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ÑÅËÀÌÈ ÕÎÄßÒÜ «ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖ²»
Кажуть: кому – війна, а кому – мати рідна. Як виявляється, є немало людей, які це добре
засвоїли і використовують непростий для нашої держави час для власного збагачення. Прикладів тут є чимало. Про один з таких розповіли в телефонній розмові жителі одного з сіл
Турківщини. Там від хати до хати ходили дві панянки, досить пристойно одягнені, з прикрасами на пальцях та у вухах й просили грошей. На запитання, хто вони такі, відповідали – переселенці. Коли господиня чи господар помешкання давали їм малу суму, скажімо, 50 грн., обурювалися й мало не закликали їх до совісті. А на зауваження, що їм держава виплачує компенсацію, впевнено казали ні.
Розповідаючи про це, хочемо наголосити й застерегти: не давати таким “жебракам” жодних грошей. А побачивши їх в селі, звертатися до старости й правоохоронних органів, щоб, власне, вони
з’ясували, які це «переселенці». В історії Турківщини були випадки, коли після відвідин таких прохачів
(особливо там, де живуть пенсіонери), уже наступного дня грабували господарів. А був випадок у
Яблунові, де дідуся ще й до смерті побили.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЖІНКА БИЛА САМОГОНЩИКА
Як відомо, виготовлення та продаж самогону є в Україні протизаконним. А коли це роблять
в час війни, то таких гендлярів цілком можна прирівнюваати до терористів. Правда, вони не
кулями відбирають людське життя, а «зеленим змієм». І чого приховувати, в м. Турка
алкогольних «точок» є чимало. Працюють вони цілком відкрито, не боячись ані влади, ані
правоохоронців та й сорому не мають перед сусідами. Для них основна мета – нажива. А вже
чуже горе, яке приносить в сім’ї оковита, їх зовсім не цікавить.
То як боротися з цим згубним явищем? Законними способами ми цього робити не хочемо, або й не
можемо. Залишається лише самосуд, який також може підпадати під статтю Кримінального кодексу.
Щось подібне нещодавно вчинила одна жителька нашого міста, син якої добряче зловживає алкоголем
і є постійним клієнтом на самогонній «точці». Численні її прохання припинити продавати синові
самогон результату не давали і у відчаї вона вирішила відвідати гуральню і, як кажуть, «по душах»
поспілкуватися з її власником. Коли в черговий раз попросила власника гуральні не продавати
самогон, той з усмішкою відповів: «А я й не продаю». Тоді вона сумочкою, яку тримала в руках,
почала гамселити самогонщика, створивши ажіотаж на всю вулицю. Перехожі дивилися на це
маленьке побоїще, як на кіно. І всі в душі
підтримували жінку, про себе промовляючи:
«Так йому і треба». Дісталося від мами і синові.
Але ж чи буде від цього користь? Самогонна
«точка» працювати не перестала. Просто син
жінки почав відвідувати інші, які знаходяться
трохи далі від його помешкання.
Після таких незвичних розборів жінка
вийшла на вулицю й на емоціях почала
радитися із знайомими, як все ж таки закрити
самогонні цехи в Турці? Ну, й один мудрий
чоловік, який, до речі, зізнався, що зловживав
алкоголем і був клієнтом подібної «точки»,
порадив спершу звернутися до місцевої поліції.
А якщо і це не дасть результату, звернутися з
відповідними листами до обласного
управління поліції та до Міністра внутрішніх
справ Дениса Монастирського. Підтвердити
такі листи фотофіксацією немає жодних проблем. Можливо тоді до нас приїдуть копи зі Львова чи з
Києва і таки поставлять крапку в алкогольній вакханалії. Зрештою, і наведуть лад у тих магазинах, де
і вдень, і вночі продають сурогатний алкоголь. Турківчани на сто відсотків підтримають їх в цьому і
нададуть всю необхідну інформацію.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Â ÓÊÐÀ¯Í² ÇÂ²ËÜÍÈËÈ Â²Ä ÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²¯
ÙÅ ÎÄÍÓ ÊÀÒÅÃÎÐ²Þ ×ÎËÎÂ²Ê²Â
Від мобілізації, яка триває в Україні, звільнили ще одну категорію чоловіків. Йдеться про студентів і педагогів професійно-технічних училищ. Відомо, що набув чинності відповідний закон №7272. Документ прирівнює права учнів і викладачів ПТУ до прав студентів і викладачів вищих навчальних
закладів. Відтепер вони теж отримують відтермінування від
призову на військову службу.
Водночас у категорії є винятки. Зокрема, відтермінування можуть отримати тільки учні денної або дуальної форми навчання.
Також воно передбачене тільки тим викладачам, для яких викладацька діяльність у ПТУ - це основне місце роботи, отримують
вони там не менше 0,75 ставки.

