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Шановні жителі Боринської громади!
Цими днями ми разом зі всією країною відзначати-

мемо найяскравіші та найзнаменніші державні свята
в історії нашої  Вітчизни – День Державного Прапора

України та  31-у річницю
схвалення Акту проголо-
шення Незалежності Ук-
раїни. Саме в ці дні наші
серця по-особливому
сповнені гордістю за
неньку- Україну, її славних
доньок та синів, які так
мужньо боронять її від ро-
сійського агресора. Де б
ми не були, почуття
«єдиної родини» єднає
нас навколо нашої древ-
ньої історії та традицій, 
нашої мови та культури,
усього того, що робить нас
українським народом.

З особливою вдячністю
згадуємо тих, хто протягом віків своєю героїчною бо-
ротьбою та самовідданою працею наближав нашу Не-
залежність та Соборність.

Ми вдячні тим, хто сьогодні  захищає нашу землю від
лютого ворога, хто рятує нас від жахливої пандемії, хто
чесно виконує свої обов‘язки перед народом та Батьк-
івщиною, нашою громадою. Разом ми непереможні,
разом ми збудуємо країну, про яку мріяло не одне по-
коління українців, наших предків та сучасників.

З Днем Державного Прапора України та  31-ю річни-
цею  проголошення Незалежності України, дорогі меш-
канці Боринської  об‘єднаної територіальної громади!
Хай  щастя, радість та добро завжди будуть з нами, хай
збуваються наші найкращі мрії та побажання! Разом
до перемоги! Слава Україні! Героям Слава!

З повагою, Михайло Шкітак,
Боринський селищний голова.

Вельмишановні жителі Турківщини!
У неспокійний для нашої держави час, коли на  полі

бою із російським окупантом вирішується доля  вільного
і незламного українського народу,  вітаю вас з Днем
Державного Прапора та 31-ю річницею Незалежності
України! День Незалежності – особливе свято для кож-
ного з нас. Воно уособлює в собі не просто день народ-
ження держави, а й пам’ять
про наших предків, завдяки
яким ми господарі на своїй
рідній українській землі.

Роки незалежності нашої
країни стали для всіх нас
випробуванням на зрілість,
толерантність та патріотизм.
Проте вони продемонструва-
ли усьому світові, що Украї-
на зі своєю багатою історією
та культурою, мелодійною
мовою та працьовитими
людьми відбулася як суве-
ренна держава, здатна ут-
верджувати демократичні
цінності та захищати свобо-
ду.

Сьогодні, пам’ятаючи, що нам дала українська зем-
ля, вшановуючи Героїв, які віддали і віддають за неї
свої життя, ми повинні рухатись вперед – до процвітан-
ня та створення могутньої європейської держави. Щоб
увесь світ знав, що синьо-жовтий прапор – запорука
стабільності та свободи, а наші нащадки  пишалися здо-
бутками своїх предків. Цього святкового дня від щирого
серця бажаю всім нам швидкої перемоги над ворогом,
національної єдності, миру та злагоди, міцного здоро-
в’я, добробуту, сил і наснаги в усіх справах та починан-
нях заради процвітання  нашої бойківської землі та
незалежної України! Слава Україні! Героям Слава!

З повагою, народний депутат України
Андрій Лопушанський.

 Шановні жителі Турківської громади!
 Сердечно вітаю вас з нагоди Дня  Державного  Пра-

пора і Дня Незалежності України!
Ці свята мають велике загальнодержавне значення

як свята суспільної злагоди і миру, єднання людей в
ім’я процвітання рідної країни.

Наш прапор – це символ Свободи і Незалежності,
слави і відродження Украї-
ни. Під його знаменом ба-
гато поколінь українців
йшло до проголошення са-
мостійної України. Під ним
український народ утвер-
див віковічну ідею про дер-
жавність і самостійність. З
цим знаменням йдуть сьо-
годні в бій наші відважні і
нескорені ЗСУ.  Це прапор
миролюбства. Його барви
– блакить неба й зерновий
лан символізують велику
працю наших людей від
сходу до заходу України й з
півночі до півдня. 

День Державного Пра-
пора  та день Незалеж-

ності України - це не просто дати. Це пам’ять про цілі
покоління наших предків, що творили націю і боролися
за державність. Це дні, коли на карті світу з’явилася
незалежна держава Україна зі своїми державними
символами. Зараз Україну, як незалежну державу, знає
весь світ. Та доля склалася так, що на плечі нашого
покоління випало тяжке випробування – відстояти
власну, віками омріяну незалежність. Російський агре-
сор згуртував українську націю, об’єднавши усіх нас єди-
ною метою – відстояти мир на своїй Батьківщині. Сьо-
годні ми схиляємо голови перед гарячими серцями
кращих синів і дочок, котрі вірили у незгасну зорю Ук-
раїни, наближали її незалежність, тими, хто сьогодні,
не шкодуючи життя, захищає її від ворога.

