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Дорогу дружину –їмость  із с. Верхнє Висоцьке Валентину
Савчак, люблячу матусю, турботливу бабусю і прабабусю, пре-
красну душею, мудру, енергійну, життєлюбну, незаміниму сваху
сердечно вітають  з днем народження, який святкуватиме 30
жовтня, чоловік о.Федір, син Михайло,  невістка Оксана, онук
Михайло з дружиною Альмірою, внучка Лілія, правнучки Марія
та Ірина, свати Василь із дружиною та сваха Антоніна і бажа-
ють їй здоров’я міцного, щастя земного,
мирного неба над головою, рясних Божих
благословінь, а Мати Божа нехай огортає
своїм покровом на многії і благії літа.

Ці роки, наче птиці, летять,
Їх ніколи не вернеш назад.
Ніби вчора було вісімнадцять,
 А сьогодні уже за 70!
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у Вас гаразд.
Хай помагає молитва свята
На довгі, щасливі і мирні літа!

Колектив Ільницького ЗЗСО І-ІІІ ст. щиросердечно вітає з
ювілейним днем народження добру, щиру, роботящу, привітну
людину,  кухаря ЗДО Галину Якубівну Черчович і бажає ша-
новній ювілярці  міцного здоров’я, безліч світлих і радісних
днів у житті, щастя, родинного тепла, достатку, миру, Божої ласки

і опіки на многії літа.
Нехай Вам щасливо у світі живеться,

Нехай лиш добро і достаток ведеть-
ся.

Хай щастя і радість приходять до
хати,
Хай доля дарує ще років багато.

Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.

Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.

ÄÎÑÒÎÉÍÈÉ
ÏÐÎÄÎÂÆÓÂÀ× ÄÈÍÀÑÒ²¯

У середині жовтня Турківщина, Львівщина, вся Україна і закор-
доння згадували видатного медика, вченого, гуманіста та й
просто надзвичайно порядну людину Ігоря Герича. Цими днями
йому мало б виповнитися 62 роки. Але надто рано, у розквіті
сил, у 2014 році, Ігор Дионізович пішов із життя, залишивши про
себе добру славу і вічний спомин тисяч вдячних пацієнтів, яким
врятував життя. Його науковий і професійний шлях, наче блис-
кавка, світив яскраво, надихаючи на добрі справи колег та од-
нодумців. Він народився в сім’ї медиків і гідно та високомораль-
но ніс професійний символ.

Пішовши у засвіти, Ігор Дионізович залишив після себе гідну зміну – такого ж як і він талановитого
хірурга – сина Гната (на фото, другий зліва). Як колись батько в Афганістані, Гнат сьогодні також
рятує життя українських воїнів, проявляючи високий професіоналізм, людяність і відданість професії.

Нещодавно Гнат Герич взяв участь у клінічному конгресі колегії американських хірургів, учасниками
якого були близько 20000 хірургів найвищого рівня кваліфікації з усього світу.

Для того, щоб потрапити в асоціацію та взяти участь в цьому міжнародному медичному заході,
потрібно було пройти складну процедуру авторизації, яка повинна була підтвердити високий рівень
знань, науковий статус, а також практичний досвід і володіння технічно-складними методиками опе-
рацій.

– Маю велику честь вперше в історії асоціації бути українським хірургом, авторизованим та запро-
шеним з доповіддю виступити на конгресі хірургів США, – написав на своїй сторінці у Фейсбук Гнат
Герич.

На конгресі Гнат Ігорович був нагороджений двома відзнаками (на фото).
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÏÅÐÅÕÎÄÈÒÜ ÍÀ ÇÈÌÎÂÈÉ ×ÀÑ
Ó ÍÅÄ²ËÞ, 30 ÆÎÂÒÍß, Î 4:00 ÃÎÄ., УКРАЇНА ПЕРЕХО-

ДИТЬ НА ЗИМОВИЙ ЧАС. СТРІЛКИ ГОДИННИКА ПОТРІБНО БУДЕ
ПЕРЕВЕСТИ ÍÀ ÎÄÍÓ ÃÎÄÈÍÓ ÍÀÇÀÄ.