Â²ÄÊÐÈÒÒß Ó Ì.ÒÓÐÊÀ
ÞÂÅË²ÐÍÎÃÎ ÌÀÃÀÇÈÍÓ
"ÇÎËÎÒÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ"
Різномаїніття українських виробників - найкращих творців
ювелірного мистецтва. Наш магазин - це ваша впевненість у
якості товару та гарантовані чудові емоції, це сучасні і модні
прикраси, це підтримка українського виробника, а з нашого
боку за вашої допомоги підтримка наших героїчних ЗСУ
.
Ми відкрились 9 червня за
адресою: м.ТУРКА, ПЛОЩА РИНОК, 19/1

Педагогічний колектив сердечно вітає з прекрасним життєвим святом – днем народження, яке святкуватиме 25 червня, – красиву, чарівну жінку, керівника Верхньовисоцького
ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО Дарію Володимирівну Надич.
Бажаємо Вам, шановна, усіх земних благ, якими Всевишній може нагородити жінку: здоров’я та краси,
щастя і радості, взаємної любові,
людського тепла і внутрішньої гармонії, невичерпного терпіння і жіночої мудрості.
Нехай у Вашій душі завжди буде
свято. Чистого неба, ясного сонця,
співу птахів. Нехай кожен день починається тільки з радісної усмішки, позитивного настрою.
Бажаємо перебувати в статусі успішної людини, а надійність
і впевненість, які Ви випромінюєте, будуть прикладом для
наслідування. Нехай Вас ніколи не покидають Віра, Надія та
Любов.
У всьому – успіхів і процвітання,
Хай здійсняться Ваші мрії й бажання.
Хай буде здоров’я міцне, як граніт, –
На многая, многая, многая літ!

27 червня святкуватиме свій 70-річний ювілей Михайло
Михайлович Кузьович, а його дружина, Надія Миколаївна Кузьович, – день народження. Тож дорогих і люблячих батьків,
чуйних і турботливих, найкращих у світі дідуся та бабусю, жителів с. Нижнє Висоцьке, з цими прекрасними у їх житті святами від щирого серця і з великою любов’ю вітають діти та онуки.
Вони дякують їм за
безмежну любов і
турботу та просять
у Господа, аби дарував
дорогим
їхньому серцю людям міцне здоров’я,
достаток, мирне
небо над головою,
свою ласку і благословення на многії і
благії літа!
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!

