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Педагогічний колектив Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст. щиросер-
дечно вітає з ювілейним  днем народження, який відзначала
5 жовтня –  добру, щиру колегу по роботі Оксану Євгенівну
Вільчинську і бажає шановній ювілярці доброго здоров’я, миру
і щастя. Щоб життя було засіяне радісними подіями, а його
нові сторінки доповнювалися яскравими зустрічами, приємни-
ми клопотами і плідними справа-
ми.  Нехай віра, надія і Божа лю-
бов не залишають Вас на довгій
життєвій дорозі.

Бажаємо щиро міцного здоро-
в’я,

Щоб здійснились задуми, мрії
щоб збулись.

Дім був повен затишку, ра-
дості, любові,

Щоб бажання й дійсність у
одне сплелись.

Хай рушничок щастя доля
простеляє,

А Господь боронить від усяких
бід.

Хай же Вас удача завжди зуст-
річає,

В добрі проживайте аж до сотні літ!

Шановний отче Романе!
Сердечно вітаємо Вас з днем народження!
Бажаємо, щоб свічка Вашої віри горіла і гріла Вам душу. Не-

хай Ваша міцна віра, світла надія і вірна любов наповнюють
серце кожного близького і рідного,
кожного знайомого, кожного пара-
фіянина радістю і втіхою; нехай Гос-
подь завжди буде з Вами і кожний
день життя несе з собою світло бла-
годаті і щастя. Нехай Всевишній по-
шле Вам міцне здоров’я, багато доб-
ра і своє благословення і до глибо-
кої старості з Вами по дорозі життя
йде щастя. Нехай доля буде милос-
тива до Вас і  Ангел-охоронець ле-
тить з Вами поруч й охороняє Вас
від тяжких недуг!

 З повагою до Вас – парафіяни,
церковний комітет та церковний хор
церкви Святої Євхаристії смт. Бориня.

ÏÎÊËÀËÈ ÆÈÒÒß ÍÀ
Â²ÂÒÀÐ ÏÅÐÅÌÎÃÈ

Тиждень, що минає, приніс на Турківщину дві трагічні звістки. Захищаючи рідну неньку-Ук-
раїну від московських поневолювачів, загинули  молоді воїни. Вчора Боринська громада, зреш-
тою, і вся Турківщина провели в останню дорогу 39-річного жителя с. Шандровець Івана Сла-
вича. До війська він був мобілізований у березні 2022 року. Відтоді брав участь у багатьох
бойових операціях. Мав військовий досвід. У 2002-2003 роках  проходив строкову військову
службу, де у званні мо-
лодшого сержанта був
заступником команди-
ра взводу авто-
мобілістів. Як і годить-
ся, загиблого воїна Тур-
ківщина зустрічала з
усіма почестями, вод-
ночас із сумом та жа-
лем, розділеним разом із
рідними, батьками, бра-
тами та сестрами.

Боринська селищна
рада  висловлює щире
співчуття рідним і дякує за
сина, який став на захист
рідної землі.

Іншого Героя  –  25-
річного Олександра Не-
стерчука, якого знає бага-
то мешканців Турківщини
(майже щороку він при-
їздив в наше місто до ба-
бусі  Нелі Шушко) похоро-
нять в Червонограді. Його
батьки народилися в
Турці, але проживали в
місті Камінь-Каширський Волинської області. Там він народився, закінчив школу. Згодом навчався у
Львівській академії ветеринарної медицини. А коли одружився, переїхав жити в Червоноград. Там  у
них з дружиною  Марією народився син Юрчик, якому зараз 6 років.  Загинув Олександр 30 вересня
на Херсонщині, а 18 вересня Герою виповнилося 25.

Колектив редакції газети «Бойківщина» висловлює щире співчуття Нелі Шушко, яка разом з нині
покійним чоловіком Василем, багато років трудилися в Турківській районній друкарні.

Вічна слава Героям, які віддали своє життя за нашу незалежність, за те, щоб ми жили у вільній
державі.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄËß ÍÀËÀÃÎÄÆÅÍÍß ÒÐÀÍÑÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑÏ²ÂÏÐÀÖ²
Днями голова Турківської міської ради Ярослав Паращич з триденним візитом відвідав одне

з найбільших словацьких міст – Кошіце. Тут він разом з мерами міст Новий Розділ, Ново-
яворівськ, Стрий та Мостиська  провів ділові зустрічі з представниками  тутешніх органів
місцевого самоврядування.

