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Від щирого серця і з великою любов’ю вітають із ювілейним
днем народження Анжелу Богданівну Дорош батько Богдан,
чоловік Володимир, дочка Аліна з чоловіком Ярославом, син
Андрій, сестра Оксана з чоловіком Іва-
ном та племінники Мар’ян і  Анастасія,
сестра Галина і бажають ювілярці здо-
ров’я міцного, життєвої енергії,, насна-
ги, великого людського щастя, довголіт-
тя, Божого  благословення у кожній важ-
ливій справі. Многая і благая  літ!

Хай над Тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дають,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем вигра-

ють.

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України щи-
росердечно вітає з ювілейним днем народження, який свят-
кувала 14 липня,  головного бухгалтера
автошколи Надію Іванівну Теслюк і
бажає шановній ювілярці міцного здо-
ров’я, земного щастя, успіхів. Нехай Все-
милостивий Господь Бог та Пресвята
Богородиця завжди будуть з Вами і Ва-
шими рідними та близькими на довгій
життєвій стежині.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей.
Найкращі всі, що до вподоби, квіти,
Даруємо у цей святковий день.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Христос хай здоров’я міцне поси-

лає
На довгі, щасливі і благії літа!

10 липня відсвяткувала свій золотий ювілей прекрасна,
щира, добра душею вчитель іноземної мови Верхньовисоць-
кого ЗЗСО – Галина Миколаївна Шепіда.

У цей радісний і урочистий день сердечно вітають ювілярку
колеги по роботі.

Непомітно мчать роки, змінюють один одного радість і сму-
ток, і ось уже прожито половину століття. Як багато мудрості і
досвіду в Ваших очах. Як багато доброти і терпіння.

Бажаємо Вам щастя, любові, задоволень, достатку, щоб душа
насолоджувалася і співала, а віра Ваша нехай буде постійною.

Нехай Ваша душа не знає холодів, світлом буде осяяним
кожен день, а життя нагадує квітучий сад.

Поваги і розуміння від колег, любові від близьких людей,
підтримки від друзів і обійм від коханої людини, радості що-
денної від всяких дрібниць, з яких і складається, переплітаєть-
ся в роки це диво, назва якому – життя.

Краси душі і тіла, бадьорості духу, радості
і багато щастя. Нехай Ангел Вас оберігає

і допомагає долати всі життєві перешко-
ди.

Хай життя Ваше квітує
цвітом,

І день народження приходить
знов і знов.
А доля хай дарує з кожним роком

Міцне здоров’я, щастя і любов!

ÍÎÂ²ÒÍ²É ÃÅÐÎÉ ÓÆÅ Ç
ÍÅÁÅÑÍÈÌ ÂÎ¯ÍÑÒÂÎÌ
Із сумом та болем, уже вкотре, доводиться  розповідати про трагічні події, які переживає

Турківщина. Днями до когорти Небесного воїнства долучився ще один наш земляк, житель
м. Турка, Іван Бордун. Він, як тисячі українців, до війни жив непримітним життям, працював,
виховував дітей, дбав про господарку. А коли російська навала прийшла в Україну, взяв до
рук зброю, щоб захищати Батьківщину, нас з вами, свою родину. Щодня разом з бойовими
побратимами наближав перемогу і, очевидно, поміж тривогами та боями уявляв собі життя
після війни, щасливу долю дітей та рідних. Але так сталося,  що мир на нашу багатостраж-
дальну українську землю прийде уже без нього. Він уже ніколи не обніме найрідніших – дочку
Аллу, сина Романа, дружину Галину, сестер та братів. Відтепер він оберігатиме їх з небес,
де Господь для всіх Героїв української землі
визначив заслужене місце у своїх велич-
них палатах.

Життя старшого  сержанта  Івана Бордуна
обірвалося 7 липня, на Івана Купала, в день
його ангела, поблизу населеного пункту
Сіверськ Бахмутського району Донецької об-
ласті. На війні він був начальником радіоло-
каційної станції взводу радіолокаційної розв-
ідки батареї артилерійської розвідки ІІ дивіз-
іону однієї з військових  частин. Загинув 47-
річний Герой внаслідок отриманих поранень
засобами вогнепального ураження  мос-
ковських окупантів.

