бyлo зрoблeнo двi
вaкцини вiд кoрoнaвiрyсy, a тaкoж вoнa пoвиннa мaти
згeнeрoвaний “зeлeний” кoвiд-сeртифiкaт y “Дiї”.
Придбaти лiки мoжнa y бyдь-якiй aптeцi, кoд бiзнeсy
(Merchant Category Code – MCC), якoї вiдпoвiдaє MCCкoдy oднiєї з визнaчeних Kaбмiнoм вiдпoвiдних кaтeгoрiй
дiяльнoстi.
У перспективі особи, яким більше 60 років, і мають
два щеплення від коронавірусу, зможуть використати
ковідну тисячу і на оплату комунальних послуг.

ПОБІЛЬШАЄ ГІМНАЗІЙ
У процесі реформи загальноосвітніх закладів в
Україні чимало шкіл першого-другого ступенів
були перейменовані в гімназії. На Турківщині цей
процес також відбувся. Однак, ще й зараз, для прикладу в Турківській громаді, є школи першого-другого ступенів, які іменуються закладами загальної середньої освіти.
І лише вчорашня сесія Турківської міської ради поставила тут остаточну крапку. Гімназіями стануть дев’ятирічки в Шум’ячі та Жукотині. Поки що не змінять
свій статус Хащівський та Радицький ЗЗСО. Це пов’язано з тим, що через малу кількість учнів уже в 2023
році їх, очевидно, понизять у ступені. Функціонуватимуть вони як початкові школи.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

КУПЛЯТЬ
ПОДРIБНЮВАЧ ГIЛОК
Останніми роками в м. Турка зрізано десятки
аварійних дерев або ж таких, що загрожували спорудам. Зазвичай стовбури та гілки більшого діаметру різали і віддавали тим закладам, де ще є
пічне опалення. а тонесенькі гілки вивозили за
місто й там спалювали.
Але у недалекій перспективі і їх використовуватимуть. Сесія Турківської міської ради прийняла спеціальну програму, передбачивши на її реалізацію 160
тисяч гривень. За ці кошти закуплять подрібнювач гілок.
Агрегат дробитиме їх, завдовжки 12-16 см, створюючи
таким чином паливний матеріал.
Наш кор.
Втрачений військовий квиток НК 5760556, виданий
03.01. 1990 р. Турківським РВК на ім’я Івана Івановича
Біжика, вважати недійсним.

КОЖНИЙ П’ЯТИЙ БЕЗРОБІТНИЙ ПРАЦЮВАВ
КЕРІВНИКОМ АБО МЕНЕДЖЕРОМ
На початку 2022 року офіційно через Львівську обласну службу зайнятості
роботу шукали 12,8 тисяч безробітних. На основі статистичних даних, якими володіє служба зайнятості, вдалося з’ясувати, що середній вік безробітного становив 41,5 років. В області цей показник коливався від 39 років (у
Стебницькій, Трускавецькій та Червоноградській філіях) до 45-46 років (у Городоцькій та Кам’янка-Бузькій філіях). У Львові середній вік безробітного – 40
років.
Представниць прекрасної статі серед
безробітних на 12% більше, ніж чодо 71%-80% (Пустомитівській, Соловіків. Найбільша перевага жінок у Нокальській, Трускавецькій філіях та у Дровояворівській (на 23%) та Мостиській
гобицькому і Львівському ЦЗ). Кожний
філіях (на 21%). Найменша – у Морчетвертий (26%) безробітний мав прошинській (лише на 2%) та Бродівській
фесійно-технічну освіту. Решта шукачів
філіях (на 5%). У Львівському МЦЗ частроботи (8%) були обмежені в можливока жінок переважає на 10%.
стях працевлаштування внаслідок наявБільшість безробітних – з вищою освіності лише середньої освіти, відсутності
тою (66%). В області цей показник колинеобхідних професійних умінь і навичок
вався від 41%-48% (у Турківській,
належного рівня, а також досвіду робоЖовківській та Новороздільській філіях)
ти.