Дорогі друзі! Бажаю вам і вашим рідним перемоги
над російським окупантом,  миру, спокою та злагоди,
міцного здоров’я, щедрої долі, успіхів у всіх справах і
починаннях заради процвітання незалежної України
та її народу! Нехай ваші серця будуть сповнені гордістю
за нашу державу, прагненням до єднання та порозум-
іння, а джерело віри, надії та любові до України буде
невичерпним.   Слава Україні! Героям Слава!

З повагою, Ярослав Паращич,
Турківський міський голова.

При цьому він не наголошував на фор-
мат святкування цьогорічного Дня Неза-
лежності, щоб не дати про нього знати
агресивним сусідам. А у командуванні
Повітряних сил Збройних Сил України
вже попередили, що РФ може “привіта-
ти” нашу країну з Днем Незалежності ма-
сованим ракетним ударом.

У Турківській громаді, попри деякі об-
меження, заплановані святкові захо-

ди. Так, у вівторок, у День Державного
Прапора, на майдані Шевченка, о 9.30
год. відбудеться урочисте підняття ук-
раїнського стягу, а наступного дня – в
День Незалежності, о 10.00 год. на цьо-
му ж місці розпочнеться благодійний
концерт патріотичної та народної пісні.
О 12.00 год. відбудеться урочиста ака-
демія, на якій жителів громади привіта-
ють керівники міської ради. Затим кон-

церт продовжиться. Про це повідоми-
ла редакцію головний спеціаліст
відділу спорту, молоді, оборонної, мо-
білізаційної роботи, цивільного  захис-
ту та взаємодії з правоохоронними
органами Турківської міської ради
Світлана Баган.

У День Незалежності у храмах
відбудуться подячні богослужіння.
Влада та священнослужителі запрошу-
ють прийти громадян, щоб разом по-
молитися за наших воїнів, що відстою-
ють незалежність України, та за мир.

Не будьмо байдужими і максималь-
но долучаймося до всіх запланова-
них заходів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÅÐÅÌÎÆÅÌÎ ÂÎÐÎÃÀ –
ÓÒÂÅÐÄÈÌÎ ÍÅÇÀËÅÆÍ²ÑÒÜ

Через війну святкування Дня Незалежності буде обмеженим. Президент
України Володимир Зеленський заявив, що зараз українці не можуть собі доз-
волити відзначати державні свята “гучно”, але важливі дати обов’язково
залишаться в нашому календарі.
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Міжнародна громадська організація
«Світовий Конгрес Бойків» щиро вітає усіх
краян із визначною і величною  датою –
Днем Незалежності нашої  Батьківщини. Ба-
жаємо усім міцного здоров’я, впевненості
і віри в завтрашньому дні,  швидкої пере-
моги ЗСУ над російським агресором і  виг-
нанням ворога з української землі.

Слава Україні! Героям Слава!
З повагою, голова МГО «Світовий Конг-

рес Бойків», нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, кавалер ордена «За
заслуги» ІІІ ступеня, заслужений працівник культури України, директор КЗ «Центр культури та
дозвілля» Турківської міської ради Петро Косачевич.

ВІЙНА
ЗАБИРАЄ

НАЙКРАЩИХ
Мешканці Нижнього, Верхнього,

Яворова, Бітлі пам’ятають добро-
го, щирого, працьовитого вет-
фельдшера, який за своїм фахом до-
рівнював ветлікарю, Юрка Чопика.
Він у будь-яку погоду, будь-яку
пору року чи доби безвідмовно до-
помагав селянам лікувати їхніх
хворих тварин.

Таким був і його внук, теж  Чопик
Юрко. Недарма кажуть: «Яблуко від
яблуні далеко не впаде». Говоримо в
минулому часі про нього тому, що воїн
загинув героїчною смертю 26 лютого
2022 року біля с. Шилова Балка Бе-
риславського району Херсонської об-
ласті. Народився Юрій  18 вересня
1984р. в м. Івано-Франківськ. У 2008
році закінчив  з відзнакою Львівський
Національний університет ім. Івана
Франка, отримавши ступінь магістра
за спеціальністю викладач класичних
мов та античної літератури і німець-
кої мови. У 2007-2008 роках прохо-
див строкову військову службу. У
серпні 2008 році йому присвоєно
звання молодший лейтенант. Працю-
вав у Івано-Франківському Націо-
нальному медичному університеті,
викладав латинську мову, старший
викладач, доцент кафедри мовознав-
ства. У 2015 році брав участь у бойо-
вих діях в зоні АТО/ООС на сході Ук-
раїни. У серпні цього ж року йому при-
своєно військове звання  – лейтенант.

Він є співавтором двох підручників,
словника та чотирьох посібників з ла-
тинської мови. Захистив у 2017 році
кандидатську  дисертацію.

У 2020 році підписав контракт на
проходження військової служби. У цій
страшній війні з московськими нелю-
дами  Юрій Степанович, єдиний син у
батьків, став на захист України, кож-
ного з нас, наших і своїх двох дітей, які
залишились без батька. Указом Пре-
зидента України Юрій Степанович
Чопик нагороджений орденом Богда-
на Хмельницького ІІІ ступеня (по-
смертно). Похоронений в м. Івано-
Франківськ – на алеї Героїв.