У переведенні годинників є плюси та мінуси. Так, економія на
електроенергії від переведення часу мінімальна. Вона становить
лише від 0,2 % до 2 %. У той же час дослідження 2020 року, в ході
яких проаналізували стан здоров’я більше 150 млн. осіб, показа-
ли, що переведення годинників негативно позначається на здо-
ров’ї.

Вперше переведення на сезонний час було введено у Великій
Британії у 1908 році з метою економії електроенергії. У СРСР пе-
рекладати стрілки годинника почали з 1981 року, а в Україні — з
перших років незалежності. Нині понад 110 країн світу переходять
на літній та зимовий час. Однак економічна доцільність цього дав-
но втрачена, і багато держав планують відмовитися від переве-
дення стрілок.

ПОВЕРНУЛИ ЗЕМЛЮ ГРОМАДІ
Органи прокуратури забезпечують ефективну реалізацію представницьких повноважень.

Так, за результатами вивчення стану законності у сфері землекористування, Турківським
відділом Самбірської окружної прокуратури встановлено, що між Львівською обласною дер-
жавною адміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю укладено 7 дого-
ворів  оренди землі,  площею 64,8  га, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуго-
вування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств та обслуговування вітро-
електростанції, розташованих за межами населених пунктів смт. Бориня, с.Ільник та с.Мель-
ничне.

 За умовами договору орендар зобов’язувався своєчасно вносити орендну плату. Однак, в обумов-
лені строки плати не вносив, внаслідок чого виникла заборгованість близько 1 млн. грн.

Як наслідок, прокурором подано до Господарського суду Львівської області 7 позовних заяв про
розірвання договорів оренди земельних ділянок, вартістю 438,5 млн. грн.

Відтак, ґрунтовно дослідивши обставини справи, врахувавши принципову позицію та доводи проку-
рора,  Господарським судом Львівської області  в жовтні 2022 задоволені дві  позовні заяви прокура-
тури про розірвання договорів оренди земельних ділянок, загальною площею 10,3 га вартістю понад
70 млн. грн., та повернення їх в розпорядження органу місцевого самоврядування.

 По інших судові засідання тривають.
Володимир КРИЧКІВСЬКИЙ,

прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури.
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Ó Ì²ÑÜÊÐÀÄ² ÂÏÎÐßÄÊÎÂÓÞÒÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÍÓ ×ÅÐÃÓ

З метою впорядкування квартирної черги та з метою за-
безпечення вимог чинного законодавства з питань ведення
квартирного обліку, відповідно до постанови КМУ від
11.03.2011 року №238 «Про Єдиний державний реєстр грома-
дян, які потребують поліпшення житлових умов», виконав-
чим комітетом Турківської міської ради здійснюється пере-
реєстрація громадян, які перебувають на квартирному об-
ліку. Відповідно до Закону України «Про місцеве самовряду-
вання», згідно з пунктом 25 Правил обліку громадян, які по-
требують поліпшення житлових умов і надання їм жилих при-
міщень в Українській РСР (зі змінами), затверджених поста-
новою ради Міністрів Української РСР і Української республі-
канської ради професійних спілок від 11.12.84 № 470, з 01 жов-
тня 2022 р. по 31 грудня 2022р. проводиться перереєстрація
громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем
проживання, у виконавчому комітеті Турківської міської ради.