І  так співпало, що зустрічали Героя  в рідній
Турці у величне свято верховних апостолів
Петра і Павла. По вулицях люди скорботно
ставали на коліна перед наближенням тра-
урного кортежу, віддаючи останню шану слав-
ному сину турківської землі. Не менш веле-
людно було й наступного дня, коли, за участю
собору священників, Героя проводжали до
місця вічного спочинку. І сумувало небо, вкри-
те хмарами, приймаючи під жалобні звуки
військового оркестру та церковний спів, Ге-
роя, який надто рано пішов у вічність, зали-
шивши про себе незабутню згадку, туди, де
немає ні болю, ні печалі, а життя безконечне.

Згідно розпорядження голови Турківської
міської ради Ярослава Паращича, 12-13 липня було оголошено днями скорботи. Також міська
рада висловила щирі співчуття рідним загиблого Героя.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

НА ЯВІРСЬКІЙ ГЕС
ОБЛАШТУЮТЬ

РИБОХІД
Практично з часу відновлення Явірської

гідроелектростанції  турківські активі-
сти, особливо рибалки, настирливо напо-
лягають, щоб власники облаштували ри-
бохід, через який могла б проходити  риба
на нерест. Щораз піднімати шлюзи є не-
зручно та  проблематично.

І ось нарешті Турківська міська рада на ос-
танній сесії прийняла рішення передати в
оренду на 5 років ТзОВ «Енергоінвест» зе-
мельну ділянку комунальної власності, пло-
щею 0, 2050 га, для будівництва й обслугову-
вання гідротехнічної рибопропускної  спору-
ди. Також сесія затвердила технічну докумен-
тацію з нормативно-грошової оцінки землі.
Тепер є надія, що найближчим часом рибохід
таки вдасться зробити.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

АВТОМОБІЛЬ ДЛЯ
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

ГРОМАДИ
Ми вже повідомляли, що, в результаті підпи-

саного меморандуму між Турківською міською
радою та Головним управлінням Національної
поліції  у Львівській області, двоє поліцейсь-
ких пройшли відбір на посади офіцерів грома-
ди. Але, у зв’язку з воєнними діями в Україні, ця
тема дещо затихла. Поліцейські так і не при-
ступили до виконання своїх обов’язків та й
міська рада не облаштувала приміщення, не
забезпечила їх комп’ютерною технікою.

І лише нещодавно депутати міської ради затвер-
дили програму, яка називається «Поліцейський –
офіцер громади», згідно якої з місцевого бюджету
виділено 550 тис. грн. для закупівлі автомобіля
правоохоронцям. Згідно домовленості,  на другий
автомобіль виділить кошти Міністерство внутрішніх
справ України.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Микола Юліанович надзви-
чайно творча особистість. Не
дивлячись на поважний вік, він
активно працює в царині куль-
тури, як кажуть, на громадських
засадах. Та, більше того, вміє
долучити до будь-якого  про-
світницького чи культурологіч-
ного проекту своїх колег, з яки-

ми ділив сцену не одне десяти-
ліття.

Три роки тому Микола Юліа-
нович загорівся  цікавою ідеєю
– створити в районному Народ-
ному домі краєзнавчий музей.
Цю добру справу охоче підтри-
мали працівники культури не
лише міста, а й Турківщини за-

ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÅ ÏÎÄÂ²Ð’ß –
Ó ÊÐÀªÇÍÀÂ×ÎÌÓ ÌÓÇÅ¯
Микола Комарницький, культпрацівник з величезним ста-

жем, нині вже пенсіонер, добре відомий не лише жителям Тур-
ківщини та Бойківщини,  а й інших теренів України та й навіть
за кордоном. Без його дотепних гуморесок практично не об-
ходився жоден концерт. Глядацька публіка любить та цінує
його творчість.

галом. І закипіла робота. Речі
бойківського вжитку привозили
з різних сіл. І так мало-помалу
вдалося зібрати близько 1200
експонатів, які вже оглянули
сотні відвідувачів, отримавши
задоволення та збагативши
знання про чарівну й загадкову
Бойківщину.