Педагогічний колектив Сигловатського ЗЗСО шле найщиріші
вітання з нагоди поважного ювілею колишньому директору
школи, чудовому керівнику, добропорядній, щирій людині Павлу Олексійовичу Лоцьку.
Зичимо Вам, шановний ювіляре, здоров’я
міцного, довголіття, Божої ласки, миру і благословення – на многії і благії літа!
Ювілей життєвий – то не просто
свято,
То життя зернини, зібрані в засік,
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÐÀÄÀ ÇÌ²ÍÈËÀ ÇÀÊÎÍ ÏÐÎ ÎÑÂ²ÒÓ:
Ó ÊËÀÑ² ÌÎÆÅ ÁÓÒÈ 30+ Ä²ÒÅÉ,
ÑÒÀÐÒ ÍÀÂ×ÀÍÍß – ÍÅ 1 ÂÅÐÅÑÍß
19 червня парламент вніс важливі зміни до Закону України
“Про повну загальну середню освіту”. Верховна Рада ухвалила закон № 7325, внісши тимчасові зміни до закону про загальну середню освіту. На час воєнного стану нардепи скасували обмеження на кількість учнів у класах та тривалість
навчального року. Також під час війни трудовий договір із директором школи може бути продовжено без проведення конкурсу. Документ надісланий на підпис Президенту.
ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
1) На час дії воєнного стану
зупиняється положення про те,
що навчання в школах починається з 1 вересня, триває не
менше 175 навчальних днів і
закінчується не пізніше 1 липня
наступного року.
Новий календарний навчальний рік може тривати
різну кількість днів.
Тривалість навчального року,
дату початку та/або закінчення
визначатиме Кабмін, розповідає нардеп Комітету Верховної
Ради з питань освіти, науки та
інновацій Наталія Піпа.
Гнучкість початку навчального року необхідна під час воєнного стану. Тому що не передбачити, що буде у серпні на різних
територіях країни, зазначає глава “Ре:Освіти”, міністр освіти та
науки 2016-2019 років Лілія
Гриневич.
Але вирішивши, наприклад,
розпочинати навчання у серпні
для економії витрат на тепло, у
місцевих громадах важливо
провести інформаційно-роз’яснювальну роботу, повідомити
батьків, з’ясувати, чи на місці
діти, каже вона.
Норму про обов’язкові 175
днів, звертає увагу Гриневич,
через бойові дії вже й так порушено частиною шкіл. Під час
воєнного стану може бути менше навчальних днів, тому важливо передбачити додатковий
годинник (принаймні дистанційно) для усунення прогалин у
навчанні дітей. “Цього не вистачає, і про це слід подбати. Насправді у дітей великі прогалини у навчанні та через дистанційку протягом двох років епідемії
ковіда, і тепер – через військові
дії”, – наголошує вона.
Зняли норму про те, що у державних чи комунальних школах
у початкових класах не може
бути більше, ніж 24 дитини, а в
середній та старшій школі – не
більше 30 учнів. Крім очної (ден-

ної) та вечірньої форми навчання. Тобто класи збільшено
лише для дистанційного навчання, уточнює Наталія Піпа.
Якщо школа працює на дистанційній камері, бере в клас 40
дітей, а потім вирішує вийти
очно, то може ділити учнів на
групи і займатися по черзі – 20
очно, 20 – слухає онлайн.

Директора школи можна призначати на посаду без конкурсу
не більше ніж на шість місяців з
дня припинення або скасування воєнного стану. “Це виправдано, тому що в умовах війни
часто потрібно забезпечити виконання як мінімум рішень навчального процесу, а конкурс
триває довго”, – каже Наталія
Піпа.
Але ключове тут слово “можна”. Тобто ніхто не забороняє
проводити конкурс, додає експерт Шведсько-Українського
проекту “Підтримка децентралізації в Україні” та колишній директор департаменту освіти та
науки Хмельницької ОДА Олег
Фасоля.
“Призначення на конкурсній
основі – гарна ініціатива. На територіях, де продовжуються
бойові дії, це неможливо, там
мають діяти норми закону. Але

не треба всім відмовлятися від
конкурсу”, – переконаний він.
Ще одна можливість закону –
можна збільшувати кількість
дітей у класі, додаючи туди
дітей-переселенців, виносити
це на розгляд педради.
“Кожен педколектив вирішуватиме, як організувати навчальний процес. Діти, наприклад, можуть навчатися очно через день, або тільки початкова
школа, а середня та старша
змінюватись, або будуть позмінно”, – пояснює Наталія
Піпа.
Питання щодо наповненості
класів – вимушений крок в умовах війни, необхідний для дітей,
чиї школи зруйновані чи пошкоджені, для залучення педа-

гогів, які виїхали із зони бойових дій. Звичайно, буде нерозуміння на місцях. Таку кількість
дітей вчити непросто.
У час війни Олег Фасоля називає це рішення виправданим
для врахування кількості переселенців, адже в Україні
міграційні процеси є непередбачуваними.
Законодавчу норму про зняття обмежень за кількістю учнів
у класі було запропоновано насамперед задля економії
бюджетних коштів. Це дозволяє
заощадити субвенцію у регіонах, куди прибули діти-переселенці. “Коли дітей прибуло багато, треба відкривати нові класи. Втім, якщо збільшується
кількість класів, збільшується і
обсяг освітньої субвенції. З метою економії коштів, вирішили
зняти обмеження, щоб у класі
можна було навчати і 40, і 45
учнів” , – пояснюють експерти.