До  міждержавної зустрічі були
залучені не лише представники
Львівщини, а й Закарпатської та
Івано-Франківської областей. Най-
перше йшлося про налагодження
взаємовигідної транскордонної
співпраці. Своїм досвідом  у цьому
плані ділилися представники За-
карпаття, які вже тривалий час пра-
цюють зі словацькими партнерами.
Вони розповідали про реалізацію
спільних проектів з розвитку громад
в контексті конкурентоспромож-
ності. Проекти передбачають, що
90 відсотків фінансового забезпе-
чення – це кошти Євросоюзу, 10
відсотків – місцевих бюджетів  або
громад. Очікується, що 29 жовтня
представники місцевого самоврядування міста Кошіце та міста Сніна прибудуть на Турківщину для
підписання угоди про співпрацю.

Про це розповів редакції, повернувшись з відрядження, Ярослав Ярославович.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒ²ÒÜ
«ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÓ» ÍÀ 2023 Ð²Ê

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
(разом із платою за прийом передплати):

- 1 місяць – 16,00 грн.
- 3 місяці – 48,00 грн.

- 6 місяців – 96,00 грн.
- 12 місяців – 192,00 грн.
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Â²ÄÇÍÀÊÀ ÇÀ ÂÎËÎÍÒÅÐÑÒÂÎ
З часу повномасштабного вторгнення російських військ у півден-

но-східні області України, надзвичайно потужно запрацював волон-
терський рух, в який влилися тисячі небайдужих патріотів. Ак-
тивно працює він і на Турківщині. Щотижня гуманітарні вантажі
волонтери відправляють у різні військові підрозділи, в складі яких
виконують бойові завдання наші земляки. Безперечно, кожен член
волонтерської спільноти заслуговує найбільшої похвали та вдяч-
ності.

Так, днями активний волонтер Володимир Варварич, який щомісяця
по два або й три рази  доставляє все необхідне нашим воїнам на схід
України, був нагороджений відзнакою – нагрудним знаком «Волонтер
України». Так співпало, що нагородження відбулося у переддень його
дня  народження. Хоча Володимир Олексійович не вважає, що це його
особиста нагорода, а цілої команди волонтерів, всіх тих, хто допомагає
збирати речі, продукти харчування для наших воїнів, хто дає кошти, хто
відвідує українських захисників у зоні бойових дій.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Треба віддати належне, що на Турківщині в ті 90-і знай-
шлося багато патріотів, які поставили собі за мету уві-
ковічнити славний подвиг захисників української неза-
лежності. На місці, де відбувся  перший  бій, поблизу с.
Сянки, вони вирішили спорудити символічну могилу на
честь пам’яті загиблих. Коли будівництво підходило до
завершення, в Карпатах сильно дощило. Отож, дово-
дилося в складних умовах   реалізовувати задумане.
Працювали вдень і вночі, щоб
до відкриття й освячення пам’-
ятного знака все було готово. І
ось настав цей день. На роз-
логій території поблизу пам’ят-
ного знака зібралися тисячі не-
байдужих українців в очікуванні
урочистої миті. До підніжжя
піднімаються Січові Стрільці, на
чолі з командиром Василем За-
гакайлом. Велично звучать мо-
литви собору священників, що
освячують могилу. Тоді урочис-
тий мітинг з цієї поважної наго-
ди відкрив голова районної ради
Йосип Юричко. Відзначивши
історичну роль стрілецтва в
нашій історії, він подякував усім,
хто активно долучився до спо-
рудження пам’ятного знака. Це
Боринське професійно-техніч-
не училище, голова колгоспу
ім.Свердлова Роман Биїк (нині вже покійний), тодішній
голова Турківської міської ради Василь Круц, керівни-
ки громадських організацій –  Микола Михайлик, Ми-
рон Маркович (нині покійний), Ярослав Геврич. Йосип
Іванович тоді перепросив присутніх, сказавши, що спи-
сок тих, хто долучився до проекту, надзвичайно вели-
кий і назвати   всіх складно, а участь кожного бачив і
оцінить Бог.

