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Компанія Джейбіл - світо-
вий лідер з виробництва
електроніки та провідний
роботодавець Закарпаття,
оголошує набір на посаду
лінійного оператора. Пере-
ваги роботи у нас: безкош-
товні транспортування, хар-
чування, медичне страху-
вання та проживання для
іногородніх.

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

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

Дорогу і любу сестричку, жительку м. Турка Ганну Василівну
Земан із прекрасним 70-річним ювілеєм, який  святкуватиме
6 лютого,  від щирого серця і з великою любов’ю вітають сест-

ра Софія з сім’єю,  сестра Марія з сім’єю,
брат Михайло з сім’єю  і бажають люблячій
ювілярці неба безхмарного, настрою гар-
ного, здоров’я без ліку і довгого-довгого, в
Господній опіці, віку!

Хай щастя не відходить від порога,
А Матір Божа до серця пригорта.
І доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа!
Хай поруч Ангел Ваш летить,
Оберігає завжди і усюди.
Нехай дарує радість  кожна мить,
Родина любить, поважають люди.

Дорогу хресну маму і цьоцю, найкращу
сестру Ганну Василівну Земан з 70-річчям
від дня народження сердечно  вітають
похресник Василь з сім’єю та сестра Ма-
рія з сім’єю і бажають любій іменинниці,
аби Господь дарував  їй  міцне здоров’я,
щастя і радість, мир і родинне тепло, Свою
ласку і благословення – на многії літа!

Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік:
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

4 лютого святкує свій день народження вчитель Верхньови-
соцького ЗЗСО Марія Михайлівна Стефаник.

Педагогічний колектив вітає чудового педагога:  розумного,
доброго, чуйного.

Нехай з роками не старіє душа, нехай серце безустанно
б’ється в ритмі щастя, нехай Ваша наполеглива та успішна
праця внесуть вагомий вклад у розвиток і виховання дітей.

Від усієї душі бажаємо Вам  міцного здоров’я на багато років
життя, яке осяє Вас зорепадом радісних подій. Бажаємо со-
нячних днів, поваги від колег, радості від дітей та
внуків, любові від чоловіка, теплих зустрічей і
гарного настрою.

Нехай завжди Вам усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою

роки.
Хай щастя,  здоров’я не зрадять

ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й дум-

ки.Шлемо найщиріші вітання дорогій дружині, люблячій матусі, най-
кращій у світі бабусі –  Поліні Миколаївні Созанській.

 Від щирого серця вітаємо Вас, дорога, із 65-річним ювілеєм,
який святкуватимете 6 лютого. Дякуємо, рідна, за Вашу ласку, лю-
бов і тепло сердечне; за те, що нам допомагаєте, турбуєтеся і лю-
бите. Хай Бог береже Вас на довгій життєвій дорозі. Бажаємо міцно-
го здоров’я, родинного тепла, безмежного щастя, багато радісних
років життя. Щоб ми усі дружною родиною змогли привітати Вас на
столітній ювілей.

Летять роки, мов бистрі води,
І не вернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 65!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень.
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий, ювілейний день!
З повагою і любов’ю –  чоловік Іван, сини Федір

і Михайло, дочка Іванна, невістка Оксана, зять Бог-
дан, онуки – Соломія, Іван, Марія, Надія, Христина,
Назар і Дмитро.

Дорогу ювілярку, фельдшера підстанції екстреної медичної
допомоги смт. Бориня Оксану Йосипівну Іванік із ювілеєм,
який святкувала 3 лютого, сердечно вітають колеги по роботі
Володимир Комарницький та Богдан Комарницький і бажа-
ють шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і води, невси-
пущої життєвої енергії, поваги від людей, любові від рідних,

рясних Божих благословінь.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг!

ОБ’ЄДНАЮТЬ ДВА СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ
Нещодавно до законодавства, що регламентує діяльність  органів місцевого самоврядування, вне-

сено зміни. Зокрема,  старостинські округи, в яких проживає менше 500 осіб, визнано такими, що не
можуть функціонувати. На теренах Боринської територіальної громади під це підпадають села Крив-
ка та Івашківці. А тому уже найближчим часом їх  приєднають до Верхнього та Нижнього Гусного та
оберуть старосту. Усі інші старостинські округи на теренах Турківщини функціонуватимуть без змін.
Звичайно, якщо депутати Верховної Ради не придумають якусь “новизну” у законодавстві.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ГРОМАДИ ПОЇДУТЬ НА КУРСИ
Завершилася процедура з відбору поліцейських Турківської громади. Перемогу в конкурсі

здобули Іван Шалабавка, начальник сектору превенції ВП №2 м. Турка, та Віталій Старушке-
вич, старший інспектор сектору реагування патрульної поліції ВП №2 м. Турка. Уже найб-
лижчим часом вони пройдуть спеціальне навчання й зможуть приступити до роботи. Щоп-
равда, не вирішено питання з придбанням для них автомобілів та інших спецзасобів.