У містах живуть 60% безробітних, із них
кожний другий – у Львові. Частка жителів
сіл була найбільшою в Турківській (73%),
Радехівській (69%), Старосамбірській та
Миколаївській (64%) філіях. Кожний четвертий мешканець села проживав в одному із гірських населених пунктів.
Понад 40% безробітних до звільнення з роботи працювали у сфері державного управління (21%) та в оптовій і
роздрібній торгівлі (19%), кожний шостий – на підприємствах переробної промисловості. У Львівському МЦЗ з-посеред безробітних найбільше тих, хто трудився в торгівлі (23%), на підприємствах
переробної промисловості (18%) та в
сфері державного управління (16%).
Кожний п’ятий безробітний в області
(18%) на момент звільнення обіймав

посаду керівника або менеджера. В області цей показник коливався від 10%12% (у Турківській, Новороздільській,
Стебницькій, Яворівській, Радехівській,
Жидачівській філіях і Самбірському
МРЦЗ) до 22%-26% (у Червоноградській,
Сокальській, Сколівській філіях і
Львівському МЦЗ).
Безробітні, котрі станом на 1 січня
2022 року продовжували отримувати
послуги обласної служби зайнятості з
метою працевлаштування, у середньому шукали роботу майже 4 місяці (118
календарних днів). Тривалість безробіття в області коливалася від 143-148 днів
(у Буській, Кам’янка-Бузькій та
Турківській філіях) до 71-75 днів (у
Яворівській, Стебницькій філіях та Дрогобицькому МРЦЗ).
Відділ організаційно-інформаційної
роботи та архівної справи Львівського
обласного центру зайнятості.
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У Наконечному ІІ відбувся ІІІ відкритий районний турнір з
шашок, пам’яті Героя Небесної Сотні Романа Сеника. Змагання організовано за сприяння Яворівської районної державної адміністрації, Яворівської районної ради, Наконечнянського ЗЗСО І - ІІ ступенів імені Героя України Романа Сеника.
На турнір було запрошено
шашкістів з Турківщини, які насамперед відвідали могилу Романа Сеника та вшанували його
пам’ять покладанням квітів.
Урочистості з нагоди змагань
розпочалися зі слів пам’яті про
Романа Сеника від сестри Лесі.
З вітальним словом виступила
керівник апарату Яворівської
РДА Ірина Кравчук.
Голова нашої спортивної делегації Богдан Москаль розповів про останні життєві роки
Героя України, які проходили на
Турківщині.
Президент шашкової федерації Львівщини Іван Ільницький
привітав учасників змагань та
побажав перемоги сильнішим.
Самі ж змагання проходили
в декількох групах. Дорослі, до
яких входили ветерани після 50ти, дорослі чоловіки та жінки,
юнаки та дівчата до 17 років, і
юнаки та дівчата до 11 років.
Турнір проходив за швейцарською системою.
Після напружених поєдинків
визначено призерів:
Ветерани – Ільницький Іван
(Турка), Москаль Богдан (Турка),
Хлян Євген (Чернилява).
Дорослі – Кунець Юрій (Старий Яр), Щегольський Василь
(Старий Яр), Клебан Василь
(Смолин).
Жінки – Зубрицька Христина
(Турка), Лембак Ольга (Турка),
Іванюк Анна (Яворів).
Юнаки 2005р.н та молодші –
Квасняк Максим (Старий Яр),
Щегольський Михайло (Старий
Яр), Тістечок Юрій (Старий Яр).

Дівчата 2005 р.н. та молодші
– Солдак Анна (Яворів), Крецул
Соломія (Турка), Кунанець Соломія (Яворів).

Дівчата 2011р.н. та молодші –
Голованич Вікторія (Турка), Лин
Христина (Мужиловичі), Мурис
Тамара (Турка).
Юнаки 2011р.н та молодші –
Козак Василь (Наконечне І),
Павлик Роман (Яворів), Сенчишин Богдан (Турка).
Найстарший учасник турніру –
Пелиньо Василь (77 років, Старий Яр), наймолодший учасник
– Щегольський Микола (5 років,
Старий Яр).
Від Яворівської райдержадміністрації та районної ради гості
з Турківщини отримали смачний
торт та пам’ятні подарунки. Від
сестри Романа Сеника – п.Лесі
– турківчанам подарували книги.
Особлива подяка директору
місцевої школи Лесі Новосад та
вчительському колективу , за
високий рівень організації змагань та частування.