Перереєстрація здійснюватиметься на підставі надання грома-
дянами наступних документів:

– довідка про реєстрацію місця проживання особи на кожного
члена сім’ї, за формою, встановленою в додатку 13 до Правил
реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 02.03.2016 № 207;

– документи, які дають право на проживання в квартирі (будин-
ку ) , копія свідоцтва про право власності, про спадщину або копія
договору купівлі- продажу чи дарування житла, договір піднайму
чи договір найму;

– довідка з місця роботи повнолітніх членів сім’ї, які стають на
квартирний облік ( посада, дата прийняття та чи перебуває грома-
дянин на квартирному обліку за місцем роботи ), для пенсіонерів
– копія пенсійного посвідчення;

– копії паспортів осіб, які бажають стати на квартирний облік ;
– копії ідентифікаційних номерів ;
– копії свідоцтв про народження дітей ;
– копії свідоцтв про одруження або розірвання шлюбу ;
– копії документа , який дає право на пільгу (медичний висновок

приймається в оригіналі) ;
– витяги на всіх членів сім’ї про наявність нерухомого майна та

земельних ділянок під забудову.
Прийом документів проводиться щодня до 12:00 год. в відділі

містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства
та енергетики Турківської міської ради, вул. Січових Стрільців,5.

Громадяни, які станом на 01.01.2023 р., не пройдуть перереєст-
рацію квартирного обліку, не вважатимуться такими, що потребу-
ють поліпшення житлових умов.

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

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

«Цей закон набрав чинності
у березні. Він наголошує на тому,
що цільова мобілізація має бути
відповідно до Кодексу цивільно-
го захисту України з метою
ліквідації наслідків ведення
військових дій та надзвичайних
ситуацій після закінчення
військового стану. Мета — відбу-
дова нашої країни, — каже Олег
Бондаренко. — До речі, цільо-
ва мобілізація — не нове яви-
ще для нашого законодавства.
Були випадки, коли населення
залучалось для ліквідації
наслідків, наприклад, повені. Чи
буде потреба в такій мобілізації
зараз? Моє власне ставлення до
цього таке — якщо вона буде
вкрай необхідною, то відбувати-
меться відповідно до законо-
давства. Вона може вводитись
відповідно до указу президен-
та, де будуть вказані обсяги,
строки проведення та цілі», —
повідомив співавтор законо-
проекту, голова профільного
комітету Верховної Ради Украї-
ни Олег Бондаренко.

На уточнююче питання про те,
чи почнеться така мобілізація
після закінчення воєнного ста-
ну, чи можлива під час нього,
Бондаренко відповів так:
«Немає необхідності розподі-
ляти зараз на ліквідацію
наслідків під час воєнного ста-
ну та після нього. За необхід-
ності така мобілізація може
відбутись і під час воєнного ста-
ну». На питання хто буде мобіл-
ізований, парламентарій
відповів так: «Скоріш за все, це

ÒÐÓÄÎÂÀ ÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²ß:
Â ÓÊÐÀ¯Í² ÓÕÂÀËÈËÈ ÍÎÂÈÉ
ÂÈÄ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²¯
Для відбудови країни можуть залучити всіх

дієздатних громадян
В Україні на державному рівні заговорили про зовсім новий

вид мобілізації — цільову. Вона може передбачати залучення
населення до робіт по відновленню інфраструктури, яка була
пошкоджена внаслідок війни.

потребуватиме додаткового ре-
гулювання під час воєнного ста-
ну. Ймовірно, це відбуватиметь-
ся через військові адмініст-
рації».

Бондаренко зауважив, що пи-
тання ухиляння від цільової мо-
білізації поки залишається
відкритим. Простіше кажучи —
відповідальності за це не пе-
редбачено. «У нас немає відпо-
відальності від трудової мобілі-
зації, тому, в цьому випадку,

якщо держава поставить перед
собою це завдання, то ми буде-
мо регулювати питання відпові-
дальності», — пояснює голова
профільного комітету ВР. У пар-
ламенті не виключають, що мо-
білізувати на платній основі
можуть ВПО і не тільки.

«Обсяг людей, які будуть за-
лучатись до такої мобілізації —
буде визначатись відповідно до
цілей. Відповідно до цілей, до
обсягу робіт буде визначатись і
перелік осіб. Можуть бути всі

дієздатні особи, які зможуть
виконувати ті чи інші роботи», —
каже Олег Бондаренко.