Згідно меморандуму, один автомобіль має придбати Турківська міська рада, інший – Міністерство
внутрішніх справ. Наразі депутати міськради не виділили кошти на програму придбання авто, хоч у
перспективі готові це зробити в разі необхідності. Актуальне запитання, яке звучало як на засіданні
бюджетної комісії, так і на сесії: а чи покращиться  громадський порядок, принаймні в м. Турка, зі
вступом поліцейських на посади.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂÑÅ ÇÀËÈØÈËÎÑß ÁÅÇ ÇÌ²Í
Ніби й посади не такі вже й важливі, але конкурси з обрання керівників  комунальних закладів

«Центр культури та дозвілля» і «Публічна бібліотека»  Турківської міської ради викликали
великий ажіотаж. Містяни активно обговорювали кандидатури  тих, хто вирішив побороти-
ся за директорство. Хтось казав, що пенсіонерів треба замінити  на молодих. Інші – за прин-
ципом «старий кінь борозди не портить» – радили залишити старі кадри. Дехто  навіть із
впевненістю казав, якщо посаду втратить Петро Косачевич, то більше на Турківщині й
фестин не буде.

Але все це лише припущення та особисті  думки, які, зрозуміло, не претендують на істину в останній
інстанції й аж ніяк не  могли вплинути на рішення  членів комісій. У четвер, 3 лютого, вони винесли
вердикт. Директором комунального закладу  « Публічна бібліотека» залишилася Ганна Семків, яку
активно відстоював трудовий колектив. У своєї опонентки Галини Стефаник вона  здобула перемогу
лише з перевагою в один голос. А директорувати в Центрі культури і дозвілля й далі буде  заслужений
працівник культури України Петро Косачевич. Конкурс не визначив переможця. Він та його візаві Іван
Ференц отримали однакову кількість балів. Тепер відділу  освіти, культури та туризму Турківської
міської ради доведеться оголошувати на цю посаду повторний конкурс. Або ж Петро Іванович об-
ійматиме посаду до проведення Сьомих Всесвітніх бойківських фестин, які мають відбутися в серпні
2022 року, а далі добровільно  залишить директорську посаду.  І аж тоді  оголосять конкурс.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Педагогічний колектив Либохорського ЗЗСО І-ІІІ ст.-ЗДО
від щирого серця вітає з прекрасною датою  – 25- річчям
від дня народження –   гарну, милу, креативну колегу Надію
Миколаївну Мушин.

Бажаємо Вам, шановна,  міцного здо-
ров’я, щастя, приємних вражень від жит-
тя, творчих злетів, любові, радості та Божої
опіки –  на довгі роки!

Удачі – у досягненні вершин,
І слави багато зоряних хвилин!
Щоб доля до мети завжди вела
І, наче квітка, посмішка цвіла!

Педагогічний колектив Либохорського ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО
щиросердечно вітає з ювілеєм  - 60 річчям  від дня на-
родження –  хорошого наставника, творчу особистість –

Марію Степанівну Курій.
Бажаємо ювілярці міцного здоров’я, щас-

тя, добра, любові та поваги від дітей, онуків,
оптимізму, Божої благодаті–  на многії літа!

Хай  сонце  усміхається завжди
І успіх супроводжує у справах.

Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля милосердна і ласкава!

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади на-

чальника відділу економічного розвитку, торгівлі, сільського гос-
подарства, інфраструктури та захисту довкілля апарату міської
ради

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спец-
іаліста, вільне володіння державною мовою, навички роботи на
комп’ютері.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на
посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій, незалежно від форми влас-
ності, не менше 2 років.

Перелік документів, які слід подати на конкурс:
- письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначено про

ознайомлення заявника із встановленими законодавством обме-
женнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцево-
го самоврядування та проходженням служби;

- заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними до-
датками (автобіографія, трудова діяльність);

- дві фотокартки, розміром 4х6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєн-

ня вченого звання, присудження наукового ступеня
- інформація про заповнення декларації про майно, доходи, вит-

рати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за фор-
мою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;

- копія документа, який посвідчує особу;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військо-

возобов’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.