Здавалося, музей облаштова-
ний, користується популярністю,
але Микола Юліанович і надалі
працює над тим, щоб привнес-
ти в нього все щось нове, цікаве
та пізнавальне. Так виникла
ідея зробити для музею новий
експонат – бойківське подвір’я.
Від задуму до успішної реалі-

зації пройшло 5 місяців. Митець
розповідає, що мало не щодня
він приходив до Народного
дому й по дві-три години пра-
цював, складаючи по крупинці
інтер’єр бойківської господи.
Використовував підручні мате-
ріали – дерево, фанеру, гіпсо-
картон.  Милують око й прикра-
шають подвір’я бойківська хата,
стайня з іншими господарськи-
ми спорудами, млин, церква,
клумби, колодязь. У все це вкла-
дено не лише копітку працю, а
й душу ентузіаста-культпраців-

ника, його багаті знання з історії
та побуту Бойківщини.

Сьогодні Миколу Юліановича
можна привітати з успішною ре-
алізацією цікавого проекту та
побажати подальшого творчо-
го натхнення та винахідливості.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ
ЗАБОРОНЕНО ВАМ

ВИЇЖДЖАТИ З УКРАЇНИ
Існує декілька категорій людей, яким мають право тимча-

сово обмежити виїзд за кордон.  Так, заборонити перетнути
кордон можуть через:

- заборгованість зі сплати аліментів;
- рішення суду про заборону виїзду за кордон;
- порушення кримінальної справи або відбування покарання;
- володіння особою інформацією, яка є державною таємницею.
Водночас перевірити, чи заборонений виїзд у вашому випад-

ку, можна онлайн за найбільш популярними причинами відмови
в перетині кордону:

- реєстр боржників;
- реєстр судових рішень;
- реєстр виконавчих проваджень;
- реєстр заборгованості по податках;
- реєстр щодо штрафів за порушення правил дорожнього руху.
Крім цього, дізнатися щодо обмежень чи заборони перетинати

кордон України можна, подавши письмовий запит до Головного
центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної
служби України.

Запит можна подати особисто, здавши його до канцелярії, або
надіслати листа на поштову адресу центру. 

У запиті обов’язково вказати:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- місце проживання (місце перебування);
- документ, що посвідчує особу, яка подає запит.
Зазначимо, що під час воєнного стану українці, які підлягають

призову на військову службу, також не можуть виїжджати за кор-
дон. Зокрема, йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років. Про-
те є і винятки.

Наш кор.

ЗАПОБІГАННЯ БІДНОСТІ ТА ГОЛОДУ
Минулого тижня відбулась зустріч голови Боринської селищної ради Михайла Шкітака,

першого заступника селищного голови Олега Юричка, керуючого справами (секретаря) ви-
конавчого комітету Мар’яна Лабецького та внутрішньо переміщених осіб з представниками
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та представником Львівської
аграрної палати Ігорем Вуйциком.

Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (ФАО) – спеціалізована уста-
нова системи ООН, що займається питаннями міжнародного співробітництва у галузі сільського
господарства, підвищенням продуктивності сільського господарства і розвитком сільських територій.
Діяльність ФАО спрямована пере-
дусім на подолання проблеми
бідності і голоду, покращення хар-
чування і вирішення проблеми
продовольчої безпеки. Спеціальні
програми ФАО допомагають краї-
нам готуватися до можливого ви-
никнення кризового стану з про-
довольством і, у разі необхідності,
передбачають надання допомоги.

Боринська територіальна гро-
мада є однією з небагатьох пре-
тендентів у Львівській області на
отримання допомоги від ФАО. Зва-
жаючи на серйозні й постійні про-
блеми у виробництві харчових про-
дуктів, з якими стикаються багато
українських сімей, ФАО у співпраці з Урядом України, зокрема з Міністерством аграрної політики та
продовольства, надає допомогу домогосподарствам, щоб вони могли продовжувати займатися
сільським господарством та підтримувати продовольчу безпеку своїх сімей та громад.

Сільськогосподарські ресурси будуть надаватись з урахуванням харчової цінності, агроекологічно-
го районування та традиційних місцевих уподобань, щоб забезпечити дотримання сезонних термінів
виробництва харчових продуктів.

Допомогу надаватимуть внутрішньо переміщеним особам та сім’ям, які приймають у себе вдома
ВПО, також громадянам, які допомагають у забезпеченні ВПО (дають продукти, речі, готують їжу
тощо), громадянам, що мають низький рівень доходу, одиноким, багатодітним, людям з обмежени-
ми можливостями, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим категоріям місцевого насе-
лення.

Василь ГАКАВЧИН,
начальник відділу організаційної роботи та контролю Боринської селищної ради.