Пригадується, тоді на урочистостях виступили депу-
тат Верховної Ради України Степан Павлюк,  началь-
ник обласного управління культури Олег Гринів, депу-
тат Турківської районної ради народних депутатів Ми-
кола Михайлик, заступник голови Самбірського міськви-
конкому Микола Шпак, вчителька-активістка і патріот-
ка Віра Лисак,  голова міської організації РУХу, уже зга-
дуваний Мирон Маркович. Це були справжні полум’яні
виступи, які вселяли в душі і серця присутніх патріо-
тизм  та віру в світле майбутнє України. На цьому мітин-
гу вперше було прийнято резолюцію про демонтаж
пам’ятника Леніну в м. Турка. І, треба віддати належне,
її було успішно реалізовано. А на завершення свята
відбувся величний концерт за участю дитячого хору
«Дударик» зі Львова, хору обласної філармонії «Вер-
ховина», хорової капели «Діброва» із Самбора і ще
багатьох-багатьох аматорів сцени. Відтоді щороку біля
пам’ятного знака у вересневі, інколи погожі, а часто й
непогожі дні, відбуваються поминальні заходи. По-
різному збиралися люди. Було сотні й тисячі людей, а,
бувало, й невелика горстка.

Цьогоріч, у 108-у річницю першого бою Січових
Стрільців на Ужоцькому перевалі, також відбулися
пошанувальні заходи, зорганізовані Боринською се-
лищною радою, зокрема відділом  освіти, культури, мо-
лоді, спорту та туризму (начальник  – Оксана Манюх,
завідувач сектору культури – Руслана Писанчин). І хоч
процедурно все проходило на найвищому рівні, людей
зібралося не багато. Можливо відлякував дрібний до-

щик, який поливав з неба, наче оплакуючи загиблих
січовиків, або ж пронизливий осінній карпатський вітер.
Як і тоді, 32 роки тому, під  час освячення пам’ятного
знака, собор священників відслужив панахиду, а
опісля декан ПЦУ Роман Кавчак виступив з палкою
проповіддю. На цей раз він провів паралель  від
героїчної боротьби січовиків до звитяг воїнів УПА і
аж до наших теперішніх мужніх захисників Зброй-
них Сил України, які знову змушені стояти в обо-
роні незалежності, захищаючи від одвічного
північного сусіда – московії. Аналізуючи події мину-
лого та сьогодення, він висловив упевненість і зак-
ликав всіх присутніх до віри в те, що Україна вис-
тоїть і переможе. Тому, що любов до батьківщини і
до рідної землі – це велика сила, яка народжує
подвиги і звитяги. Далі ведучі заходу до слова зап-
росили помічника депутата Верховної Ради Украї-
ни Андрія Лопушанського Ірину Кіру. Вона як педа-
гог-історик дала розгорнутий і детальний аналіз
подій, що відбувалися 108 років тому на Ужоцько-
му перевалі й проаналізувала передумови і на-
слідки боротьби Січових Стрільців. А також пере-
дала присутнім вітання від депутата Верховної Ради
України Андрія Лопушанського, який неодноразово
бував на цьому святому, омитому кров’ю українських
патріотів, місці. Затим до слова запросили голову бла-
годійного фонду «Милосердя» Мирославу Калинич.
Вона безпосередньо брала участь у спорудженні пам-
’ятного знака разом з десятками патріотів та нині по-

кійним чоловіком Юрієм Калиничем. Заглиблюючись у
далеку та близьку історію, Мирослава Петрівна згада-
ла багатьох ентузіастів, хто на зорі нашої незалежності
робив усе можливе, щоб кожна сторінка історії стала
відомою для громадськості. Пригадав  ці історичні події
й у своєму виступі голова Міжнародної громадської
організації «Світовий Конгрес Бойків» Петро Косаче-
вич. Він  також на початку 90-х брав активну участь у
всіх патріотичних заходах, що проходили на Турківщині.
Від імені Боринської селищної ради присутніх вітав та
дякував за небайдужість, організацію заходу керівник
апарату селищної ради Мар’ян Лабецький.  А на  за-
вершення виступила староста с. Сянки та Беньова
Людмила Василечко. В її словах була історія, сього-
дення, вдячність і пошанування. Пошанування для тих,
хто в різні роки відстоював і здобував незалежність Ук-
раїни, хто поліг за цю святу справу, вдячність тим, хто
споруджував пам’ятний знак для увіковічення Січово-
го Стрілецтва, та тим, хто цьогоріч прибув на поминаль-
ний захід. Лейтмотивом усіх виступів можна вважати
слова, винесені в заголовок публікації 90-х кров проли-
та на Бескидах, але вже з продовженням у тому кон-
тексті, що буде не марною. Сьогодні наші славні Збройні
Сили продовжують боротьбу, яка, без сумніву, закін-
читься перемогою над московською ордою і Україна
назавжди стане справді вільною і житиме щасливо й
багато, а наші захисники, які впродовж століть борони-
ли рідну землю, житимуть у пам’яті, у вічній прославі.