ПОТІШИЛИ БАТЬКІВ ТА НАСТАВНИКІВ
Похвально, що вихованці Турківської дитячої музичної школи, не дивлячись на те, що в
Україні війна, беруть активну участь в різноманітних конкурсах і показують чудові результати. Зрозуміло, що за цим стоїть щоденна наполеглива праця і велике бажання опанувати
гру на облюбованому музичному інструменті.
Нещодавно своєю перемогою у двох конкурсах втішила не лише батьків, а й викладача Оксану
Мельник, юна учениця, восьмирічна Софія Яворська. Дівчинка крок за кроком освоює премудрості
гри на бандурі. Взявши участь у другому турі багатожанрового фестивалю-конкурсу «Перлини Дніпра»,
Софія здобула диплом ІІ ступеня в номінації «Інструментальний жанр». А в іншому фестивалі-конкурсі «Скарби нації» вона виборола диплом гран-прі. Її наставниця каже, що дівчинка надзвичайно
талановита й наполеглива, а її перші перемоги, віриться, далеко не останні. Є надія, що попереду в
неї – великий творчий шлях.
У цих же конкурсах брала участь й інша вихованка Оксани Петрівни – Діана Савка. В обох вона
стала дипломантом ІІ ступеня.
У наступному номері нашої газети ми розповімо про вихованців викладача Ярини Зборовської, які
також показують хороші творчі результати.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Церковний комітет та парафіяни церкви Святого Миколая с. Верхнє Висоцьке щиросердечно вітають з днем народження настоятеля церкви, отця Федора Савчака і бажають шановному імениннику міцного здоров’я – з роси і
води, мирного неба над головою, родинного
благополуччя, поваги від людей, любові від рідних, рясних Божих благословінь.
У день Вашого Ангела-хоронителя
Бажаєм Вам, в Бога благаєм
Здоров’я, ласки й сил з вершин.
І щиро просим довгих літ
Для Вас на цій Христовій ниві.
За працю і духовний плід
У Бога будьте Ви щасливі!

ЗАБОРОНИЛИ РОСІЙСЬКУ МУЗИКУ
Верховна Рада заборонила російську музику на телебаченні,
радіо, у розважальних закладах, школах, громадському транспорті (комунальних та приватних перевізників), готелях, ресторанах, у кіно та іншому публічному просторі. Обмеження
діятимуть до звільнення усіх окупованих територій України
та припинення агресії з боку росії.
Йдеться не про всю російськомовну музику, а про ту, яку виконують чи створили саме російські громадяни. Під заборону підпадає
публічне виконання, демонстрація російських пісень, використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію.
Заборона не стосується колишніх громадян росії, які є або на
момент смерті були громадянами України та не мають громадянства країни-агресора. Крім того, закон передбачає:
- створення переліку російських виконавців, які засуджують агресію проти України, та визначення механізму його формування;
- збільшення до 40% частки пісень державною мовою на радіо;
- збільшення до 75% добового обсягу ведення передач, зокрема новинно-аналітичних блоків, розважальних передач державною мовою;
- заборона проведення гастрольних заходів, учасниками яких є
музичні виконавці – громадяни рф, крім внесених до списку.
Також народні обранці виступили за заборону імпорту та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з росії, тимчасово
окупованих нею територій України та Білорусі.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської ради.