НОВИЙ ДЕПУТАТ
«ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ»

На останній сесії Турківської міської ради визнано повнова-
ження нового депутата фракції «Громадянська позиція» –
Ірини Шкрамко. Ірина Іванівна працює головним бухгалтером
КНП «Турківський  центр первинної медико-санітарної допо-
моги».

До депутатського корпусу вона прийшла замість Ольги Яворсь-
кої, яка  напередодні добровільно склала повноваження.

Наш кор.

Похресники Руслан, Уляна, Ольга та Василь із с. Верхнє
Висоцьке сердечно вітають із ювілейним днем народжен-
ня дорогу хресну маму, мешканку м. Турка Надію Іванівну
Теслюк.

Бажаємо дорогій ювілярці міцного здоров’я, невичерп-
ного позитиву в душі, а все, що
собі бажає - нехай обов’язково
здійсниться.

Нехай Ваші прекрасні очі, до-
рогенька,  завжди сяють щас-
тям, а кожен день буде напов-
нений радістю і посмішками.

На килимі життя, немов па-
хуча м’ята,

Розквітла Ваша ювілейна
дата.

Хай цвіт життя повік не од-
цвітає,

Нехай добро щоденно прибу-
ває.

Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
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Інформація
про діючі захисні споруди цивільного захисту (сховища та

протирадіаційні укриття) на території Турківської міської ради
№ 
Зп 

№  
захисної споруди, 

ПРУ 

Відомча належність, найменування 
підприємства, організації (адреса) 

Тип захисної 
споруди, ПРУ, 

клас 

Місткість 
(тис. осіб) 

Рік 
вводу 

Площа 
(м2) 

1 Захисна 
споруда№51879 

Відділ освіти Турківської міської ради (Турківська 
ЗОШ №1 1-3 ст), м. Турка,  вул. В.Стуса, 16 

Вбудоване 
ІІ клас 0,100 1932 193,5 

2 Захисна споруда 
№51895 

Відділ освіти Турківської міської ради (Турківський 
НВК №2 1-3 ст), м. Турка,  вул. Молодіжна, 68 

Вбудоване 
ІІ клас 1,390 1990 1707,4 

3 Захисна споруда 
№ 51892 

Відділ освіти Турківської міської ради (Турківська 
ЗОШ  1-2 ст), м. Турка,  вул. Середня, 7 

Вбудоване 
ІІ клас 0,195 1982 450,4 

4 Захисна споруда 
№51894 

Відділ освіти Турківської міської ради (Ясеницький 
НВК), с. Ясениця,  вул. Шевченка, 56 

Вбудоване 
ІІ клас 0,400 1982 254,2 

5 Захисна споруда 
№51875 

Департамент освіти і науки Львівської ОДА 
(Турківський професійний ліцей, м.Турка, 
вул.Молодіжна, 39) 

Вбудоване 
ІІ клас 0,720 1983 517,5 

6 Захисна споруда 
№51877 

Турківська міська рада (Комунальне підприємство 
«Турківське ЖКУ» м.Турка, вул. Молодіжна, 42) 

Вбудоване 
ІІ клас 0,096 1970 21,9 

7 Захисна споруда 
№51881 

Турківська міська рада (Комунальне підприємство 
«Турківське ЖКУ» м.Турка, вул. Молодіжна, 62) 

Вбудоване 
ІІ клас 0,100 1988 89,56 

8 Захисна споруда 
№51872 

Міністерство внутрішніх справ (Відділення №2 
Самбірського РВ НП України у Львівській області, 
м.Турка, вул. В.Стуса, 14) 

Вбудоване 
ІІ клас 0,060 1984 42 

9 Захисна споруда 
№ 51883 

Шум’яцький будинок «Просвіта», Турківської 
міської ради,  с. Шум’яч, вул.Молодіжна, 15а) 

Вбудоване 
ІІ клас 0,300 1987 279 

10 Захисна споруда 
№51888 

Головне управління ДСНС у Львівській області  
ДПРЧ-28, м.Турка, площа Ринок, 27) 

Вбудоване 
ІІ клас 0,020 1985 216,6 

11 Захисна споруда 
№51884 

ДП «Львівський облавтодор» (Турківський 
дорожньо-ремонтний пункт філії «Старосамбірський 
райавтодор» м.Турка, вул. Травнева, 12 

Вбудоване 
ІІ клас 0,040 1987 110 

12 Захисна споруда 
№51871 

 Західне міжрегіональне управління Міністерства 
юстиції (Турківське управління юстиції м.Турка, 
майдан Шевченка, 26 б) 