Минулого тижня усі запрошені
гості до ліцею мали  нагоду в
цьому пересвідчитися. Та й
привід був чудовий. У стінах на-
вчального закладу урочисто
відкрили сучасний навчально-
практичний центр з професії
електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустатку-
вання. Проект реалізовували в
досить тут короткий термін –
протягом трьох місяців. Завдя-
ки старанням директора  Ярос-
лава Юричка та  за активної
підтримки трудового колективу
вдалося освоїти 1 мільйон 334
тисячі гривень. 838 тисяч з яких
– кошти  державного бюджету,
496 тисяч гривень – обласного.
Треба віддати належне, що це
далеко не перший, і, хочеться
вірити, не останній успіх. Трохи
історії. Не так давно в ліцеї
придбали сучасний трактор, ав-
томобіль для навчальних по-
треб, перекрили дах одного з
корпусів. Усе це створює при-

вабливість навчального закла-
ду. І результат, як кажуть, оче-

видний. Сьогодні тут освоюють
спеціальність 537 дітей, 180 з
яких – фах  електромонтера з
ремонту та обслуговування елек-

троустаткування. Важливо, що
це хлопці й дівчата не лише з
Турківської чи Боринської тери-
торіальних громад, а й сусідніх,
Самбірського району. Є багато
із Закарпатської області. Серед
них –  чимало  з малозабезпе-
чених сімей. Ярослав Володи-
мирович розповів, що в часі
вступної кампанії він завжди
дає тим, хто виявив бажання
навчатися в ліцеї, просту наста-
нову: «Забудьте про те, що  у вас
було в школі.  В нашому ліцеї
для вас починається нове жит-
тя. І, власне, від кожного з вас
залежить, наскільки воно буде
успішним. З боку інженерно-пе-
дагогічного колективу та керів-
ництва для цього будуть ство-
рені всі належні умови». І, тре-
ба віддати належне, це досить
часто успішно спрацьовує.

Втім, повернемося до урочи-
стої події, яку благословив на-
стоятель храму Різдва Христо-
вого м. Турка о. Микола Різак.

Розпочали її з презентації на-
вчального закладу. Провів її ди-
ректор Ярослав Юричко. Він в
деталях розповів про історію
ліцею, а раніше ПТУ, про успіхи
вихованців, які є очевидними.
Це перемоги на обласних зма-
ганнях з професійної  майстер-
ності. Затим про навчально-
практичний центр розповів за-
ступник директора ліцею з на-
вчально-виробничої роботи
Микола Середич, а майстер
виробничого навчання Віталій
Когут у присутності студентів
дав його детальну характерис-
тику. Після цього всі запрошені
оглянули приміщення навчаль-
но-практичного корпусу та по-
бували в аудиторіях, де викла-
дають теоретичні дисципліни.
До речі,    вони також значно
оновилися сучасним мульти-
медійним устаткуванням.

Після цього всі зібралися в
холі навчального закладу, де
чудова ведуча, учениця 2 курсу
спеціальності «перукар-віза-
жист» Олена Грищенко пред-
ставила гостей й загалом май-

стерно провела захід. На почат-
ку  були щирі вітання та колядки
у виконанні ліцеїстів, а затим  до

слова вона запросила керівни-
ка відділу професійно-технічної
освіти  департаменту освіти і
науки Львівської ОДА Івана  Пи-
куса. Він передав  вітання від
очільника департаменту Олега
Паски, а також  голови
Львівської ОДА Максима Ко-
зицького та голови обласної
ради Ірини Гримак й висловив
задоволення роботою ліцею та
навіть поставив у приклад іншим
його розвиток і вдосконалення.
А відтак нагородив почесними
грамотами та подяками  депар-
таменту освіти і науки
Львівської ОДА цілий ряд прац-
івників ліцею. Також з віталь-
ним словом до усіх присутніх
звернулася голова комісії
Львівської обласної ради з пи-
тань освіти  Іванна Герус. Влас-
не,   у відкритті навчально-прак-
тичного центру є і її велика зас-
луга. Затим слово взяв депутат
обласної ради Юрій Доскіч й
запевнив, що у майбутньому
працюватиме над тим, щоб удос-
коналювати матеріально-техн-
ічну базу. Та, більше того, він
виявив бажання працювати у
наглядовій раді ліцею. Багато
допоміг навчальному закладу й
наступний виступаючий – депу-
тат обласної ради багатьох скли-
кань Михайло Дзюдзь. За дору-
ченням голови Львівської облас-

ної організації
профспілки пра-
цівників енерге-
тики та електро-
технічної про-
мисловості Ук-
раїни Володи-
мира Яремчука,
з вітальним сло-
вом виступив го-
лова первинної
профспілкової
о р г а н і з а ц і ї
ліцею Ігор Лене-
вич.  Він вручив
почесну грамоту
колективу від
обласної проф-
спілки та серти-
фікат на 10 тисяч