×È ÌOÆÍA ÂÐÓ×ÈÒÈ ÏOÂICÒÊY ÒEËEÔOÍOÌ
В Acoцiaцiї прaцiвникiв Укрaїни рoз’яcнюють, що
зaкoнoдaвcтвoм нe пeрeдбaчeнo викликy дo вiйcьккoмaтy
тeлeфoнoм, ocкiльки ocoбa мaє oтримaти пoвicткy
ocoбиcтo тa рoзпиcaтиcя в нiй. Toмy oтримaння iнфoрмaцiї
прo призoв aбo зaпрoшeння дo вiйcьккoмaтy з дoпoмoгoю
тeлeфoннoгo зв’язкy нe мoжe ввaжaтиcя нaлeжним
пoвiдoмлeнням.
Прoтe в yмoвaх вoєннoгo cтaнy дeякi кoнcтитyцiйнi прaвa
грoмaдян oбмeжeнi, a oбoв’язoк зaхищaти нeзaлeжнicть,
cyвeрeнiтeт i тeритoрiaльнy цiлicнicть Укрaїни мaє нaйвищий
прioритeт. Toмy пoвicтки мoжyть врyчaти нa вyлицях, нa
пiдприємcтвaх, в iнших мicцях i тaкoж мoжyть нaдiйти пoвiдoмлeння
прo виклик тeлeфoнoм. Toмy y рaзi тeлeфoннoгo дзвiнкa з
вiйcьккoмaтy, нeoбхiднo з’явитиcя дo вiдпoвiднoгo вiйcьккoмaтy
для oтримaння пoвicтки.
Наш кор.
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ÍÀ ÇÃÀÐÈÙ² ÑÈÐ²ÒÑÒÂÀ
ÃÎÑÏÎÄÜ ÄÀÐÓª ÒÀÊÓ
ÄÎÂÃÎÎ×²ÊÓÂÀÍÓ ÍÀÄ²Þ
Минув місяць з часу моєї публікації про пожежне лихо, котре спіткало вдову Любов Молокус і її четверо дітей з бойківського села Гусне. Без даху над головою і без батька-годувальника, котрого торік відібрав у діток зловісний ковід, осиротіле сімейство не покинув Господь та милосердні люди.
На картковий рахунок вдови Любові Молокус почали надходити пожертви з усієї України і не тільки. Бо всі прагнуть якнайшвидше придбати для обездолених дітей хоч якесь житло. На Зелені свята ми з дружиною навідались до гуснянських
погорільців. Нас, як завжди, дуже радо і гостинно зустріла
місцева вчителька Галина Шпилько, яка надала сиротам тимчасовий притулок. Пані Галина з неприхованою втіхою ділилася тим, що є чимало зичливих людей, котрі співчутливі до
горя цієї нещасної родини. Я ж потішив діток- сиріт, що їхньою
бідою перейнявся львівський Архиєрей УГКЦ Володимир Груца. З благословення Преосвященного Владики Володимира,
який, між іншим, має також бойківське коріння, на території
Львівської Архиєпархії УГКЦ розпочато збір коштів для придбання помешкання гуснянським сиротам.
Цієї неділі жертвували парафіяни львівського храму св.Андрія, яким опікуються отці Василіяни. Маю велике бажання
подякувати за це пароху храму
всечесному отцеві Михайлові
Лучківу, моєму давньому при-

ятелеві, людині виняткового
милосердя серця і душі.
Недарма у народі побутує
думка: справжні друзі пізнаються в біді. Я не шкодую, що свої
молоді роки провів у чудовій ми-

рянській спільноті “Українська
молодь - Христові”, яку на милосердні справи ще в 30-ті роки
минулого століття благословив
Праведний Митрополит Андрей
Шептицький. Нинішній керівник
УМХ Володимир Висоцький ра-

зом з Мартусею Лесів та Марічкою Котельник відгукнулись на
моє прохання про допомогу і
блискуче провели збір коштів
для потерпілих горян.
На цьому позитивному моменті мав би поставити крап-

ку.... Але... Дорогі мої земляки!
Дякуючи більшості з вас за жертовність, мушу закинути докір
тим, хто бажає продати сиротам
хату. Колись моя покійна мама
Катерина в такому випадку казала: “Майте Бога в серці!” Я не
буду називати прізвищ тих, хто,
м’яко кажучи, не проти заробити на біді. Але пропонувати стареньку хатину і просити за неї
від 16 000 до 25 000 доларів
лише тому, що вона розташована неподалік туристичного маршруту до гори Пікуй!? То, перепрошую, свинство. Інша особа,
домовившись про продаж хати,
вирішила залишити в ній голі
стіни... Ось так.... Єдине, що хочу
вам сказати: у неділю я з молоддю також стояв біля храму з тацею і збирав кошти для Молокусів та бачив жертводавців.
Бачив, як немічна бабуся на милицях витрясувала з хустинки
останні металеві гривні, аби долучитись до справи милосердя... ... Нам жертвував воїн
з перебитим на війні лицем, нам приніс п’ять гривень... бомж, який виклянчував у перехожих копійки
на похмілля. Бачу, і в таких
людей є залишок совісті. А
тому дуже прошу пам’ятати, що від біди ніхто не застрахований... Тож будьмо
милосердні, як Господь
наш милосердний!
P.S. Увесь звіт про зібрані
кошти буде публічним.
Подаю картковий рахунок вдови Любові Молокус
з надією, що до початку нового навчального року діти
матимуть власне житло.
Номер банківської картки :
5168757414954315, ПриватБанк, Молокус Любов Асафатівна. Ну і миру нам, такої довгожданної ПЕРЕМОГИ добра
над злом!
Володимир ГРОМИК.