Вбудоване ІІ 
клас 0,200 1985 90 

- за порушення вимог законо-
давчих та інших нормативно-
правових актів у сфері цивіль-
ного захисту, вчинене службо-
вою особою підприємства, уста-
нови, організації або громадя-
нином — суб’єктом підприєм-
ницької діяльності в умовах воє-
нного стану, якщо це порушен-
ня заподіяло шкоду здоров’ю
людей, передбачивши покаран-
ня у вигляді штрафу від однієї
тисячі до трьох тисяч неоподат-
ковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними ро-
ботами на термін до двох років,
або обмеженням волі на
термін до трьох років, або поз-
бавленням волі на той самий
термін;

- у випадку вчинення такого
діяння повторно, або якщо воно
спричинило загибель людей

або інші тяжкі наслідки, перед-
бачається покарання у вигляді
позбавлення волі на термін від
трьох до восьми років з позбав-
ленням права обіймати певні
посади чи займатися певною
діяльністю на термін до п’яти
років. 

У пояснювальній записці на-
рдепи уточнили, що ціллю воро-
га стають об’єкти цивільної
інфраструктури, торгові центри,
дитячі садочки та школи. Після
повідомлення про повітряну
тривогу або іншу небезпеку, не-
гайна зупинка роботи таких зак-
ладів, з подальшою евакуацією
людей, максимально допомо-
же зберегти людські життя.

Останні події в місті Кремен-
чуку, на Полтавщині, коли, вдень
27 червня, рашистські війська

завдали ракетного удару по тор-
говельно-розважальному цент-
ру «Амстор», в якому знаходи-
лась велика кількість відвіду-
вачів, показали, що нехтування
керівництвом торгового центру
оповіщення про повітряну три-
вогу призвело до загибелі 21
особи та однієї особи, яка за-
лишається зниклою безвісті.

Днями, за ігнорування по-
вітряної тривоги, було звільне-
но з роботи лікаря одного з ме-
дичних закладів Львова. Як не
прикро, але байдуже до по-
вітряної тривоги відносяться і у
нас, на Турківщини. Правда, на
більшості вулиць міста Турка
люди просто не чують сигналу
тривоги, а що казати про села…
Втім, навіть ті, до кого посил про
небезпеку доходить, просто не
знають, де знаходяться укрит-
тя. Власне тому ми подаємо
інформацію про них, надану Тур-
ківською міською радою, і на-
полегливо радимо громадянам
ознайомитися з об’єктами ук-
риття, які знаходяться найближ-
че до помешкання. Як кажуть,
береженого й Бог береже.

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ
²ÃÍÎÐÓÂÀÍÍß

ÏÎÂ²ÒÐßÍÎ¯ ÒÐÈÂÎÃÈ
У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо пору-
шень законодавства у сфері цивільного захисту, вчинених в
умовах воєнного стану (№ 7546). Проектом Закону пропо-
нується доповнити чинну редакцію Кримінального кодексу
України новою статтею 2702 (порушення законодавства у
сфері цивільного захисту, вчинене в умовах воєнного стану),
положеннями якої встановити кримінальну відповідальність:

Колектив  Турківського БДЮТу щиросердечно вітає із золо-
тим ювілеєм – 50-річчям від дня народження –  техпраців-
ника Олега Станіславовича Лужаницю і бажає шановному
ювіляру неба безхмарного, настрою гарного,
здоров’я без ліку і мирного, в Господній
опіці, віку.

Всім колективом ми Вас вітаємо,
Благополуччя й удачі  бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро дару-

вала.
Хай Бог милосердний з високого

неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа!

Наш кор.

×ÅÐÅÇ ÏÐÈÇÌÓ ²ÑÒÎÐ²¯
ÏÎÃËßÍÓÒÈ Â ÌÀÉÁÓÒÍª

Розпочав свою діяльність світоглядно-діловий дискусійний клуб “Поступ: зв’язок поколінь і тяглість тради-
ційного, як спільний проект Товариства “Бойківщина” у місті Львові, Товариства “Турківщина” у місті Львові
та філії  міжнародної громадської організації “Світовий конгрес бойків” у місті Львові.