Вклонитися світлій пам’яті загиблих січовиків та відда-
ти належне їхньому подвигу  на урочистості прибули
перший заступник  Турківського міського голови Олег
Гришканич  та   начальник відділу освіти, культури та
туризму Михайло Блажівський.  Разом з Іриною Кірою,
старостою сіл Сянки та Беньова Людмилою Василеч-
ко та представниками Боринської селищної ради вони
поклали квіти до підніжжя пам’ятного знака.

Повертаючись до цьогорічного вересневого заходу,
хочу відзначити надзвичайно патріотичну і змістовну
концертну програму учасників художньої самодіяль-
ності Боринської селищної ради. Зокрема аматорів
сцени філії  Центру культури і дозвілля сіл Кривка, Ли-
бохора, Нижнє Висоцьке, смт. Бориня. Їхнє чудове ви-
конання, вміло підібраний сценарій, гадаю, не зали-
шили байдужим жодного присутнього, хоч, по правді
кажучи, глядацької аудиторії було надто мало. Якась
жіночка (здається, з с. Сянки) з цього приводу сказала
надзвичайно правдиві слова: «Якби захід проводили в
рік або напередодні виборів до Верховної Ради Украї-
ни, то кандидатів й депутатів різних рівнів, їхніх по-

мічників було б досить таки багато». Але, попри це,
свято пройшло на високому патріотичному рівні, на
прославу Січовому Стрілецтву  та нашим теперішнім
захисникам, які, без сумніву, виженуть московських
окупантів з омитої кров’ю української землі. Слава Ге-
роям України...

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÊÐÎÂ ÍÀ ÁÅÑÊÈÄÀÕ
ÏÐÎËÈÒÀ ÍÅÄÀÐÅÌÍÎ

Пригадується, як на зорі нашої  незалежності, у 1990 році, у газеті «Бойківщина» була надрукована
стаття нашого кореспондента Йосипа Созанського «Кров на  Бескидах» – до 76-ї річниці створення
Легіону Українських Січових Стрільців. Тоді вперше широкий загал читачів дізнався про героїчну бо-
ротьбу січовиків на Ужоцькому перевалі. У цій публікації Йосип Васильович дав розгорнутий аналіз історії
та боротьби стрілецтва, а також згадав наших земляків, які воювали в Легіоні. Це стрілець Матвій
Яворський, хорунжий Ярослав Салтикевич,  підхорунжий Іван Фарисей (всі троє із с. Верхнє), десятник
Омелян Білинський з Мохнатого, Микола Курейчук з Турки. Вони бійці четвертої сотні першого полку
Січових Стрільців.
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ÂÈÇÍÀ×ÅÍÎ ËÀÓÐÅÀÒ²Â
ÊÎÍÊÓÐÑÓ

³ì.  ÌÈÐÎÍÀ ÓÒÐÈÑÊÀ
Минулого тижня народний музей “Бойківщина” Турківської міської ради провів презентацію

XXV літературно- краєзнавчого конкурсу ім. Мирона Утриска. На захід були запрошені учас-
ники  та журі конкурсу. Це – Василь Пурухницький, Микола Сиско,  Олег Тимчак,  Роман Пас-
тух (учасники) та члени журі конкурсу –  директор  КЗ «Публічна бібліотека» Ганна Семків;
краєзнавець Оксана Павлик, голова МГО “Світовий Конгрес Бойків” Петро Косачевич; голо-
ва оргкомітету конкурсу ім.  Мирона Утриска Василь Лило  і  секретар конкурсу Руслана
Юсипович.

Згідно постанови XXV Міжнародного літературно- краєзнавчого конкурсу ім.  Мирона Утриска від
11.08.2022р., врахувавши оцінки журі, комітет затвердив такі результати:

Звання лауреата  І премії  удостоєні: Василь Прухницький, за книгу “Легенди Карпат”; Галина
Козак, за книги “Таємниця”,”Дорога терном заросла”; Михайло Шевченко, за книгу “Ти у світі єдина”.