Чітко визначеного переліку
робіт станом наразі не існує.

«Всі роботи, які спрямовані
на відбудову країни, на створен-
ня економічного продукту. Всі
вони можуть рахуватись як сус-
пільно-значущі роботи. Це
відповідає Конституції України»,
— каже парламентарій. На уточ-
нююче питання про те, все ж
таки, якими вони, роботи, мо-
жуть бути, Бондаренко відповів
так: «Наприклад, розбирання
завалів потребує особливого
допуску. Це робота рятувальних

підрозділів, цим займається
ДСНС, спеціально підготовлені
волонтери». Інший випадок —
роботи по відбудові. «Роботи зі
створення нових будівель, нових
доріг, інфраструктури, можливо,
польові роботи. Роботи, які зде-
більшого не потребують квалі-
фікації. Якщо потребуватимуть
кваліфікації, то будуть визнача-
тись зг ідно необхідних про-
фесій», — уточнив Бондаренко.

Наш кор.

  «ШКОЛЯРИКИ» ПОЇХАЛИ
В ЛІМНУ ТА РИКІВ

У недавньому  – мобілізація шкільних автобусів і незадово-
лення місцевих громад, а днями обнадійлива інформація: Тур-
ківщина отримала два шкільні автобуси. І знову інтрига –
куди вони поїдуть?

Як стало відомо, «Школярик», що отримала Турківська міська
рада,  поїхав до Лімни. Ключі від автобуса передали директору
школи Миколі Цюпі заступник міського голови Степан Залуга та
начальник відділу освіти, культури та туризму Михайло Блажівсь-
кий. А  в Боринській селищній раді  транспортне новосілля святку-
вали у Рикові. Тут цю урочисту місію виконав сам селищний голова
Михайло Шкітак (на фото).

У соцмережах деякі користувачі роздувають ситуацію, мовляв,
піаряться “Школяриками”. Але маємо розуміти, якщо Збройні Сили
України матимуть потребу у таких транспортних засобах, то їх у
будь-який момент можуть мобілізувати, не залежно від того, коли
вони придбані і кому передані.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 І ТАКЕ БУВАЄ
 Волонтери

потребують захисту
 Останніми днями в Україні, особли-

во в західному регіоні, бачимо пере-
слідування волонтерської спільноти.
Хтось розказує про не обліковану до-
помогу у вигляді медикаментів, про-
дуктів харчування, засобів гігієни, інші
– про неправильний ввіз в Україну ав-
томобілів. А відтак волонтери  от-
римують підозри в кримінальному про-
вадженні.

Волонтерить і Турківщина. І тому зро-
зуміло, що осторонь переслідування бла-
годійників не лишилася і наша міська
рада. На останній сесії депутати прийня-
ли звернення до Президента України, Ка-
бінету міністрів, Верховної Ради України
з тим, щоб підкилимні звинувачення щодо
волонтерів були припинені, а якщо є за-
конні підстави когось у чомусь звинува-
чувати, вони були прозорими і зрозумі-
лими для громадськості.

Знаємо, що волонтерство – це величез-
на підмога Збройним Силам України у
боротьбі з агресором. А тому  в можли-
вих розслідуваннях має бути об-
’єктивність і прозорість. Разом з волон-
терами Україна переможе.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

«УСІ МОЖЛИВОСТІ
ВИЧЕРПАНО»:

прем’єр зробив тривожну заяву
про виплату пенсій та зарплат

бюджетникам
Якби не західна фінансова допомога, то українці

вже могли б залишитися без пенсій та зарплатні.
Тому важливо якнайшвидше отримати обіцяні ЄС
гроші. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шми-
галь

 «Якщо говорити про вкрай негативний сценарій, то -
ми вже не змогли б платити ані зарплати, ані пенсії. Тому
фінансова стабільність України така ж важлива, як і 
військова безпека чи постачання боєприпасів», — до-
дав він.