Його основна мета: на прикладі життя і діяльності відомих українців, вихідців із Бойківщини, показати і проаналізувати
їхні погляди на цивілізаційний розвиток, місце в історичній пам’яті краю та вплив на державотворчі процеси в Україні
через призму сьогодення та з візією на майбутнє.

Перше засідання клубу на тему «Петро Яцик – підприємець, меценат, державник: погляд на особистість через призму
сучасності з проекцією на майбутнє» відбулося 5 липня у ресторані “Бойківська гостина” в м.Львів.

Тему обговорювали Михайло Яворський – кандидат технічних наук, директор Львівського обласного об’єднання орган-
ізацій роботодавців, уродженець с.Явора, та Святослав Грабовенський – учень 8-класу львівського ліцею “Сихівський”.

Перше засідання дискусійного клубу – це лише добрий початок. У перспективі, хочеться вірити, до обговорення актив-
но долучаться знавці історії Бойківщини та дослідники життя і творчості видатних бойків і особливо представники учнівсь-
кої молоді з Турківщини.

Наш кор.

Кому на Львівщині пропонують
найвищу зарплату?

Аналіз бази вакансій Львівського ОЦЗ засвідчив, що найви-
ща винагорода на Львівщині пропонується водію автотранс-
портних засобів у Пустомитах – 50 тис. грн. Претендент
займатиметься міжнародними перевезеннями вантажів ав-
томобілями марки RENO, SCANIA, контролюватиме наван-
таження/розвантаження, доглядатиме за технічним станом
фури.

На 5 тис. грн менше, тобто 45 тис. грн, отримуватиме машиніст
крана автомобільного в Мостиськах. Йдеться про роботу на ЗІЛ
133Г, вантажопідйомністю 3,8-10 тонн. Від кандидата вимагають
наявність посвідчення кранівника з відповідними категоріями,
військового квитка, готовність до відряджень та ненормованого
робочого дня .

Заробітну плату у розмірі 40 тис. грн. готові платити агроному-
досліднику в Радехові за аналіз і обстеження сільгоспугідь госпо-
дарства, розробку технічної карти посівів, проведення польових і
лабораторних досліджень тощо. Обов’язкова вимога – вільне во-
лодіння англійською мовою.

На 30 тис. грн. можуть розраховувати декілька претендентів, зок-
рема машиніст установки самоклейних плівок, менеджер (упра-
витель) із збуту і слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
(робота у Пустомитах), інженер з транспорту (Радехів), водій авто-
транспортних засобів (Кам’янка-Бузька), машиніст автогрейдера
(Львів).

Тонкощі будови, технічну характеристику, правила експлуатації
механічного котка, схеми трамбування ґрунту, норми витрат паль-
но-мастильних матеріалів і не тільки повинен знати машиніст ме-
ханічного котка, котрому гарантується офіційна робота із заробіт-
ком 25 тис. грн. у Львові. Таку ж оплату пропонують агрономам
(Самбір), водіям автотранспортних засобів (Львів, Пустомити) та
інженерам-конструкторам (Пустомити).

Від 20 до 24 тис. грн. зможе заробити у Радехові інженер-про-
граміст, у Львові – головний інженер на виробництві, начальник
цеху, машиніст екскаватора або пивовари (без досвіду роботи, ви-
мога – піднімання мішків з солодом, вагою 45 кг, організований
довіз працівників), у Пустомитах – оператори-термісти на автома-
тичних лініях або машиніст екскаватора, у Бориславі – соціальний
менеджер, у Червонограді – помічник майстра (ткацькі верстати
та в’язальні машини), у Буську – тракторист, Бродах і Радехові –
інженери з охорони праці, у Кам’янці-Бузькій – директор фінансо-
вий. На таку ж зарплату у Червонограді, Жовкві, Яворові, Буську,
Старому Самборі, Кам’янці-Бузькій та Львові заклади охорони
здоров’я шукають лікарів різного профілю.

Про це повідомляє відділ організаційно-інформаційної робо-
ти та архівної справи Львівського обласного центру зайнятості
(тел.: 233-71-85).