Звання лауреата  ІІ премії  удостоєні: Микола Сиско, за книги “Раби чужини”,”Піренейські історії”;
Галина Скіфська, за книгу “Справжність”; Роман Пастух, за книгу “Королева любові”.

Звання лауреата ІІІ премії удостоєний  Олег Тимчак, за книгу”Народжений в сорочці”.
Дипломом І ступеня нагороджені: Микола Зимомря, Марія Якубовська, за книгу “Науково-педаго-

гічна школа акад. Н.Ничкало у системі культурологічної парадигми сучасності”; Володимир Якубовсь-
кий, за книгу “Різьба по вогню”; Ніна Прик, за книгу “З весною в душі “; Альбіна Батуріна, за книгу “Літні
канікули”; Оксана Легуцька-Карнага, за книги “У тіні твоїх крил”, “Гаптую долю”, “Лабіринти долі”.

Нагородження учасників конкурсу дипломами та медалями відбулося у приміщенні читального
залу КЗ «Публічна бібліотека» Турківської міської ради.

Учасників конкурсу, від імені міської ради, вітав заступник голови Богдан Макаришин.
Наш кор.

Щоб краще зрозуміти ново-
введення, варто розглянути
його на на-
очному при-
кладі.

Н а п р и к -
лад, у водія
є посвідчен-
ня, яке дає
йому право
к е р у в а т и
відповідним
транспорт-
ним засо-
бом на 30
років до
2050 року. В разі ухвалення но-
вого законопроєкту № 8082, він
зможе ним користуватися лише
10 років, замість тридцяти.
Після цього водійське по-
свідчення потрібно буде замі-
нити.

Також всі посвідчення, які бу-
дуть видані після прийняття за-
конопроєкту будуть працювати
5–10 років залежно від категорії:

- категорії А1, А, В1, В, ВЕ –
десять років;

Влада вирішила
провести обов’язкову

заміну посвідчень водіїв
Згідно з законопроєктом № 8082, ВРУ, водійські посвідчен-

ня, які раніше були видані на 30 років. тепер будуть працюва-
ти лише десять років. Обов’язкова заміна буде проведена до
січня 2033 року. Причому, незалежно від терміну дії докумен-
та. Всі посвідчення водіїв під час впровадження нового закону
будуть придатними, але не пізніше ніж до 19 січня 2033 року.

- категорії С1, С1Е, С, РЄ, D1,
D1E, DE, T — п’ять років.

Такий законопроєкт, як пла-
нується, допоможе знизити
кількість ДТП та виключити ко-
рупційну складову.

Поки що невідомо, як саме
буде проводитися заміна вод-
ійських посвідчень: чи потрібна
буде лише довідка про здоро-
в’я, чи доведеться заново скла-
дати іспит. Ймовірно, буде вра-
ховуватися кількість порушень
водія. Якщо їх багато — його чи
її можуть відправити проходити
курс повторно.

Наш кор.

УКРАЇНЦІВ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО
НЕБЕЗПЕКИ ВІД РОСІЯН ВЗИМКУ
Середня температура в оселях українців цієї
зими може бути нижчою, ніж у минулі роки

Сьогодні завданням № 1 для Уряду є завершення підготовки до опалювального сезону.
Попри всі виклики, уряд робить все, аби забезпечити тепло, світло та воду в домівках ук-
раїнців. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«По-перше, працюємо над захистом критично важливих об’єктів. По-друге, створюємо запаси аль-
тернативних джерел енергії на той час, поки триватимуть аварійні ремонтні роботи. Такий запас уже
формується. Гроші на це виділили ще влітку. Дер-
жава закуповує мобільні котельні та генератори.
Частину засобів отримуємо як гуманітарну допо-
могу від наших партнерів. Нарешті, на крайній ви-
падок розроблені та доведені до обласних військо-
вих адміністрацій алгоритми евакуації населення.
Їх активують за наявності критичних інфраструк-
турних пошкоджень, які неможливо буде усунути
протягом короткого терміну», — сказав Шмигаль.

Також він додав, що є ймовірність повного при-
пинення газового транзиту через територію Ук-
раїни до Європи.

«Такого сценарію не можна виключати. Тому підготовлено план максимально заощадливого та
ефективного використання наявного ресурсу газу. Саме тому середня температура в оселях українців
цієї зими може бути нижчою, ніж у минулі роки. Зараз таку політику впроваджують більшість країн
Європи. Ми живемо та працюємо в умовах війни, і кожен із нас має з розумінням ставитися до цих
викликів», — додав глава уряду.