За його словами, Україна отримує величезну підтрим-
ку від партнерів — на першому місці США, на другому —
Євросоюз. Німеччина перебуває на передовій фінансо-
вої допомоги, проте 3 млрд. євро з обіцяного європейсь-
кого пакету в 9 млрд. заблоковано, зокрема, тому, що
 Берлін пропонує надати ці кошти у вигляді грантів, а не
 кредитів.

«Для нас найголовніше, щоб вони надійшли якнайш-
видше. Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова
система вижила. Чи стане це кредитом або грантом,
менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості еко-
номії», — зазначив прем’єр.

Він також наголосив, що на сьогодні оборонний бюд-
жет України становить 60% державних видатків, тому
західна фінансова допомога йде на соціальні потреби.

Наш кор.
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НАГОРОДА ВІД ЗСУ
Працівниця Турківської міської ради, волонтерка, Оксана Ку-

риляк днями отримала медаль Міністерства оборони Украї-
ни «За сприяння Збройним Силам України». Такими нагорода-
ми відзначають найактивніших волонтерів, які підтримують
матеріально та морально наших військових. Оксана Антоні-
вна неодноразово побувала в зоні бойових дій, доставляючи
гуманітарну допомогу захисникам України.

– Насправді, неочікувана для мене нагорода. Дуже приємно!
Хоч шлях до перемоги важкий і довгий, але нас ніхто і ніколи не
зламає. Разом переможемо! – наголосила волонтерка, отримую-
чи нагороду.

Наш кор.

Ç 1 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ  ÏÎÄÎÐÎÆ×Àª
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÅ ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ÏÀÑÏÎÐÒ²Â

Оформлення та обмін паспорта громадянина України за 20
днів коштує 126 гривень, а вартість оформлення до 10 робо-
чих днів збільшилась з 252 грн. до 496 грн.

 Також змінилась
вартість оформлення
та обміну закордонно-
го паспорта. Термінове
оформлення (за три
або сім днів) подорож-
чало з 704 грн. до 992
грн. Тоді як ціна виго-
товлення за 20 робочих
днів коштує 252 грн.

 Зазначають, що че-
рез пів року після закі-
нчення воєнного стану
вартість оформлення
за 20 днів звичайного паспорта коштуватиме 248 грн., а закордон-
ного — 496 грн.

 З 1 листопада також подорожчає оформлення та обмін про-
їзного документа біженця — з 226 до 452 грн., посвідчення біжен-
ця — з 168 до 336 грн., посвідки на тимчасове проживання — з 352
до 452 грн, картки мігранта — з 199 до 399 грн.

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

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

ВИМКНУЛИ ВУЛИЧНЕ СВІТЛО
Зухвало російські окупанти знищують енергосистему України. Впродовж останніх двох

тижнів вони завдали серію ракетних ударів по електропідстанціях. Через це було знеструм-
лено багато міст, селищ та сіл України. Деякі об’єкти через те, що ракетні удари були
завдані двічі чи тричі, уже не підлягають відновленню.

Не обминули ракетні обстріли і Львівщину. У різних районах міста та області будинки, промислові
підприємства, установи  соціально-культурної сфери залишалися без світла, а відтак в області введе-
но режим економії електроенергії і визнано за   необхідне  аварійні відключення. Зрозуміло, елект-
роенергія має бути в лікарнях, дитячих садочках, установах критичної інфраструктури, ну й, звичайно,
у помешканнях громадян. Хоча є небезпека, що й тут можуть виникнути перебої. З тим, щоб на тери-
торії Турківської територіальної громади максимально зекономити електроенергію і забезпечити її
постачання в людські оселі та в заклади соціально-медичної сфери, комісія міської ради з техноген-
но-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення вимкнути вуличне освітлення
по всій території Турківської територіальної громади з 20 жовтня по 1 листопада 2022 року. Хоча
цілком ймовірно, що режим економії буде продовжено на весь осінньо-зимовий період.