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

ізаційної роботи, цивільного  захисту та взаємодії з правоохо-
ронними органами Турківської міської ради.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ЩОБ ГАРНО ВРОДИВ ПЕРЕЦЬ
Перець — це примхлива культура. Тому, щоб виростити гарний врожай, потрібно знати декілька

хитрощів.
Правильний полив.
Ця рослина не любить суху землю. Якщо вчасно не полити перець, квіти почнуть осипатися й це

вплине на смакові якості та зовнішній вигляд
плодів. Полив відбувається водою, температура
якої 22-25 градусів. При спекотній погоді перець
поливають гарячою водою — 40-50 градусів. Од-
нак, потрібно уникати потрапляння води на стеб-
ла та листки. Поливайте рослину рано-вранці або
у вечірній час. На один кущ знадобиться 1-3 л.
води.

Перед посадкою культури, грядки слід гарно
полити, а через 5-7 днів полити вже висаджені
кущі. До появи квітів, полив проводиться раз на
сім днів. Після появи квітів, частота поливу
збільшується до 2-3 разів. Після появи зав’язей,
поливати потрібно один раз на 3-4 дні по 5 л. під
кожен кущ. Під час плодоношення, поливайте куль-
туру один раз на сім днів.

Оптимальний метод поливу.
Існує такий метод, за допомогою якого можна

збільшити врожайність. Городники звикли поли-
вати ділянку вручну. Однак, якщо ця територія над-
то велика, можна скористатися системою механічного або автоматичного поливу.

Щоб це зробити, прокладіть труби під землею. Перцю подобається крапельний полив. Якщо вар-
іант з трубами не підходить, можна розташувати на ділянці пластикові пляшки, в яких потрібно зроби-
ти невеликі отвори. При високій щільності ґрунту, отворів знадобиться більше.

Таким чином вода буде рівномірно розподілятися, а кореневій системі дістанеться необхідна
кількість вологи.

Наш кор.

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

ÏIÄ ÇAÁOÐOÍOÞ ÖÈÃAÐÊÈ,
ÓCI “EËEÊÒÐOÍÊÈ” ÒA

ÊAËÜßÍÈ:
в Укрaїнi тeпeр нe мoжнa кyрити в грoмaдcьких місцях
В Укрaїнi вiд 11 липня зaбoрoнeнo кyрiння тютюнoвих вирoбiв, eлeктрoнних cигaрeт, приcтрoїв для

cпoживaння тютюнoвих вирoбiв бeз їх згoряння тa кaльянiв. Зa кyрiння в кaфe, бaрaх i
рecтoрaнaх пeрeдбaчeнo штрaф 3 000 грн., якщo пoрyшeння вчинeнe пoвтoрнo, штрaф – 15 000 грн. Зa
кyрiння eлeктрoнних cигaрeт y грoмaдcьких мicцях – 1 000 грн., зa пoвтoрнe пoрyшeння – 10 000 грн.

Пeрeлiк мicць, дe пaлити зaбoрoнeнo:
- y примiщeннях зaклaдiв рecтoрaннoгo гocпoдaрcтвa;
- y примiщeннях тa нa тeритoрiї зaклaдiв oхoрoни здoрoв’я;
- y примiщeннях гoтeлiв тa aнaлoгiчних зacoбiв рoзмiщeння грoмaдян;
- y мicцях зaгaльнoгo кoриcтyвaння житлoвих бyдинкiв, пiд’їздaх;
- нa вoкзaлaх тa cтaнцiях;
- y пiдзeмних пeрeхoдaх;
- нa зyпинкaх грoмaдcькoгo

трaнcпoртy;
- y лiфтaх i тaкcoфoнaх;
- y примiщeннях гyртoжиткiв;
- y примiщeннях aeрoпoртiв,

крiм cпeцiaльнo вiдвeдeних для
цьoгo мicць;

- y трaнcпoртi зaгaльнoгo
кoриcтyвaння, щo викoри-
cтoвyєтьcя для пeрeвeзeння
пacaжирiв, зoкрeмa в тaкci;

- у примiщeннях тa нa
тeритoрiї нaвчaльних зaклaдiв;

- нa дитячих мaйдaнчикaх;
- y примiщeннях тa нa

тeритoрiї cпoртивних i фiзкyльтyрнo-oздoрoвчих cпoрyд тa зaклaдiв фiзичнoї кyльтyри i cпoртy;
- y примiщeннях oб’єктiв кyльтyрнoгo признaчeння;
- y примiщeннях oргaнiв дeржaвнoї влaди, iнших дeржaвних ycтaнoв, oргaнiв мicцeвoгo

caмoврядyвaння;
- y примiщeннях пiдприємcтв, ycтaнoв тa oргaнiзaцiй yciх фoрм влacнocтi;
Micцeвi рaди y cвoїх мeжaх мoжyть дoдaткoвo визнaчaти тaкi мicця нa бyдь-який тeрмiн.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного  захи-

сту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської ради.