РЕКОНСТРУКЦІЮ ЩЕ
НЕ ЗАВЕРШИЛИ,
À âàðâàðè ïðîÿâëÿþòü ñâîº íåâ³ãëàñòâî
Якби не війна, то цьогорічного літа міська влада могла б
завершити реконструкцію скверу на площі Ринок. Значний
обсяг робіт виконано в минулому році. Цьогоріч у місцевому
бюджеті на продовження робіт передбачено більше 600 тисяч гривень. Але через те, що казначейська служба фінансує
лише захищені статті та окремі видатки, що стосуються
оборони та внутрішньо переміщених осіб, роботи призупинено.
На жаль, в нашому місті знаходяться особи, які не вміють цінувати людську працю та й навіть не здогадуються, що на приведення до ладу відпочинкової зони було вже затрачено чималі кошти.
Задля розваги, або ж маючи злий умисел, хтось посеред білого
дня зламав освітлювальний ліхтар.
А якби в парку були встановлені камери відеоспостереження
(про що неодноразово писали небайдужі люди в соцмережах),
тоді все було б набагато простіше. Але і так правоохоронці встановили особу порушника і, згідно чинного законодавства, він буде
притягнутий до відповідальності.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàí³ áåçðîá³òí³, ÿê³ ïðîòÿãîì
30 äí³â íå ïðàöåâëàøòîâàí³, çàëó÷àòèìóòüñÿ äî
ñóñï³ëüíî êîðèñíèõ ðîá³ò
Уряд України запускає реформу сфери зайнятості, згідно з якою офіційно зареєстровані безробітні,
які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт, зазначив
прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Уряд запускає реформу усієї сфери зайнятості. В умовах повномасштабної війни нам потрібно мобілізувати
всі можливі ресурси для перемоги над російськими
окупантами. Це стосується організації роботи в тилу.
Уряд затвердив документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не
працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт.
Це може бути розбір завалів, будівництво захисних
споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські
роботи.
“Що саме потрібно робити в кожному конкретному
регіоні, визначатиме місцева влада. Звісно, ця праця
оплачуватиметься. Держава платитиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі
мінімальної. Ми фактично усуваємо можливість, коли
люди могли отримувати гроші від держави і відмовля-

тися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу
держава не має для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту”, - наголосив прем’єр.
Шмигаль також заявив, що статус та виплати із безробіття відтепер втрачаються, якщо людина перебуває за кордоном понад 30 днів під час воєнного стану.
“Наше завдання наразі просте і зрозуміле - кожен
має працювати на перемогу. Для цього потрібно консолідувати всі можливі ресурси. Всі ці кроки щодо створення нових робочих місць, реформування сфери зайнятості, грантова допомога бізнесу - це нова економічна політика, яка допоможе нашій країні вистояти, перемогти, почати стрімко відновлювати нашу державу”,
- підсумував він.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді
Тарас Мельничук у телеграм-каналі, згідно з ухвалени-

ми рішеннями, внесено зміни до Порядку організації
громадських та інших робіт тимчасового характеру, які
передбачають особливості організації громадських
робіт в умовах воєнного стану.
Зокрема, передбачено першочергове залучення до
громадських робіт зареєстрованих безробітних, яким
не знайдено відповідної роботи, та працівників, які втратили частину заробітної плати.
Також внесено зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, в частині залучення військових адміністрацій
до ухвалення рішень про впровадження трудової повинності, залучення до суспільно корисних робіт внутрішньо переміщених осіб, поширення на осіб, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, вимог
законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Крім того, виключені із переліку осіб, які залучаються до суспільно корисних робіт, особи, залучені до реалізації заходів національного спротиву.
Також затверджено орієнтовний перелік суспільно
корисних робіт, які можуть виконуватись в умовах воєнного стану.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської
ради.
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ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ä²¯ «ÍÓËÜÎÂÎÃÎ»
ÌÈÒÀ ÍÅ ÄËß ÂÑ²Õ: ÕÒÎ ÍÅ ÁÓÄÅ
ÑÏËÀ×ÓÂÀÒÈ ÄÎÄÀÒÊÎÂÈÕ 40%