З огляду на це, Турківська міська рада  просить жителів громади з розумінням віднестися до цього
вимушеного рішення, адже воно прийнято з метою збалансування об’єднаної енергетичної системи
та запобігання  масштабним вимкненням електричної енергії.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Боринського селищного голови

 від 21.10.2022 р.                смт. Бориня                    №114-о

Про початок опалювального сезону на 2022-2023 роки
Керуючись п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п.

4  розділу Х Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним
наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства житлово-комунального госпо-
дарства України від 10 грудня 2008 року за №620/378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31
грудня 2008 року за  №1310/16001, Державних санітарних правил №3231-85,5.5.2.008-01 щодо забезпечен-
ня оптимального температурного режиму в дитячих, підліткових та загальноосвітніх закладах, п.
2.04. 05-91 «Опалення, вентиляція і кондиціювання» Будівельних норм і правил, у зв’язку із різким знижен-
ням середньодобової температури зовнішнього повітря та тенденції до її подальшого зниження:

1. Керівникам КП «Боринська районна лікарня» та
«Боринський професійний ліцей народних промислів
і ремесел» розпочати опалювальний сезон 2022-2023
років з 25 жовтня 2022 року.

2. Всім іншим керівникам закладів, організацій та
установ селищної ради та населених пунктів Боринсь-
кої територіальної громади розпочати опалювальний
сезон 2022-2023 років в закладах, організаціях та уста-
новах Боринської  селищної ради, у тому числі спожи-
вачам, приміщення яких обладнані індивідуальними
опалювальними приладами, з 01 листопада 2022 року.

3. Керівникам закладів, організацій та установ се-
лищної ради та населених пунктів Боринської  терито-
ріальної громади забезпечити своєчасний початок
опалювального сезону.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження
покласти на керівників організацій, бюджетних уста-
нов та закладів Боринської  територіальної громади.

 Михайло ШКІТАК,
селищний голова.

Що таке графік аварійного
відключення (ГАВ)?

ГАВ – це перелік електричних
адрес (вузлів електромереж),
до яких можуть бути застосовані
відключення, у випадку отри-
мання відповідної вказівки від
НЕК «Укренерго». Графік пови-
нен бути запроваджений протя-
гом 15 хвилин після отримання
такої вказівки.

Електричні адреси (перелік
електромереж) у графіку розпо-
ділені на певну кількість черг,
тобто відключення запроваджу-
ють почергово, а не по всій об-
ласті одночасно. Але порядок
черг, місце та тривалість відклю-
чень контролюються та коорди-
нуються НЕК «Укренерго».
Отже, це не перелік населених
пунктів та вулиць, у графіку
немає годин початку та завер-
шення відключення. Це не пе-
релік планових робіт!

Коли застосовуються ГАВ?
Коли в ОЕС України присутній

суттєвий дефіцит електричної
енергії та потрібно швидко змен-
шити навантаження на об’єдна-
ну енергосистему України.

Який результат застосування
ГАВ?

Графіки допомагають уникну-
ти суттєвих, хаотичних та масо-

ÏÐÎ ÃÐÀÔ²ÊÈ Â²ÄÊËÞ×ÅÍÜ
ÄËß ÑÒÀÁ²Ë²ÇÀÖ²¯ ÐÎÁÎÒÈ

ÅÍÅÐÃÎÑÈÑÒÅÌÈ
Зважаючи на звернення споживачів, детально роз’яснюємо
особливості запровадження графіків аварійних відключень

вих аварійних ситуацій в елект-
ромережах.

Скільки може тривати
відключення згідно з ГАВ?

Відключення може тривати
протягом 4 годин. Але може по-
вторно запроваджуватися че-
рез 8 годин.

Що може вплинути на масш-
таби (кількість черг) застосу-
вання ГАВ?