Василь ЦІКО,
директор ДЮСШ “Юність”.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ÏÐÎ ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÓ ÂÀÊÖÈÍÀÖ²Þ
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
Керуючись статтею 46 Кодексу Законів про працю України,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статтею 12 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», статтею 27 Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 30.11.2021 року № 2664 «Про затвердження змін до Переліку
професій, виробництв та організацій, працівники яких
підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»
(надалі – Перелік професій),
ЗОБОВ‘ЯЗУЮ:
1. Заступників голови, секретаря міської ради, керівників
структурних підрозділів апарату, виконавчих органів та майстра по
благоустрою Турківської міської ради:
1. Взяти на контроль проведення обов’язкових
профілактичних щеплень проти COVID-19 працівниками,
обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 яких
визначена згідно Переліку професій.
2. Повідомити особисто кожного з працівників про
можливість відсторонення від роботи (виконання робіт) із 31 січня
2022 року без збереження заробітної плати у разі відсутності у
працівників обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID19, обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 яких
визначена згідно Переліку професій та, які відмовляються або
ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних
щеплень проти COVID-19, крім тих, які мають абсолютні
протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень.
2. Надати у юридичний відділ апарату міської ради (Г.В.Когут)
інформацію про наявність у працівників обов’язкових
профілактичних щеплень проти COVID-19, медичних висновків
щодо протипоказань до вакцинації проти COVID-19 або про її
відтермінування, виданих закладами охорони здоров’я.
3. З 31 січня 2022 року відсторонити від роботи (виконання робіт)
працівників, обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID19 яких визначена згідно Переліку професій та які відмовляються
або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних
щеплень проти COVID-19, крім тих, які мають абсолютні
протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень
та надали медичний висновок про наявність протипоказань до
вакцинації проти COVID-19 або про її відтермінування, виданий
закладом охорони здоров’я.
4. Відділ з питань спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами апарату міської ради (Р.С.Сливар) довести
розпорядження до відома працівників структурних підрозділів
апарату, виконавчих органів та працівників благоустрою Турківської
міської ради під підпис.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на
першого заступника міського голови Гришканича О.В.
Міський головаЯрослав ПАРАЩИЧ.
Турківська міська рада повідомляє про те, що 28 лютого 2022 р., о 16.00
год., у приміщенні відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики, за адресою м. Турка, вул. Січових
Стрільців, 5, відбудуться громадські слухання містобудівної документації, детальний план території земельної ділянки комунальної власності
під будівництво і обслуговування скверу біля ратуші (м. Турка, площа
Ринок), орієнтовною площею 0, 1789 га. Замовник: Турківська міська рада.

МОЖЛИВО В ТУРЦІ ЗБЕРЕЖУТЬ КНИГАРНЮ
Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт, що пропонує субсидіювати оренду українським книгарням, а також надавати неповнолітнім сертифікати на книги. Документ передбачає програму держпідтримки для українських книгарень, що продаватимуть книги українською мовою
та/або мовами ЄС і мовами корінних народів України з використанням касових апаратів (РРО) у книгарнях.
Таким книгарням пропонують надавати державну
Також документ пропонує надавати українцям серсубсидію для відшкодування витрат на оренду притифікат на придбання книг при народженні та у 14 років
міщення. При цьому сума субсидії не може перевищу– при отриманні паспорта. Сума сертифікату становивати вартість оренди, а також не може бути більшою
тиме третину прожиткового мінімуму (0,3 від ПМ).
за 20% доходу, отриманого з продажу книг у відповідній
Щодо бюджетного обґрунтування, розмір видатків на
книгарні.
субсидії книгарням залежатиме від їхньої кількості.
Таку субсидію надаватимуть щоквартально з першоПроте очікувана сума видатків з бюджету у 2023 році
го кварталу 2023 року – для цього книгарням потрібно
становитиме від 52 до 86 млн грн.
буде звернутися до Українського інституту книги.
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Натомість на сертифікати запропоновано витрачати близько 470-480 млн. грн. щороку. У подальші роки
обсяг цих видатків у перерахунку на прожиткові мінімуми за відповідний рік істотно не зміниться, зазначають автори документу. На їх думку, така підтримка української книги дозволить збільшити мережу книгарень у 4-5 разів. А це – створення щонайменше 5 тисяч
нових робочих місць.
Як відомо, невдовзі приміщення, де сьогодні знаходиться книгарня у м. Турка, міська рада має намір виставити на аукціон. І якщо в результаті торгів орендна
плата буде надто високою, то теперішній орендар Любомир Яворський може відмовитися від приміщення,
а відтак книжковий магазин, котрий користується популярністю у педагогів та учнів, – закриє. Порятунком
може стати і державна компенсація орендної плати.
Наш кор.

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видавничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
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