гривень.
Вітали з цією урочистою

подією навчальний заклад голо-
ва Самбірської РДА Іван Ільчи-
шин, голова Самбірської район-
ної ради Віталій Кімак, голова
Турківської ОТГ Ярослав Пара-
щич, начальник Карпатського
РЕМу Андрій Волощук. Також на
урочистості були запрошені ди-
ректор  Турківської філії
Львівського обласного центру
зайнятості Мирослава Павлик,
директор Боринського профес-
ійного ліцею народних про-
мислів і ремесел Лідія Надич,
начальник наукового відділу
Національного природного пар-
ку «Бойківщина» Іван Яворсь-
кий, директор Самбірського
професійного ліцею Олексій
Владичук, т.в.о. директора Ни-
жанковицького професійного
ліцею Володимир Синейко.

На завершення слово взяв
директор ліцею  Ярослав Юрич-
ко й подякував усім за допомо-
гу, особливо колективу – за ак-
тивну підтримку. Також він вис-
ловив сподівання на подальшу
співпрацю, яка, судячи з оптим-
істичного настрою, таки буде.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÕÎ×ÅØ ÍÀÂ×ÈÒÈÑß – ÍÀÂ×ÀÒÜ
Немає сумніву,  ті здобувачі освіти, котрі хочуть освоїти

професію  і стати добрими спеціалістами, мають чудову на-
году зробити це, поступивши до Турківського професійного
ліцею. Тут для цього створені всі належні умови. Та, більше
того,  з кожним роком покращується матеріально-технічна
база. Зрештою, це як у будь-якому навчальному закладі,
навіть найвищого рівня акредитації. Коли ти  прийшов навчи-
тися, а не отримати диплом, то ти обов’язково цього досяг-
неш.

ВДЯЧНІ ЗА ПІДТРИМКУ
Наш пожежно-рятувальний підрозділ відносно молодий, а відтак

потребує матеріально-технічного оснащення. Добре, що постійну
увагу нам приділяє Боринський селищний голова Михайло Шкітак.
Підтримує не лише добрим словом, а й фінансово. За це ми йому

щиро вдячні. Так, нещодавно за його клопотанням та настоятеля
храму Св. Євхаристії  ПЦУ смт. Бориня о. Романа благодійний фонд
депутата  Львівської обласної ради Юрія Доскіча подарував нам
бензинову мотопомпу та два пожежні рукави. Ми щиро вдячні Юрію
Юрійовичу, Михайлу Миколайовичу,  а також о. Роману, за турботу й
підтримку. Нехай не міліє скарбничка Вашої доброти і повсякчас
поповнюється Господньою опікою.

З повагою – колектив  Верхньовисоцької пожежної команди.
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ДОМАШНІ ПРАВИЛА, ЯКЩО Є
ХВОРИЙ НА КОРОНАВІРУС.

Зараз коронавірус, який
мутує, за своїми характеристи-
ками, починаючи від клінічних
ознак і закінчуючи швидкістю
розповсюдження, дуже схожий
на звичайну вірусну інфекцію,
ГРВІ, грип, каже Євген Симо-
нець. Відтак, головні правила,
яких мають дотримуватися хворі
на коронавірус пацієнти, такі ж,
як і при звичайних вірусних
інфекціях: потрібно обмежити
спілкування зі здоровими людь-
ми, якщо здорова людина захо-
дить у кімнату до хворого, то має
одягати маску, кімнату хворого
потрібно часто провітрювати,
щонайменше двічі на день:
вранці і ввечері перед сном.
Утім, найкращий варіант – 4
рази на день використовувати
антисептики, у хворого має бути
окремий посуд. При цьому,
якщо в сім’ї є інфікований, то всі
контактні особи повинні також
бути на самоізоляції. «Тут важ-
ливу роль відіграє само-
свідомість. Ці всі тези були дуже
важливі на початку пандемії
коронавірусу, коли інкубаційний
період, від контакту з хворими
до перших клінічних проявів, міг
досягати двох тижнів. при Омік-
роні, наприклад, інкубаційний
період може складати макси-
мум три дні. Зазвичай від кон-
тактів з хворим до клінічних про-
явів проходить від 12 до 24 го-
дин», – зауважив лікар.

Хворіти треба вміти правиль-
но «Залежуватись» в ліжку не
варто. Якщо стан хворого не
важкий, він не перебуває в ста-
ціонарі, у відділенні інтенсивної
терапії, а лікується вдома, то,
звичайно, «залежуватись» па-
цієнту не можна.  Якщо загаль-
ний стан дозволяє, немає такої
сильної втоми, то можна сидіти
або ходити в межах квартири чи
кімнати», – радить лікар. Про-
те, навіть якщо пацієнт лежить
в ліжку, то найкраща позиція –
це лежати на животі. Саме в

такій позиції нижній відділ ле-
гень починає краще вентилюва-
тись, відтак, пацієнт себе кра-
ще почуває і насичує більше
себе киснем, ніж лежачи на
спині.