Обсяг деф-
іциту елект-
р и ч н о ї
енергії. Якщо
споживачі з
р озум інням
ставитимуть-
ся до про-
хання енер-
гетиків зап-
ровадити ре-
жим еко-
номії, то гра-
фіки будуть
менш трива-
лими або ж їх не буде зовсім.

ГАВ можна опублікувати у
відкритих джерелах?

Ні, у період воєнного стану не
можна поширювати будь-яку
інформацію, що сприяє уявлен-
ню про потужності енергетичних
об’єктів, їх розташування. Крім
того, у такому графіку спожива-

чам буде дуже важко зорієнту-
ватися.

Що ж робити споживачам?
1. Відслідковувати інформа-

цію на офіційному сайті АТ
«Львівобленерго». Енергетики
працюють над тим, щоб сфор-
мувати зрозумілий та зручний
для споживачів перелік адрес,
на які поширюється ГАВ.

2. Внести в розділі «Комуні-
кації» Особистого кабінету спо-
живача енергоресурсів номер
телефону або поштову скринь-
ку для отримання повідомлень
про відключення та очікуваний
час відновлення розподілу
електричної енергії. Функція до-
ступна для побутових та непо-
бутових споживачів.  



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
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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

За результатами 7 турів чем-
піонкою спортшколи стала Пав-
ліна Голованич, яка набрала 11
очок з 14 можливих, друге місце
посіла Соломія Крецул – 10
очок, третє – Ангеліна Титар, 9
очок.

Серед юнаків призерами ста-
ли Андрій Галич, Артем Хрептак
та Андрій Комарницький. Усі
набрали по 8 очок.

Серед шашкістів до 10 років
кращими стали Тамара Мурис
та Юрій Співак.

Кращими серед шашкістів до
8 років стали Софія Леневич та
Юрій Ясінський.

Призери нагороджені меда-
лями та грамотами директора
Турківської ДЮСШ Василя Ціка.

Тепер кращі юні шашкісти Тур-
ківщини готуються до обласних
молодіжних ігор, які було зап-
лановано провести 29 жовтня у
м. Рудки Самбірського району.
Однак через часті тривоги та по-
боювання за життя дітей і з ме-
тою зменшення кількості учас-

ників змагань, вирішено мо-
лодіжні ігри провести в два ета-
пи. Громади буде розподілено
на дві групи. Одна з груп буде
проходити у Турці 5 листопада.
По чотири кращі збірні коман-
ди громад вийдуть у фінал. В

програму ігор входять змаган-
ня з волейболу, міні-футболу, те-
нісу настільного, шахів і шашок.

P.S. Мирна шашкова гра – це
змагання в витримці, логічності
мислення, а також вмінні перед-
бачати розвиток подій. Прави-
ла гри в шашки прості і загаль-
нодоступні. Тому у деяких людей
існує про цю гру помилкова дум-
ка як про вельми легкий і про-
стий вид спорту. Насправді ж
навчитися добре грати в шашки
– справа далеко не легка і не
проста, оскільки гра ця містить
у собі багато труднощів, тонкощів
і глибин.

Шашки – це і наука, і спорт, і
мистецтво в одній грі, яка при-
носить багато радості і задово-
лення, даючи вихід різним емо-
ціям, в тому числі відчуттям здо-
рового азарту і суперництва.
Одним словом, гра в шашки,
сприяє інтелектуальному роз-

витку, розвитку логічного та аб-
страктного мислення.

Заняття з шашок проходять
в Турківській ДЮСШ «Юність»
(тренер кмс Богдан Москаль)
в понеділок, вівторок та четвер
з 16.00 год.

Наш кор.

ÏÅÐØ²ÑÒÜ ÄÞÑØ Ç ØÀØÎÊ
У неділю, 23 жовтня, в Турківській ДЮСШ “Юність” відбув-

ся чемпіонат з шашок серед дітей до 16 років, у якому взяли
участь 16 юних шашкістів. Дівчата і хлопці змагались разом.