Вічна йому пам’ять! Слава Україні!
Героям Слава!

Микола МИХАЙЛИК,
краєзнавець, член КУНу.

ІСТОРІЯ УСПЕНСЬКОГО ПОСТУ
Перші згадки про Успенський піст має-

мо з IX ст.. Як Петрівка й Пилипівка, так і
цей піст увійшов у практику не шляхом
церковного законодавства, але через
звичай. З цієї причини довгий час у Греції
було багато дискусій як щодо існування
цього посту, так і щодо його приписів і
часу тривання. Про цей піст нічого не зга-
дує Устав Євергетицький з XI ст., ані Ус-
тав константинопольського Пантокра-
торського монастиря з 1136 року. Под-
ібно й Устави св. Теодора Студита і св.
Атанасія Афонського ще до XIV ст. не го-
ворять про Успенський піст. З давніх Ти-
піконів першу згадку про Спасівку має
Типікон грецького Ніколо-Касулянсько-
го монастиря з XII ст. в Калабрії, Італія,
Тут на 1 (14) серпня є таке зауваження:
«Константинопольський патріарх Мико-
лай І (895 – 925) про Чотиридесятницю
Успення Пресвятої Богородиці: «Є в нас
ще інший піст, званий Пресвятої Богоро-
диці, що починається 1 (14) серпня і про
який згадує Сьомий Собор у Нікеї (920
року)»

Давнішу згадку про Богородичний піст
знаходимо в посланні папи Миколая І
(858-867) до болгар, де він пише: «Свя-
та римська Церква має здавна звичай
зберігати такі пости: по 40 днів перед
Пасхою, після 50-ниці, перед Успенням
Марії Богородиці, а також перед праз-
ником Господнього Різдва». Автен-
тичність цього послання деякі автори
ставлять під сумнів.

У творі «Про три Чотиридесятниці», що
його приписують антіохійському патріар-
ху Анастасію Синаїту (VI ст.) є мова про
Успенський піст як такий, що відділився
від Петрівки, бо вона первісно тривала
від неділі Всіх Святих до празника Ус-
пення, а відтак із Петрівки був вийнятий
місяць липень.

Афонські монахи біля 1085 року запи-
тували константинопольського патріар-
ха Миколая Граматика про пости, серед
яких передусім вони хотіли довідатися
про Успенський піст. Відповідь патріар-
ха була така: «В місяці серпні був перед
тим піст, але його перенесено, щоб не
співпадав з поганським постом, що був у
тому часі. Однак і тепер ще багато лю-
дей постять у тому часі, щоб захоронити
себе перед недугами».

Успенський піст у візантійській державі
в XI – XII ст. почав щораз більше входити
в життя. Архієпископ Палестинської Ке-

ÓÑÏÅÍÑÜÊÈÉ Ï²ÑÒ – ÑÏÀÑ²ÂÊÀ
Християни перших віків до великих празників завжди приготовлялися по-

стом і молитвою. З цієї священної практики з часом розвинулися коротші чи
довші пости. На першому місці стоїть тут Великий Піст перед світлим праз-
ником Господньої Пасхи. Перед празником Христового Різдва ввійшов у зви-
чай піст Пилипівки. З особливого культу до святих верховних Апостолів
Петра й Павла виник піст Петрівки. А вкінці, прийшов наймолодший з чоти-
рьох річних постів, піст Успенський. Ним ми приготовляємо себе до найбіль-
шого празника Пресвятої Богородиці, її святого Успення. І в той спосіб на-
слідуємо пости й молитви Пречистої Діви Марії, що ними Вона приготовля-
лася до зустрічі зі Своїм Божественним Сином у Своєму святому Успенні.
Успенський піст відомий у нас також як Богородичний, Спасо-Богородичний
чи Спасівка. Звернімо увагу на історію цього посту, час його тривання та
його практику у перших віках християнської України.

сарії Анастасій, котрий жив коло 1090
року, щоб заохотити вірників до зберіган-
ня цього посту, видає про нього особли-
ву довідку, де він пише: «Піст перед Ус-
пенням Пресвятої Богородиці переда-
ли нам святі Отці й божественні патрі-
архи і його чесно заховують усі міста і
країни православних, а передусім вели-
ке й щасливе місто Константинополь та
Велика Церква». Вкінці автор робить
висновок, що цей піст уже був у практиці
ще до цісаря Льва Мудрого (886-911).
Справа Успенського посту була темою
Константинопольського Собору 1166
року за патріарха Луки Хрисоверга (1156-
1169) і цісаря Мануїла Комнена (1143 –
1180). Собор підтвердив практику цього
посту. Никон Чорногорець, монах Чор-
ної Гори коло Антіохії, котрий жив у другій
половині XI ст., про Успенський піст
каже, що ті, що його не заховують, не
мають на те підтвердження з давнини,
ані ті, що його зберігають, не мають
підтвердження на апостольському пе-
реданні, тільки на звичаю, до речі, дуже
давньому, наступних віків.