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

сту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської ради.

СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР ДЛЯ
ГРОМАД ТУРКІВЩИНИ

У рамках співпраці Обласної асоціації місцевих рад «Ради
Львівщини», Української освітньої платформи, яка є партне-
ром UNICEF в Україні, освітні заклади Турківської та Боринсь-
кої територіальних громад отримали по 5 спортивних пода-
рункових наборів.

Всередині боксів є футбольні, волейбольні та баскетбольні м’ячі,
жилетки для командних ігор, волейбольна сітка та інше споряд-
ження.

Турківський міський голова Ярослав Паращич та Боринський
селищний голова Михайло Шкітак щиро подякували меценатам і
висловили сподівання на подальшу співпрацю.

Наш кор.
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– матеріали рекламного характеру.

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

 ÓÕÈËÅÍÍß Â²Ä ÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²¯ ÒÀ
Ï²ÄÐÎÁÊÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â – ÊÐÈÌ²ÍÀË
Статтею 336 Кримінального кодексу України передбаче-

но кримінальну відповідальність за ухилення від призову за
мобілізацією. Ухилення від призову на військову службу під час
мобілізації, на особливий період, на військову службу за призо-
вом осіб із числа резервістів в особливий період - карається
 позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Працівники Турківської РФ Львівського обласного центру зайня-
тості  висловлюють щире співчуття провідному фахівцю Наталії
Йосипівні Монастирській  з приводу тяжкої втрати –  смерті брата.

Педколектив Сигловатського ЗЗСО висловлює щире співчуття
класоводу 4 класу Любові Ільківні Лабецькій та вчителю початко-
вих класів Галині Омелянівні Лабецькій з приводу тяжкої втрати –
смерті чоловіка та свекра – Мирона.

Як правильно вибрати саджанці восени та
на що слід звернути увагу в першу чергу

Восени, як вважають більшість садоводів, краще за все садити фруктові дерева та кущі.
Тому пропонуємо скористатися кількома порадами, коли будете вибирати рослини, щоб
вони, після посадки, добре вкоренилися й перезимували.

Не купуйте у продавців саджанці, привезені з південних областей країни, бо вони точно не перези-
мують. Звертайте увагу, які на дереві
пагони. Грушові пагони повинні мати
зріст 1 метр, а яблуневі – не менше
60 сантиметрів. Іншого розміру де-
ревця не беріть. Дерево не повинно
мати багато гілочок. Щоб плодове
дерево добре вкорінилося, обирай-
те молоде, а не 3 чи 4-річне, яке буде
важко приживатися.

У гарного саджанця має бути зріст
1 метр й більше, товщина стовбура 1
см, а корені мати довжину 30 см. Він
має мати живий, а не сухий вигляд й
не бути порубаним. Стовбур – не
мати листя, на якому видніється ха-
рактерний щепленню «шрам». Якщо
всі ознаки збіглися, то сміливо купуй-
те такий саджанець. Краще за все
саджанці купуйте в спеціальних роз-
садниках. Для цього потрібно туди
поїхати й впевнитись, що придбали
такий посадковий матеріал, який бажали. Там фахові продавці нададуть всю потрібну інформацію з
вирощування та догляду за рослинами.

Наш кор.

Мешканці будинку №42, що по вул. Молодіжна м. Турка, вислов-
люють щире співчуття Івану Дмитровичу Федитнику та його сім’ї з
приводу тяжкої втрати – смерті матері. Вічна  їй пам’ять.

ÏÎË²Ö²ß ÍÀÃÀÄÓª ÂÎÄ²ßÌ, ÙÎ Ç 1
ÆÎÂÒÍß ÍÀ ÇÀÌ²ÑÜÊÈÕ ÄÎÐÎÃÀÕ

ÍÅÎÁÕ²ÄÍÎ ÂÌÈÊÀÒÈ ÔÀÐÈ
З 1 жовтня по 1 травня на заміських дорогах за межами

населених пунктів транспортні засоби зобов’язані рухатися
у світлий час доби з увімкненими денними ходовими вогнями
або з ближнім світлом фар. Це зробить ваш автомобіль по-
мітним на дорозі та суттєво зменшить ризик потрапити у
ДТП.