У ЯВОРІ ПОСЕРЕД НОЧІ
ЛЮТУВАВ ВОГОНЬ

У суботу, 22 жовтня, о 00:07 год., до служби порятунку “101”
надійшло повідомлення про пожежу в с. Явора. Пожежа виник-
ла в дерев’яній господарській будівлі, площею 8 м кв, критій
шифером. 

До місця виклику виїха-
ли рятувальники 28-ої
державної пожежно-ря-
тувальної частини м. Тур-
ка. На момент прибуття
вогнеборців, уся будівля
була охоплена вогнем.
Існувала загроза переки-
дання вогню на поруч
розташовані будівлі.

За годину пожежу при-
боркали, однак, вогонь
встиг повністю знищити
господарську будівлю.

Проте, завдяки опера-
тивним та злагодженим
діям вогнеборців, вда-
лось запобігти розповсюдженню пожежі та врятувати від вогню
поруч розташований житловий будинок та господарські будівлі.

Наш кор.

Сорок днів уже минає,
Як у осінню Божу днину
Тіло Володимира вложили
В сумну і темну домовину.
Ми знаєм –  так є у природі:
Все, що цвіте, те дає плід.
Й людина має залишити
В житті своєму добрий слід.
 Цей добрий слід і Дмитрович

залишив
І для природи  й для людо-

чок–
Міцну сім’ю створив, спорудив

хату
І вивів в світ прекрасних двох

дочок.
Купається  хатина в квітах,
Що їх газдиня посадила.
В прекраснім затишку у цім
 Без малого – півстоліття
Прожила прекрасна Дякових

родина.
Столярка, музика, футбол –

це його факел.
Через своє життя гордо він

проніс.
Старався учням весь свій

досвід передати,
Адже сотні вивів їх у світ.
Він їх навчав, як треба жити,
Як честь і гідність зберегти.
Злого нікому і ніколи не чини-

ти
І як в житті себе вести.
І учні всі його любили,
Старалися усе пізнати хватко,
Бо серцем відчували, що він

для них
Наставник, вчитель й другий

батько.
В майстерні був він справжній

майстер,
Прекрасний механік на стан-

ках.
Стамеску, пилку, викрутку, ру-

летку
Майстерно й вправно він три-

мав в руках.

Та несподівано для нас він
згас.

І серце в грудях перестало
битись.

Сумний для нас настав цей
день,

Ми досі з тим не можемо зми-
ритись.

Тож хай земля для нього буде
пухом

І вічне царство в небесах.
Ніколи його ми не забудем,
Назавжди в наших він серцях.
За душу молимось: «Боже

єдиний!
Дай вічний спочинок  Твоєму

слузі,
Прости, милостивий, всі його

провини,
Просимо щиро – дай милість

душі!».
Своє співчуття родині вис-

ловлюють друзі по роботі з Бо-
ринського ліцею.

Софія РИШТЕЙ.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ДЯКІВА

Чому так важливо білити дерева
восени та як правильно це робити
Процес обробки побілкою тоненьких молодих де-

рев шкодить їм, але якщо цього не зробити, то
вони взагалі можуть загинути. Проблеми моло-
дих дерев заховані у їх тонесенькій корі. Щоб взим-
ку було не холодно та їх не їли гризуни, треба де-
рева обробити побілкою. За два тижні до цього,
бажано, провести обробку якимось дезінфекто-
ром. Побілка дерев восени є хорошим захистом до
самої весни.

Для приготування розчину для обробки потрібно
взяти один кілограм гашеного вапна, один кілограм
тютюнового пилу та двісті грамів мідного купоросу. Все
це ретельно перемішати та залишити настоятися чо-
тири години, не більше. Щоб розчин краще тримався,
можна додати 100 грамів господарського мила. Щоб
відігнати шкідників та гризунів від дерев, можна дода-
ти один літр білизни. Тварини не переносять цього
нестерпного запаху. Від осінньої підготовки дерев до
зими буде залежати врожай у наступному році.