ЧАС ТРИВАННЯ І ПРИПИСИ СПАСІВКИ
У грецькій Церкві довгий час не було

узгодженості, як щодо часу тривання
Петрівки і Пилипівки, так і щодо часу три-
вання Успенського посту. Патріарх Валь-
самс († 1204)) подає, що за його часів
одні заховували всі три пости, це є Петр-
івку, Спасівку і Пилипівку, та що час їхньо-
го тривання був той, що й сьогодні, а інші
зберігали тільки Петрівку й Пилипівку, а
про Успенський піст і чути не хотіли. Він
у своїх посланнях боронить Богородич-
ний піст і наказує його зберігати. При
тому він покликується на Константино-
польський Собор з 1166 року, який цей
піст не лише підтвердив, але й визначив
його час від 1-го до 15-го серпня (14 –
28).

Успенський піст у давнину був строгі-
ший від Петрівки й Пилипівки, але лагід-
ніший від Великого Посту. В понеділок,
середу й п’ятницю цього посту була на-
казана суха їжа, це є хліб, вода й сушені
овочі, а в вівторок і четвер дозволялося
на варену їжу, але без оливи. В суботу й
неділю був дозвіл на вино й оливу, а в
день Господнього Преображення і на
рибу.

Наш Львівський Синод з 1891 року дає
однакові приписи щодо Петрівки, Спас-
івки й Пилипівки, а саме, в понеділок,

середу й п’ятницю Собор дозволяє на
набіл (молоко, молочні продукти), а в
інші чотири дні тижня на їжу м’яса. В цих
чотирьох днях духовні особи мають пе-
ред обідом і вечерею проказувати 50-
ий псалом, а миряни зобов’язані відмо-
вити 5 Отче наш і 5 Богородице Діво.

УСПЕНСЬКИЙ ПІСТ В УКРАЇНІ
Як у греків, так і в нас, якийсь час не

було одної думки щодо згаданих постів.
Про ті пости у нас маємо вже свідоцтва з
другої половини XI ст., але вони неясні і
не конкретні. Київський митрополит Ге-
оргій (1072) у своєму «Білеческому Ус-
таві» дає знати, що за його часів були у
нас всі три згадані пости. Петрівка й Пи-
липівка починалися у той самий час, що
й сьогодні, а Успенський піст деякі ско-
рочували. Митрополит Георгій наказує
заховувати Богородичний піст від 1 до 15
серпня (14 – 28), але про його приписи
нічого не говорить. Зате Студитський
Устав патріарха Олексія, що його у нас
завів Преподобний Теодозій Печерсь-
кий за часів митрополита Георгія, гово-
рить тільки про Різдвяний піст, а про
Петрів і Успенський нічого не згадує. І
саме тому, що цей Устав нічого не гово-
рив про Успенський піст, то деякі не
лише його скорочували, але й зовсім не
заховували. Подібно й незнані нам по-
іменно три автори «Учительних Слів»
домонгольської доби говорять тільки
про Петрівку й Пилипівку, а про Спасівку
не згадують.

Після нападів монголо-татар відомі
нам два свідоцтва відносно цих трьох
постів: митрополита Максима (1283 –
1305) і митрополита Фотія (1408 – 1431).
Митрополит Максим у своєму «Правилі»
для усієї Церкви подає детальні припи-
си відносно різних постів та їхніх часів.
Про три пости він пише: «Ще передали
нам святі Собори піст святих Апостолів. І
коли празник святих Апостолів випаде в
середу або п’ятницю, то не можна хрис-
тиянам їсти м’яса, а святкувати святий
день і їсти рибу… Також установили піст
у місяці серпні перед Успенням Пресвя-
тої Богородиці. Першого (14) дня серп-
ня, в який би день він і не випав, не їсти
м’яса ані риби. В празник Пресвятої
Богородиці, якщо випаде в середу або
п’ятницю, то не можна їсти м’яса, але
задля Пресвятої Богородиці дозволяєть-
ся їсти рибу… І установили піст впродовж
сорок днів перед святим і великим таїн-
ством Різдва по тілі Господа нашого Ісуса
Христа». Митрополит Максим не згадує
про Великий Піст, бо щодо нього не було
сумнівів чи спорів. «Правило» митропо-
лита Максима розіслане по всіх церквах
мало для всіх зобов’язувальну силу і
майже на ціле століття в тій справі вже
не було якихось розходжень. Митропо-
лит Фотій у своєму окружному посланні
до всього духовенства нагадує священи-
кам, щоб вони вчили народ свято збері-
гати всі чотири пости: Великий, Петрів,
Успенський і Різдвяний.

Отець Назарій ЛАНЬКО.