Колектив Турківського ЗДО №3 висловлює щире співчуття по-
мічнику вихователя Богдані Павлівні Яворській і колишньому куха-
рю Надії Павлівні Коцур з приводу тяжкої втрати – загибелі на війні
брата –  Івана Павловича Бордуна. Вічна, світла пам’ять! Слава
Герою!

Адміністрація і профспілкова організація КНП  «Турківська цен-
тральна міська лікарня» висловлюють щире співчуття молодшій
медичній сестрі стоматологічного кабінету поліклінічного відділен-
ня Галині Василівні Бордун з приводу тяжкої втрати – загибелі на
війні чоловіка –  Івана Павловича. Вічна пам’ять Герою!

Втрачений студентський кви-
ток ВК №13227007, виданий
Самбірським педагогічним ко-
леджем на ім’я Мар’яни Степа-
нівни Когут, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення особи
з інвалідністю з дитинства ІІІ
групи ААБ №000839, видане
16.12.2010р. на ім’я Сергія Ро-
мановича Прокопіва, вважати
недійсним.

КОЖЕН ДОПОМАГАЄ
СОЛДАТАМ, ЧИМ МОЖЕ
Благодійний фонд «Милосердя»  активно продовжує збір

коштів   для допомоги нашим відважним бійцям, які  непохит-
но  і мужньо стоять в обороні рідної землі. Так, днями свої
пожертви для  українських армійців  принесли добродій Олек-
сандр (1700 грн.),  п. Богдана, жителька Словаччини (2500 грн.),
Наталія Гріщенко (700 грн.), Василь Лимар (500 грн.). За зібрані
кошти  закуплено  та видано нашим  воїнам 3 пари кросівок.

Щиро дякуємо   усім тим людям, хто не забуває за  наших сол-
датів-земляків, хто усвідомлює, що завдяки їм  наша Україна йде
до перемоги.

Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.

ÙÎÁ ÑÒÀÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÖÅÌ,
ÄÎÂÅÄÅÒÜÑß ÑÊËÀÑÒÈ ²ÑÏÈÒ

Ще десять років тому, щоб легально працювати в Росії,
сотні українців організовували фіктивні шлюби з тамтешн-
іми бабусями,  і отримували громадянство. Це було вигідно
як для роботи, так і в перспективі для пенсійного забезпе-
чення. Чимало наших земляків проживає в Росії уже по 30-40
років і під впливом московської пропаганди , на жаль, вже мен-
тально стали їхніми. Іноді дивно чути від них заперечення мос-
ковської агресії стосовно України та, більше того, буває вони
виправдовують злочинні діяння московського режиму. Таким
«патріотам» можна лише поспівчувати, але ні в якому разі
не виправдати.

Часи змінилися, і зараз в Росії для українських заробітчан вони
не найкращі. Масово закриваються підприємства, знецінюється
рубель, і ті, хто ще недавно був за Росію, хочуть повернутися в Ук-
раїну. Але не так все просто. Сотні наших земляків сидять «на
чемоданах» і сушать собі голову, як повернутися додому. Хтось
навіть продав там свої помешкання, автівки, бізнес, а виїхати з
«великої і всемогутньої» не можуть.

Втім, для декого, можливо, і з’явиться шанс. Уряд почав підго-
товку законопроектів щодо запровадження іспиту для набуття гро-
мадянства України.

На виконання завдання Президента, Міністерству юстиції та
Міністерству внутрішніх справ доручили внести на розгляд уряду
проекти законів про запровадження іспиту для набуття громадян-
ства України, повідомив у Телеграм прем’єр-міністр Денис Шми-
галь.

Міністерство освіти і науки спільно з Національною комісією зі
стандартів державної мови сформують програми іспиту на рівень
володіння українською мовою, а також з історії та основ Консти-
туції України.

“Громадянство України сьогодні — це привілей. І кожен, хто на
нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади
нашої країни”, – зазначив Шмигаль.

Втім, успішно складений іспит не мав би гарантувати безпереш-
кодне отримання громадянства. Кожного претендента потрібно
перевірити не на формальну, а на справжню любов до України,
ретельно проаналізувати його позицію у час війни.

Наш кор.