ВИРІШАЛЬНИЙ ГОЛ
ДЕНИСА МЕЛЬНИКА

Автівки, які приганяли за 6 тисяч євро, тепер
підскочать в ціні на 40 відсотків
Верховна Рада України скасувала «нульове» розмитнення
авто та повернула ввізне мито на імпортні товари. За цей
законопроєкт депутати проголосували одразу в двох читаннях, який набуде чинності 1 липня. Скасування плати за розмитнення авто в Україні було ще в березні. Зробили це, щоби
люди, що втратили машини через бойові дії, могли купити
інші недорого.

деться. Адже за законом усі
податкові зміни стаються раз на
пів року - або в липні, або в січні.
По-різному можна оцінювати
відміну “нульового” мита. Звичайно, якщо автомобіль їде зза кордону для ЗСУ чи придбала його людина, яка через війну
втратила авто, то на такі ситуації нульове мито варто зберегти, але якщо “волонтери”, отримуючи відповідні дозволи для
виїзду за кордон, налагодили
собі бізнес з торгівлі автомобілями, то однозначно мито треба повертати і рішення Верхов-

У сервісному центрі МВС у
Луцьку, де розмитнюють автівки, і де до кордону з Польщею
кілька десятків кілометрів, повно людей. І всі вони вже за годину після голосування у Верховній Раді знають про скасування «нульового» мита.
«Це ганьба. Це розмитнення
для чого має бути. Багато людей
розчаровані», - кажуть тут.
Автівки, які приганяли за 6
тисяч євро, тепер підскочать в
ціні на 40 відсотків. Але лише для
тих, хто купує машину для себе
чи на перепродаж. Для волонтерів, які приганяють машини
для оборонців нічого не
зміниться, адже авто при перетині кордону оформлюють як
гуманітарку і тому жодного мита
не платять.
«Всі авто, які ми завозимо,
в’їжджають в Україну, як гуманітарна допомога. Тобто цей автомобіль ми завозимо на благодійний фонд і, після ремонту,
благодійний фонд передає всі
ці авто на користь ЗСУ, ТРО,
Нацгвардії», - пояснює волонтер Дмитро Козловський.
«Нульове» мито в Україні ввели 24 березня. Тоді влада пояснювала: роблять це, щоби люди
могли дешево купити автівки в
Європі замість тих, що втратили під час бойових дій. І одразу
ж на кордонах в Польщі, Словаччині і Угорщині з’явились
величезні черги. У Верховній
Раді підрахували, що майже за
чотири місяці повномасштабної
війни українці втратили близько сто тисяч автівок. До того ж з
моменту, коли діє «нульове»
мито, в країну завезли з Європи вдвічі більше автівок. Тож вирішили все скасувати, щоб, зок-

рема, і бюджет наповнити.
«Якщо рахувати пільгу, то вона
коштуватиме бюджету приблизно за весь період (від 9 квітня
до першого липня) понад 19
мільярдів гривень. Чи можемо
ми говорити, що це прямі втрати бюджету - напевно ні, тому

Потрібні охоронники (чоловіки,жінки). Тел: 050-341-455,
067-541-62-24.

Втрачене посвідчення дитини з інвалідністю (серія ААГ
№132020), видане 05.09. 2017р. на ім’я Василя Андрійовича Дружича, вважати недійсним.