Загублене свідоцтво про право влас-
ності на нерухоме майно серія САС
№259995, видане на підставі рішення
Комарницької сільської ради від
14.05.2009р. на ім’я Софії Юрківни Іжик,
вважати недійсним.
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Щодо  мережі закладів культури в
Турківській територіальній громаді, про
яку я доповів, виступаючи на нараді, то  у
нас, під керівництвом  КЗ «Центр культу-
ри та дозвілля» Турківської міської ради,
збереглися і працюють 24 установи  (2 із
них  – у м. Турка та 22 філії  – у селах
територіальної громади). Комунальний
заклад «Публічна бібліотека» Турківсь-
кої міської ради об’єднує 24 бібліотеки,
з них –  2 міські (доросла і дитяча) та ще
22 бібліотеки-філії  функціонують   у се-
лах.

Щодо оптимізації галузі   культури. Че-
рез брак коштів на фінансування  міська
рада провела скорочення певної
кількості як творчих, так і технічних пра-
цівників. Так,  у  Турківському Народно-
му домі скорочено 10 осіб ( серед  них
посади керівника народної хорової ка-
пели, режисера народного театру, кері-
вника естрадно-духового оркестру, кері-
вника сімейного колективу, методиста з
народних промислів і по роботі з дітьми,
методиста з музичного  жанру, водія,
завгоспа, техпрацівника, опалювача
і т.д.).  По сільських філіях ми скоротили
4 творчі працівники, а також прибираль-
ниць. Взимку  потрібно було економити
електроенергію, але  ми  старалися пра-
цювати і виходити з ситуації. На час воє-
нного стану усіх  працівників комуналь-
ного закладу з 18 березня по  25 травня
було переведено на простій із  40-відсот-
ковою оплатою  праці. 16 працівників
наших філій працюють  на 0.75 ставки, а
13  – на 0.5 ставки посадового окладу.

Оптимізація бібліотек також  стала
відчутною. Книгозбірні  збережено, про-
те наполовину зменшилася кількість
працівників, у зв’язку із скороченням
штатних одиниць, а 3 працівники
сільських бібліотек обслуговують  ще й
по 2 бібліотеки-філії.  У штаті є 32  бібліо-
течні працівники, з яких  12  працюють
на повному  посадовому  окладі,  решта
–  на 0.5 та  0.75 посадового окладу.

До речі,   у своєму виступі пан Іван Соб-

ко відзначив, що в деяких територіаль-
них громадах оплата праці працівника
культури   становить  5- 6 тисяч гривень в
місяць. Це потрібно  якимось чином
виправляти.

Окрім  основної роботи, усі наші прац-
івники культури активно включилися в
допомогу для потреб ЗСУ (займаються
волонтерством, організовують бла-
годійні концерти, плетуть захисні маску-
вальні сітки та ін.).

Щодо проведення  різних  мистецьких
заходів. З початку року їх було 17, вклю-
чаючи свята до Дня Героїв Небесної
Сотні, свято-реквієм до  дня Чорно-
бильської трагедії, благодійний концерт
«Допоможемо нашому Герою!», відзна-
чення Дня Конституції України, благо-
дійний концерт «Разом до перемоги!»,
відзначення Дня Української Держав-
ності. До  участі в цих заходах долучали-
ся працівники культустанов, дитячої му-
зичної школи, бібліотек, Будинку дитячої
та юнацької творчості. Ще в січні  встиг-
ли провести  «Свято кисилиці» в селі Ло-
синець, а з початку  повномасштабного
вторгнення росії  в  Україну було пере-
креслено  всі  наші  наміри щодо прове-
дення  запланованих інших фестивалів,
а також наші плани з проведення Сьо-
мих Всесвітніх бойківських фестин під
гаслом «Всесвітні бойківські фестини –
у розбудові Української держави!»  Хоча
до цього часу, мені як голові Міжнарод-
ної громадської організації «Світовий
Конгрес Бойків» вдалося, при підтримці
народного депутата України Андрія Ло-
пушанського та нашого краянина, урод-
женця с.Жукотин, Володимира Будза,
ознайомити  з програмою фестин
Прем’єр-міністра  України Дениса Шми-
галя. І він позитивно відгукнувся на наш
почин  та дав згоду на нашу  з ним зустріч
щодо обговорення проведення цього
масштабного мистецького свята. Вірю,
коли ми виженемо з нашої неньки-Ук-
раїни рашистів,  відбудуємо свою країну,
ще  проведемо Сьомі Всесвітні

бойківські фестини. Пригадую, як  в 2007
році на Четвертих Всесвітніх бойківських
фестинах  у нас побував  тодішній Пре-
зидент України Віктор Ющенко. У своє-
му публічному виступі на “Святі мистецтв”
на Співочому полі біля с. Явора, де було
понад 150000 осіб,  він дав високу оцін-
ку  цьому фестивалю. А всього за час
проведення  усіх шести Всесвітніх бойкі-
вських фестин і трьох Світових Конгресів
Бойків у нас побувало  (як учасниками,
так і гостями) понад мільйон осіб.  За-
раз, під час воєнного стану,  Співоче поле
(20 га) переорали і віддали в оренду під
посів сільгоспкультур.