Згідно з пунктом 9.8 Правил дорожнього руху України, від 1 жов-
тня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза на-
селеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в
разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє
світло фар.

У вказаний період це правило діє цілодобово.
Також в умовах недостатньої видимості в світлий час доби замість

або разом з ближнім світлом фар можна вмикати протитуманні
фари, а в темну пору доби на неосвітлених ділянках дороги - тільки
з ближнім або дальнім світлом фар.

За невиконання правила водії можуть бути притягнуті до відпов-
ідальності за ч.2 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень
швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорож-
нього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу
України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою
накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

Вимога пов’язана з тим, що світловий день стає коротшим, а
осінньо-зимовий період дощів та туманів спричиняє недостатню
видимість на дорозі. Ближнє світло фар зробить вас більш по-
мітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху. Бережіть
життя та здоров’я – своє та інших!

Наш кор.

Статтею 358 Кримінального
кодексу України передбачено
кримінальну відповідальність
за підроблення документів, пе-
чаток, штампів та бланків, збут
чи використання підроблених
документів, печаток.

Згідно частини 4 статті 358 КК
України, використання завідо-
мо підробленого документа -
карається штрафом до п’ятде-
сяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або
арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі
на строк до двох років.

Протягом поточного 2022
року Самбірською окружною
прокуратурою направлено до
суду   6 кримінальних провад-
жень, у зв’язку з ухиленням від
призову за мобілізацією, за стат-

тею 336 КК України та 18 обви-
нувальних актів щодо підроб-
лення документів, які надають
право військовозобов’язаним
безперешкодно виїжджати за
кордон за статтею 358 КК Украї-
ни.

Судами розглянуто і
винесено 24 вироки у
справах зазначеної ка-
тегорії відносно 24-х
осіб. До засуджених осіб
застосовано покарання,
передбачене санкціями
статей  336, 358 КК Ук-
раїни.

Окрім цього, прово-
диться досудове розслі-

дування у 17 кримінальних про-
вадженнях  даної категорії, про-
цесуальне керівництво у яких
здійснює прокурор окружної
прокуратури.

Слід зазначити, що засуджен-
ня осіб за статтею 336 КК Украї-
ни за ухилення від призову за
мобілізацією не звільняє їх  від
подальшого обов’язку як
військовозобов’язаних осіб за-
хищати Вітчизну в особливий
період.

Олександр ТЕЛИЧКО,
керівник Самбірської

окружної прокуратури.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ДБ №287273,
видане управлінням соціального захисту населення Турківської
РДА на ім’я Яни Володимирівни Сигляк, вважати недійсним.

Â ÓÊÐÀ¯Í²
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ÏÎÆÅÆÍÎ-
ÐßÒÓÂÀËÜÍ²
Ï²ÄÐÎÇÄ²ËÈ
Верховна Рада України у

першому читанні проголосу-
вала законопроект 7557, який
дозволить створити доб-
ровільні пожежно-рятувальні
підрозділи для забезпечення
місцевої пожежної охорони.

У їхні обов’язки входитиме:
- участь у здійсненні заходів

із запобігання виникненню по-
жеж, їх гасіння, проведення
аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт;

- повідомлення ДСНС про ви-
явлені порушення встановле-
них законодавством вимог по-
жежної та техногенної безпеки;

- виконання законних вимог
керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації
та/або керівника гасіння по-
жежі;

- додержання встановлених
вимог безпеки та охорони праці
при здійсненні заходів із запоб-
ігання виникненню пожеж, їх
гасіння, проведення аварійно-
рятувальних та інших невідклад-
них робіт.

Як відомо, подібні пожежно-
рятувальні підрозділи давно і
успішно функціонують у євро-
пейських країнах, зокрема у
сусідній Польщі. Бути пожежни-
ком там велика честь. Є навіть
цілі династії, де з гордістю пе-
редають амуніцію, а відтак і обо-
в’язки від батька до сина, а там
і онукам.

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та ме-

талопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силікатну, вогнетривку, клінкерну, цемент, вап-

но, шифер, плоский шифер, блоки з мармурової крошки, газо-
блоки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматуру,
кахель, сітку для огорожі, мінвату, пінопласт, пиломатеріали, тро-
туарну плитку, поребрик, селітру та нітрофоску.

Є труба дорожня, діаметром 400 мм.
Виготовляємо металеві огорожі на цвинтар, дашки, навіси,

ворота. Надаємо послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.