ЧИ МОЖНА З КОРОНАВІРУ-
СОМ ІТИ НА ПРОГУЛЯНКУ.

Євген Симонець каже, що
враховуючи високу різницю тем-
ператури повітря всередині
приміщення і температури на
вулиці, ходити на такі прогулян-
ки не варто. Достатньо часто
провітрювати кімнату інфікова-
ного. «Наприклад, на вулиці -10
градусів, а вдома +20. Різниця
температури – 30 градусів.
Уявіть, який це стрес для сли-
зової дихальних шляхів, яка пе-
ребуває у стадії запалення.
Тому кисню, яким можна диха-
ти в провітреній квартирі, дос-
татньо.

ДЛЯ ЧОГО ДИХАЛЬНА ГІМНА-
СТИКА.

«Дихальну гімнастику краще
робити не на початку чи в най-
гостріший період хвороби, а
вдаватися до неї пізніше, коли
пік температурний та інтоксика-
ційний трішки спадає. Зазвичай,
це буває на 5-й, 7-й, іноді на 10-
й день від початку захворюван-
ня», – додає експерт. За його
словами, основні дихальні впра-
ви направлені на те, щоб
мінімізувати застійні явища в
легенях. «Застійні явища небез-
печні тим, що коли погано вен-
тилюються легені, то при-
єднується бактеріальна флора,
бо ми ж дихаємо нестерильним
повітрям. Навіть у нас в просвіті
бронхів часто є якщо не пато-
генні, то умовно патогенні
мікроорганізми, які через пев-
ну ситуацію, наприклад, гіповен-
тиляцію, з умовно патогенних
перетворюються на патогенні.
Вони викликають навіть не
вірусну пневмонію, яку ми звик-
ли бачити у пацієнтів з ковідом,
а додатково бактеріальну», –
каже лікар. Найкраще почина-
ти з найпростіших дихальних

практик. Наприклад, з дихаль-
ної гімнастики Толкачова. «Це
майже як руханка в школі: руки
підіймаємо вгору – вдих, опус-
каємо руки вниз – видих. Це один
з варіантів дихальних вправ», –
розповідає Євген Симонець.
Коли пацієнт адаптувався до
найпростішої дихальної практи-
ки, то можна переходити на
більш активну. При цьому все
залежить від первинного стану
хворого: займався він раніше
спортом чи ні. Так, хворий може
переходити на дихальні вправи
Стрельникової або ж східні ди-
хальні практики: цігун, праная-
ма.

ЧОГО РОБИТИ КАТЕГОРИЧНО
НЕ МОЖНА.

Євген Симонець зауважив,
що часто людина, яка одужала
від COVID, особливо взимку, йде
в сауну. Проте робити цього ка-
тегорично не можна. «Це різко
погіршує стан. У мене є пацієн-
ти, які через один-два тижні
після одужання йшли в сауну, а
після цього опинялися в реані-
мації. Це пов’язано з реакція-
ми слизової дихальних шляхів
на температуру. Бронхи по-іншо-
му реагують, бо вони ще не
відновились, пацієнт заходить у
дихальну недостатність», – по-
яснює пульмонолог. Також після
ковіду певний час не можна хо-
дити на масажі, оскільки агре-
сивне збільшення кровообігу в
зоні грудної клітки може призве-
сти до негативних наслідків.
Зокрема, як пояснює лікар, до
збільшення набряку слизової
оболонки дихальних шляхів, ус-
кладненого дихання. Тому на
масаж можна не швидше, ніж
через місяць після одужання.

ЯК ПІСЛЯ COVID ПОВЕРНУ-
ТИСЬ ДО СПОРТУ.

Пацієнт, який переніс усклад-
нену коронавірусну інфекцію у
вигляді вірусної COVID-асоцій-
ованої пневмонії, може присту-
пити до мінімальних фізичних
навантажень лише через
місяць після повного одужання.
«Щодо фізичної активності, то
згадуємо дітей в школі. Після
звичайної вірусної інфекції ди-
тині в школі давали звільнення
від фізкультури на два тижні. Це
була обов’язкова умова для
пацієнтів, які перенесли вірус-
ну інфекцію. Якщо пацієнт пе-
реніс пневмонію, то звільнення
від фізкультури – на місяць. Така
сама ситуація і з ковід-асоційо-
ваною пневмонією», – зазначив
лікар.