Наступним пунктом порядку денного
наради   стояло  питання моніторингу
бібліотечних фондів. Що стосується на-
шого бібліотечного фонду, то станом на
сьогодні він налічує  82000 примірників.
Фонд постійно поновлюємо новими ви-
даннями, а також очищаємо  від зноше-
ної та морально застарілої літератури.
На даний час працівники бібліотек пра-
цюють над вилученням з фондів літера-
тури, зміст якої  не відповідає нашій іде-
ології та культурі. Це, зокрема, книги  ав-
торів, які публічно підтримують агресію
росії проти України або ж мають антиук-
раїнський зміст.

У цьому  році фонди бібліотек Туркі-
вської громади поповнилися на 425 при-
мірників  – в рамках  обласної та дер-
жавної програми поповнення фондів.
Згідно місцевої програми на поповнен-
ня фондів виділено 10000 гривень, але
поки що  ніяку літературу не закуповува-
ли, адже казначейство  дає дозвіл на
фінансування тільки захищених статей.

Що стосується   роботи Турківської ди-
тячої музичної школи. Тут навчається 180
учнів,  а навчальний процес  забезпечу-
ють  22 викладачі. Працюють фортепі-
анний, скрипковий, сопілковий класи,
клас  баяна – акордеона,  бандури і клас
труби.

 Моя давня мрія –  відкрити в м. Турка
«Школу мистецтв», адже в нас дуже ба-
гато здібних, талановитих дітей, а при-
міщення ми знайдемо. Хотілось би   ще
створити ансамбль пісні і танцю «Бойкі-
вщина» (щось на зразок ансамблю «Гу-
цулія» з м. Яремче) –  на  напівпро-
фесійній основі, з бюджетною оплатою
праці – на базі народного аматорського
фольклорного колективу «Бойківські
переспіви» Турківського комунального
закладу « Центр культури та дозвілля».

Йшлося на нараді й  про  внутрішньо
переміщених осіб. У нашій громаді у
минулому навчальному році більше 90
дітей  з числа  ВПО були  залучені до
дистанційного  навчання. У приватному
секторі  проживає 1499 внутрішньо пе-
реміщених осіб, у Турківській гімназії ім.
Олександра Ільницького  – 65 осіб і 9
осіб навчалося, у  Турківському  профес-
ійному  ліцеї  – проживає 30 осіб.

Одним з важливих питань  є  процес
здійснення капіталовкладень в заклади
культури. Я  зазначив у своєму виступі,
що по можливості нам допомагають із

Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀÊËÀÄ²Â
ÊÓËÜÒÓÐÈ Â ÓÌÎÂÀÕ Â²ÉÍÈ
На виконання доручення заступника голови обласної державної військово-

цивільної адміністрації Івана Собка та  під його ж головуванням, 5 серпня 2022
року у м. Львів відбулася нарада, на якій розглянули актуальні питання  роз-
витку закладів культури територіальних громад Самбірського району. У ній
взяла участь і заступник директора департаменту культури, національно-
стей та релігій - начальник управління культури Львівської  ВЦОДА Тетяна
Плугатор. Від Турківської міської територіальної громади на цю розширену
нараду був відряджений я. На порядок денний зібрання  винесли наступні  пи-
тання: робота мережі закладів культури,  їх оптимізація; проведення заходів
та  фестивалів в умовах військового стану; моніторинг бібліотечних фондів;
про початок навчального року у мистецьких навчальних закладах; проблеми
проживання та навчання  внутрішньо переміщених осіб; капіталовкладення у
розвиток та діяльність  закладів культури, стан  їхнього фінансування та
ін. Звичайно, я зрадів, що, незважаючи на повномасштабне російське вторг-
нення в Україну,   ми розглядаємо  наболілі питання в царині культури. Наші
Збройні Сили дають гідну  відсіч російському агресору, а ми всіма методами,
засобами та ресурсами зобов’язані допомагати  армії відстояти нашу украї-
нську незалежність і перемогти рашистів. І цій боротьбі та нашій перемозі
над агресором велика роль відведена  й закладам  культури та мистецтва.
Маємо зробити все, щоб  повсюди звучала  українська пісня, музика, відроджу-
валися  звичаї та обряди,  працювали  виставки і музеї  та  проходили різно-
манітні мистецькі конкурси, заходи з національно-патріотичного виховання.
Все це  спрямоване на протидію  нашим ворогам.