У суботу, 18 червня, на турківському міському стадіоні
відбулася товариська зустріч колишніх вихованців секції
футболу ДЮСШ «Юність» та їхніх однолітків із Старого
Самбора. Не дивлячись на те, що поєдинок був товариським,
футболісти продемонстрували змістовну гру, чим принесли чимало задоволення глядачам. Загалом гра проходила на
рівних і цілком ймовірно могла завершитися нічийним рахунком 1:1, але остаточну крапку поставив Денис Мельник. Таким чином матч закінчився з рахунком 2:1 на користь турківчан.
Спортсмени та організатори матчу вдячні Турківському міському голові Ярославу Паращичу за фінансову підтримку.
У найближчій перспективі юні футболісти, вихованці ДЮСШ
«Юність», візьмуть участь в обласних турнірах.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÎÄÎÐÎÆÍÈÊ – ÎÄÈÍ Ç ÍÀÉÁ²ËÜØ
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що це не коректно. Якщо не
було б цієї пільги, люди не завозили б таку кількість авто», - пояснює народний депутат Ярослав Железняк.
«Нульове» мито може повернутись, – прогнозує експерт з
транспортного планування.
Дмитро Беспалов. – Обурені
відсутністю пільги вже скоро
дадуть про себе знати.
Я не думаю, що люди вийдуть
на вулиці, але у соціальних мережах почнуть «виходити». І
влада на протести там так само
реагує, а можливо навіть
більше, ніж на протести на вулиці».
Якщо навіть вимоги повернути «нульове» мито подіють, раніше нового року цього не відбу-

ної Ради тут є цілком доречним.
За прикладами не треба далеко ходити. На Турківщині є чимало осіб, які зловживають митною пільгою держави і вже пригнали в Україну і продали не
один і не два автомобілі. Хоча
про це широкий загал людей та
й влада воліють мовчати. На деяких подвір’ях жителів Турківщини можна побачити по 3-4 автівки, уже зареєстровані у сервісному центрі, і чекають покупця. У час війни, коли люди і
навіть пенсіонери віддають на
армію останні копійки, окремі
ділки набивають собі кишені, до
того ж наголошуючи на власний
патріотизм та волонтерську
відданість.
Наш кор.

Подорожник відомий як один з упертих бур’янів, які продовжують з’являтися в садах і тріщинах доріг. Тим не менш, це
одна з найпотужніших лікарських трав. Ця чагарникова зелень володіє міцним живильним профілем, який допомагає
очистити акне шкіри, лікувати артрит і полегшити менструальні цикли.
1. Подорожник працює місцево як цілитель рани
Одним із застосувань подорожника є лікування укусів і ран. Жування листа або подрібнення допомагають виводити отруту зі
шкіри.
2. Допоміжні засоби для догляду за здоровим травленням
Якщо ви страждаєте від постійних проблем з травленням в результаті харчової алергії, вживання антибіотиків або токсинів, таких як гербіциди, подорожник може бути простими ліками. Багато
людей повідомили, що листя і насіння подорожника зменшують
запалення і відновлюють пошкодження кишечника. При зануренні
у воду листя можуть бути перетворені в екстракт для використання
в якості цілителя кишечника.
3. Подорожник допомагає лікувати респіраторні проблеми
Будучи заповненим кремнеземом, подорожник працює як відхаркувальний засіб. Таким чином, це допомагає очистити скупчення і
слиз, лікувати застуду, кашель та інші респіраторні захворювання.
4. Подорожник допомагає лікувати геморой
В’язкі властивості, які роблять подорожник здоровим цілителем, також роблять його відмінним засобом від геморою. При використанні в якості мазі або лосьйону його можна застосовувати
при гемороїдальній кровотечі, що також корисно при лікуванні
циститу, який супроводжується кровотечею.
5. Подорожник лікує всі захворювання крові і багато інших
захворювань
Згідно American Materia Medica, Therapeutics and Pharmacognosy,
написаної доктором Фінлі Еллінгвудом, MD, в 1919 році, подорожник допомагає лікувати всі захворювання крові, більшість захворювань залізистих, жіночих розладів, висип на шкірі, отруєння ртуттю і травми.
«Подорожник – це майже панацея для людського тіла, лікує
все, від усіх проблем менструального циклу, від усіх проблем з травленням до майже всіх шкірних проблем і навіть артриту».

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД “СВОЮ УКРАЇНУ ЛЮБІТЬ”:
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Колектив та вихованці ДЮСШ «Юність» висловлюють щире
співчуття тренеру-викладачу з шахів Петру Васильовичу Рогачу з
приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Педагогічний колектив Сигловатського ЗЗСО висловлює щире
співчуття вихователю Людмилі Миронівні Малетич з приводу тяжкої втрати – смерті брата – Миколи.
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