“ÎÌ²ÊÐÎÍ” ÂÄÎÌÀ:
ßÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÕÂÎÐ²ÒÈ ÒÀ ×ÎÃÎ ÐÎÁÈÒÈ ÍÅ ÂÀÐÒÎ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
БОРИНСЬКОГО  СЕЛИЩНОГО  ГОЛОВИ

ЄДРПОУ 05290787
31.01.2022  смт. Бориня  №8-о

Про скликання та  проведення  громадських обговорень (гро-
мадських слухань) щодо обговорення кандидатури старости в
старостинському окрузі №15 Боринської селищної ради

Відповідно до статті 13, пункту 20 частини 4 статті 42, ст.54-1
Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», «По-
рядку проведення громадського обговорення кандидатури старо-
сти в старостинських округах на території Боринської селищної
ради», затвердженого рішенням сесії Боринської селищної ради
№1274 від 21.12.2021 року (далі – Порядок проведення громадсь-
ких обговорень), з метою залучення громадськості до обговорен-
ня кандидатури на посаду старости в старостинському окрузі №15
Боринської селищної ради :

1. Винести кандидатуру ЗМІЙОВСЬКОГО Василя Омеляновича
на посаду  старости старостинського округу №15 з центром у с.
Верхнє Гусне та затвердити додаток 1 до розпорядження, для про-
ведення громадського обговорення (слухання).

2. Провести громадські обговорення (слухання) щодо кандида-
тури на посаду старости старостинського округу №15 з центром у с.
Верхнє Гусне, який складається з сіл Верхнє Гусне, Нижнє Гусне,
Кривка, Івашківці у період з 13.02.2022 року до 16 02.2022 року.

3. Скликати громадські слухання щодо обговорення кандидату-
ри старости старостинського округу №15 Боринської селищної ради
з жителями сіл Верхнє Гусне, Нижнє Гусне, Кривка, Івашківці, які є
громадянами  України і мають право голосу на виборах, згідно
встановленого графіку в додатку 1 до розпорядження.

4. Призначити громадські обговорення (слухання)  на дату, час
та місце, визначені в додатку 1 до цього розпорядження.

5. Утворити персональний склад організаційного комітету для
проведення громадського обговорення (громадських слухань) у
складі:

- ЮРИЧКО Олег Олексійович  - перший заступник селищного го-
лови Боринської селищної ради – голова організаційного комітету.

Члени організаційного комітету:
- ЛАБЕЦЬКИЙ Мар’ян Миронович – керуючий справами (секре-

тар) виконавчого комітету Боринської селищної ради;
- ЗУБРИЦЬКА Галина Олегівна – завідувач сектору правової ро-

боти та персоналу Боринської селищної ради;
- ГАКАВЧИН Василь Михайлович – начальник відділу організац-

ійної роботи та контролю Боринської селищної ради;
- ЯСІНСЬКА Ольга Іванівна – головний спеціаліст відділу орган-

ізаційної роботи та контролю Боринської селищної ради.
 5. Організаційному комітету:
 - забезпечити та організувати проведення громадського обго-

ворення (громадських слухань) кандидатури старости  у відповід-
них населених пунктах старостинського округу №15 Боринської
селищної ради з жителями, які є громадянами України і мають
право голосу на виборах, згідно додатку 1 до розпорядження та у
відповідності до Порядку проведення громадського обговорення
(громадських слухань);

 -  затвердити форму підписних листів, згідно додатку 2 до розпо-
рядження на підтримку кандидатури старости, який повинен місти-
ти інформацію про учасника голосування із зазначенням його
прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за на-
явності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспор-
та громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина
України - для осіб, недавно прийнятих до громадянства України),
що засвідчується підписом таких учасників;

- забезпечити проведення громадського обговорення (громадсь-
ких слухань) з урахуванням обмежень, встановлених постановою
Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та зап-
ровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,
та відповідно до рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-
19, встановленого в місці проведення на дату проведення гро-
мадських слухань.

6. Начальнику відділу організаційної роботи та контролю ГАКАВ-
ЧИНУ Василю Михайловичу:

- забезпечити оприлюднення цього розпорядження в газеті
«Бойківщина» одночасно з розміщенням на офіційному сайті Бо-
ринської селищної ради протягом п’яти робочих днів з моменту
його підписання;

- одночасно з оприлюдненням цього розпорядження сповісти-
ти жителів сіл Верхнє Гусне, Нижнє Гусне, Кривка, Івашківці, де
проводитимуться громадські слухання, про дату, час, місце прове-
дення громадських обговорень (слухань) у вигляді інформаційно-
го повідомлення.

7. Завідувачу сектору правової роботи та персоналу ЗУБРИЦЬКІЙ
Галині Олегівні завчасно попередити працівників поліції про про-
ведення громадських слухань, з метою їхньої участі під час прове-
дення громадських слухань для забезпечення порядку.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за
собою.