фінансуванням голова Турківської
міської ради Ярослав  Паращич та заві-
дувач відділом освіти, культури та туриз-
му  Турківської міської ради Михайло
Блажівський. Зупинився й на тому, що в
м. Турка є давній Народний дім, який має
важливе історичне значення. У цьому
будинку ще в 1913 році Іван Франко чи-
тав  для горян свою поему «Мойсей».  На
фасаді приміщення встановлено  худож-
ньо-меморіальну таблицю на честь
Івана Франка. Тут створено краєзнавчий
музей «Бойківщина». Функціонують у
приміщенні відомі  громадські органі-
зації – «Світовий Конгрес Бойків» та
«Бойківщина ХХІ століття», діє музей
бойківської книги літературного об-
’єднання «Письменники Бойківщини».
Також я наголосив, що  на продовження
капітального ремонту цієї будівлі необх-
ідно хоча б  три з половиною мільйони
гривень. Користуючись нагодою,  попро-
сив обласне керівництво посприяти у ви-
діленні коштів для ремонту  Народного
дому.  А всього для  поточних ремонтів
закладів культури нашої  територіальної
громади  потрібно близько 7 мільйонів
гривень. З наближенням зими необхідні
кошти на енергоносії, придбання дров
для  опалення  в приміщеннях народних
домів, бібліотек та дитячої музичної шко-
ли.  І хоча би 150000 гривень для прид-
бання доброякісної звукопідсилюваль-
ної апаратури.   На завершення я  подя-
кував  організаторам за проведення
такої важливої для нас наради, а також
подарував заступнику голови Львівської
обласної державної військово-цивільної
адміністрації Івану  Собку випущений
Міжнародною громадською організа-
цією «Світовий Конгрес Бойків» спільно
з Турківською міською радою вісник «З
вершин і низин».

Віримо в нашу перемогу над російсь-
ким агресором і звільнимо українські
землі від рашистів.

Слава Україні! Героям Слава!
 Петро КОСАЧЕВИЧ,

голова МГО «Світовий Конгрес
Бойків» і Координаційного центру Кон-
гресу та Фестин, нагороджений Почес-
ною грамотою Верховної Ради України,
кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступе-
ня, заслужений працівник культури Ук-
раїни, директор комунального закладу
«Центр культури та дозвілля» Турківсь-
кої міської ради.

Якщо пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі,
медичний заклад за умовами співпраці з НСЗУ пови-
нен забезпечувати пацієнтів медикаментами, зокре-
ма антибіотиками, які визначені Національним пере-
ліком основних лікарських засобів та галузевими стан-

дартами у сфері охорони здоров’я. Для призначення
та застосування таких лікарських засобів виписувати
рецепт пацієнту не потрібно. Ці ліки гарантовано ма-
ють надаватися пацієнтам безоплатно.

Якщо пацієнт для лікування у стаціонарі потребує

антибіотик, не передбачений Нацпереліком та галузе-
вими стандартами у сфері охорони здоров’я, лікар змо-
же виписати йому рецепт. У такому випадку для випис-
ки рецепта на антибіотики в стаціонарі потрібна відпо-
відна підстава, адже всі дані про призначення лікар
вноситиме до електронної системи охорони здоров’я.
Якщо лікар випише рецепт на ліки, які мають надава-
тися в стаціонарі безоплатно – це вважатиметься по-
рушенням умов договору з НСЗУ.

Якщо лікар здійснює виписку зі стаціонару пацієнта,
який потребує подальшої антибіотикотерапії, лікар ста-
ціонару повинен виписати рецепт, щоб пацієнт у той же
день міг придбати ліки та продовжити лікування вдо-
ма.

Міністерство охорони здоров’я України.

ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЦЕПТ НА АНТИБІОТИКИ:
не варто перекладати відповідальність на колег

При наданні спеціалізованої медичної допомоги (як під час амбулаторного лікування, так і в умовах
стаціонару) виписувати електронний рецепт на антибіотик повинен саме той спеціаліст, який прово-
дить огляд пацієнта, визначає діагноз та здійснює призначення, тобто відповідає за процес лікування
пацієнта. У такому випадку скерування пацієнта до сімейного лікаря для виписки електронного рецеп-
та є недоцільним.
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 КУПЛЮ годинники СРСР, статуетки, ордени, сріблолом, радіо-
деталі та багато іншого. Тел.: 0934206484.

20218188419
(реєстраційний номер справи про

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
про початок громадського обговорення

звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Розчистка та берегоукріплення русла річки Літмир в м.Турка Самбірського району Львівської

області.

2. СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Турківська міська рада Самбірського району Львівської області. Голова: Паращич Ярослав

Ярославович,, 82500, Львівська обл., Самбірський р-н, м. Турка, вул. С.Стрільців, 62, 82500,
Львівська обл., Самбірський р-н.

3. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕН-
НЯ

Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, вул. Стрийська,
98, Львів, 79026, e-mail: ovdseoloda@gmail.com, (032) 238-73-83

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАН,
ЯКИЙ РОЗГЛЯДАТИМЕ РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, вул. Стрийська,
98, Львів, 79026, ovdseoloda@gmail.com, (032) 238-73-83

Висновок з оцінки впливу на довкілля, в якому обгрунтовується допустимість провадження
планової діяльності, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської
обласної державної адміністрації

 (вид РІШЕННЯ про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. СТРОКИ, ТРИВАЛІСТЬ ТА ПОРЯДОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИ-
ВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЧАС І МІСЦЕ УСІХ ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬ-
КИХ СЛУХАНЬ.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше
35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі вис-
новку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в
письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із
внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються. Громадські слухання відбудуться: Дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встанов-
леного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коро-
навірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування
карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання пись-
мових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

6. ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДОСТУП ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ТА ІНШОЇ ДОСТУПНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, вул. Стрийська,
98, Львів, 79026, e-mail: ovdseoloda@gmail, (032) 238-73-83

7. ОРГАН, ДО ЯКОГО НАДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ НАДАННЯ ЗАУВА-
ЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, заз-
наченого у пункті 5 цього оголошення Департаментом екології та природних ресурсів Львівської
обласної державної адміністрації (вул. Стрийська, 98, Львів, 79026. e-mail: ovdseoloda@gmail.com,
(032) 238-73-83).

8. НАЯВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

9. МІСЦЕ (МІСЦЯ) РОЗМІЩЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ІНШОЇ ДОДАТКОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ (ВІДМІННЕ ВІД ПРИМІЩЕННЯ, ЗАЗНАЧЕНОГО У ПУНКТІ 6 ЦЬОГО ОГОЛОШЕННЯ), А
ТАКОЖ ЧАС, З ЯКОГО ГРОМАДСЬКІСТЬ МОЖЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З НИМИ

Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації можна ознайомитись з
25.08.2022 р. від 10 до 17 години, за адресами: 82500, Львівська обл., Самбірський р-н, м. Турка,
вул. С.Стрільців, 62 -Турківська міська рада Самбірського району Львівської області та - м.
Львів, вул. Стрийська, 98, (032) 238-73-83 в Департаменті екології та природних ресурсів
Львівської облдержадміністрації.

МИСЛИВЦІ - УТРИМАЄМОСЬ,
ЗБЕРЕЖЕМО І ДОПОМОЖЕМО
Національний природний парк «Бойківщина» інформує мис-

ливців та мисливські колективи про встановлення обмежень
щодо ведення мисливського господарства та проведення по-
лювання в період воєнного стану на території Львівської об-
ласті.

З метою запобігання реальній небезпеці життю і здоров’ю насе-
лення області та з метою запобігання загрози реального скоєння
терористичних актів і забезпечення виконання заходів правового
режиму воєнного стану на території області, Головою Львівської
обласної військової адміністрації підписано наказ від 08.08.2022
№154/22 «Про встановлення обмежень щодо проведення полю-
вання та регулювання питань мисливства в період воєнного стану
на території Львівської області».

Цим наказом заборонено полювання на території області.
Отже, звертаємось до усіх мисливців із розумінням віднестися

до тимчасового припинення полювання та спрямувати свої зусил-
ля на охорону, відтворення та примноження звірів та птахів рідно-
го краю.

Василь КОВАЛЬЧИН,
головний природознавець Національного природного парку

«Бойківщина».

Подруги, колеги по роботі – Анна, Іванна, Євгенія, Любомира –
висловлюють щире співчуття Лідії Володимирівні Михайлечко з
приводу тяжкої втрати – смерті батька.  Вічна йому пам’ять.

Технічний персонал Турківського НВК (нова школа) глибоко сумує
з приводу смерті колишньої працівниці Ганни Іванівни Турянської
і висловлює співчуття техпрацівниці Іванні Іванівні Турянській з
приводу смерті свекрухи.

Втрачене посвідчення інваліда другої групи з дитинства  серія
ААБ№100411, видане 26.11. 2012р. управлінням соціального за-
хисту Турківської РДА на ім’я Миколи Михайловича Блажівського,
вважати недійсним.

ВІЙСЬККОМАТИ ОТРИМАЮТЬ
ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ТРАНСПОРТ ПІДПРИЄМСТВ

У понеділок, 15 серпня, Верховна Рада України прийняла у
другому читанні та в цілому в запропонованій Комітетом
редакції проект Закону про внесення змін до Закону України
“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Закон розроблено з метою
запровадження механізмів без-
посереднього доступу територ-
іальних центрів комплектуван-
ня та соціальної підтримки до
актуальної інформації про
транспортні засоби, які нале-
жать підприємствам, установам
і організаціям та можуть бути
призначені для задоволення
потреб Збройних Сил України та
інших військових формувань в
особливий період.

Законом пропонується вне-
сти відповідні зміни до статті 6
Закону «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію».

Зокрема, ним встановлено,
що територіальні органи
Міністерства внутрішніх справ
України щокварталу подавати-
муть до територіальних центрів
комплектування та соціальної
підтримки відомості про реєст-
рацію (перереєстрацію), пере-
обладнання та зняття з обліку
транспортних засобів, які пере-
бувають у власності
підприємств, установ та органі-
зацій і можуть бути призначені
для задоволення потреб
Збройних Сил України та інших
військових формувань в особли-
вий період.

Наш кор.

Колектив ветеринарної служби Турківщини глибоко сумує з при-
воду смерті ветеринарного працівника Володимира Миколайови-
ча Комарницького і висловлює щире співчуття рідним і близьким
покійного.