Селищний голова                                                          Михайло ШКІТАК.

Отже, магнітні бурі 1, 2 і 5 чис-
ла очікуються на піку 6. Варто
відзначити, що це досить відчут-
ний рівень, який може принес-
ти сильний головний біль, скач-
ки артеріального тиску, онімін-
ня кінцівок.

10, 11, 12 числа прогнозують
рівень магнітної бурі в 4 бали.
13 і 14 лютого будуть поштовхи,
з силою в 3 бали. Магнітні бурі,
які очікують 22 і 27 числа, вже

МАГНІТНІ БУРІ У ЛЮТОМУ
Магнітні бурі на собі відчувають не тільки метеозалежні

люди. Симптоми часом можуть з’явитися у вагітних жінок, а
також у літніх людей, або ж у тих, у кого є вегетосудинні
захворювання. Експерти назвали дати сильних магнітних бур,
які очікуються в лютому.

будуть короткочасні і сильно не
вплинуть на людей.

Як варто поводитися під час
магнітної бурі, щоб мінімізува-
ти симптоми або запобігти їм.

Будьте частіше в русі. Від сим-
птомів при магнітній бурі допо-
може активний спосіб життя.
Однак в цьому випадку важли-
во себе не перевантажити, не
забувайте про відпочинок.

Гуляйте на вулиці. Важливо

дихати свіжим повітрям. Корис-
но також зайвий раз пройтися
пішки.

Більше пити. Особливо це сто-
сується газованої води (не со-
лодкої). Допоможе в період
магнітної бурі і чай з травами.

Не варто пити занадто бага-
то кави.

Слід відмовитися від вживан-
ня алкогольних напоїв.

Їсти бажано по режиму, в один
і той же час. З раціону варто вик-
лючити солоні і гострі продукти.

Краще берегти свої нерви і
уникати стресових ситуацій.

Кількість інфікувань новим штамом “Омікрон” в Україні
продовжує зростати. Відтак, чимало українців знову повер-
нуться у свої домівки на самоізоляцію з ковідом чи підозрою
на нього. Особливістю цього штаму є велика схожість на
звичайну застуду: багато хто хворіє у домашніх умовах, без
потреби госпіталізації. Тож, як правильно хворіти на корона-
вірус удома, як захистити інших від інфікування, чи варто
ходити хворим на прогулянки, та як врешті повернутись до
звичного життя після одужання. Про це розповів кандидат
медичних наук, доцент кафедри хірургії Київського медично-
го університету, голова Всеукраїнського респіраторного
клубу, торакальний хірург і пульмонолог Євген Симонець.
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

Реєстрація на ЗНО-2022
стартувала 01 лютого!

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти наголошує, що реєстрація для
участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триває  до 09 березня 2022 року.

У Львівській області діє пункт реєстрації (далі ПР) для допомоги
 та консультації учасникам.

№ 
з/п Область Назва ПР Адреса роб телефон Дні роботи Години роботи 

Понеділок 10ºº-12ºº 

вівторок 15ºº-17ºº          
середа 10ºº-12ºº          

1 Львівська 

Львівський 
національний 

університет імені 
Івана Франка 

вул. Князя Романа,36 
м. Львів,  79005 0322394865 

четвер 15ºº-17ºº          

Абітурієнти, які бажають вступати до закладів вищої освіти, а також учні (студенти) зак-
ладів загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти та закладів вищої освіти І-ІІ р.а.,
котрі складатимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, ПОВИННІ зареєструватись
на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні до 01 березня 2022 р.

Де можна отримати бланк заяви і як його заповнити?
1) Сформувати заяву реєстраційну картку можна зі спеціальної програми на сайтах УЦОЯО

(testportal.gov.ua) чи ЛРЦОЯО (lv.testportal.gov.ua), роздрукувати її, заповнити, вклеїти фотокартку,
розміром 3х4 см, у відведеному місці.

2) Видрукувати контрольно - інформаційний лист.
Які документи потрібно вкласти у пакет разом із

реєстраційною карткою?
1) копію документа, що посвідчує особу, підписав-

ши згідно з оригіналом.
2) копію документа про здобуття повної загаль-

ної середньої освіти (для випускників попередніх
років);

3) додаткові документи за потреби:
- для створення особливих умов - оригінал вис-

новку закладу охорони здоров’я форми 086-3/о;
- при зміні прізвища - копію документа про зміну

прізвища;
- у разі запиту щодо участі у додатковій сесії - заява та документ, що надає право участі  у

додатковій сесії;
- нотаріально завірений переклад документів українською мовою при поданні документів іно-

земною мовою.
Надсилайте пакет документів рекомендованим листом на адресу ЛРЦОЯО

 (вул. Шевченка, 116 корп.2, м. Львів, 79039 до 09.03.2022 року (за відтиском поштового штем-
пеля).

Надісланий від ЛРЦОЯО Сертифікат учасника ЗНО-2022 є підтвердженням  успішної реєст-
рації.

Учасник може надіслати повторно пакет документів до 09 березня 2022 року для внесення
змін у реєстраційні документи чи після отримання відмови.

Бажаємо успіху! Реєструйтесь вміло та вчасно!
Наталія ГОШІВСЬКА,

методист відділу освіти, культури та туризму Турківської міської ради.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Педагогічний  та  учнівський колективи Верхньогусненського
ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлюють щире співчуття учениці 8 класу Василині
Розберг та учневі 11 класу Олегу Розбергу з приводу непоправно-
го горя – передчасної смерті матері.

Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
видане на ім’я Василя Степановича Чолавина, вважати не-
дійсним.

Втрачений державний акт на право власності на земельну ділян-
ку – серія ЯЖ № 583991, виданий на ім’я Василя Степановича
Чолавина, вважати недійсним.

Ó ÁÎÐÈÍ² ËÞÒÓÂÀÂ ÂÎÃÎÍÜ
Подія трапилась у неділю, 30 січня, близько 7-ї ранку. До

рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у дерев’я-
ному житловому будинку, власницею якого є 72-річна пенсіо-
нерка.

На момент прибуття першого підрозділу рятувальників, вогонь
уже розгулявся не на жарт. Проте уже за півгодини пожежу вдало-
ся локалізувати, а ще за 20 хвилин – повністю ліквідувати. Вогонь
встиг знищити чимало речей домашнього вжитку, частину даху та
пошкодити стіни. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. До
ліквідації пожежі було залучено 7 чоловік особового складу та 3
одиниці спецтехніки 58-го ДПРП смт. Бориня та МПК с.Нижня Яб-
лунька.

Наш кор.

СМЕРТЕЛЬНА ДТП
У ВЕРХНІЙ ЯБЛУНЬЦІ

У суботу ввечері, 29 січня, у селі Верхня Яблунька,  стала-
ся смертельна ДТП, у якій  загинув 34-річний чоловік.

Аварія сталася близько 21:30 год. Через погану погоду, 22-річний
водій мікроавтобуса Opel Vivaro не впорався з керуванням та на-
їхав на пішохода, внаслідок чого 34-річний чоловік помер від отри-
маних травм ще до приїзду швидкої.

І водій, і загиблий є мешканцями села Верхня Яблунька. Поліція
відкрила кримінальне провадження.

Наш кор.

ÏÎÊ²Í×ÈËÀ ÆÈÒÒß ÑÀÌÎÃÓÁÑÒÂÎÌ
Трагічний випадок недавно трапився в одному із сіл Боринсь-

кої територіальної громади. З невідомих причин 55-річна жінка
покінчила життя через повішення. У розпачі та невизначе-
ності залишилися чоловік та четверо дітей.

Що штовхнуло її на такий гріховний вчинок, сказати важко. Хоч
серед місцевих жителів ширяться найрізноманітніші чутки. А істи-
ну вона забрала з собою в могилу.

Наш кор.

Колектив працівників ДП «Турківське лісове господарство» вис-
ловлює щире співчуття головному лісничому Михайлу Михайловичу
Леськіву з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Додаток 1 до розпорядження
Боринського селищного голови 

№8-о від 31.01.2022
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ 

громадських слухань щодо обговорення кандидатури (кандидатур) старост у відповідних 
населених пунктах старостинського округ№15 Боринської селищної ради 

 

№ 
п\п 

Назва старостинського 
округу та населеного пункту 
(села) де проводитимуться 

громадські слухання 

Прізвище, ім’я, по 
батькові кандидатури 

старости, що вноситься 
на громадське 
обговорення 

Дата, час прове-
дення гро-
мадських 
слухань 

 
Місце 

проведення 
громадських 

слухань 

1 Старостинський округ №15 з центром у с. Верхнє Гусне, який складається з сіл Верхнє 
Гусне, Нижнє Гусне, Кривка, Івашківці. 

1.1. Села Кривка, Івашківці Змійовський Василь 
Омелянович 

13.02.2022 року 

о 11год. 00 хв. 

Народний дім 
села Кривка  

1.2. Села Верхнє Гусне, Нижнє 
Гусне 

Змійовський Василь 
Омелянович 

13.02.2022 року 

о14 год.00 хв.  

Народний дім 
села  Верхнє 
Гусне 

 


