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Сердечно вітають  із золотим ювілеєм люблячу і кохану дру-
жину, лагідну і турботливу матусю,  найдобрішу, найкращу у світі
бабусю, жительку м. Турка Галину Василівну  Батько чоловік
Йосип, дочка Марія з чоловіком Андрієм та донечкою Діаною,
дочка Оксана з чоловіком Романом та донечкою Соломією.
Дорогій ювілярці вони бажають ласки Господньої та Божої
опіки, душевної молодості, бадьорості та життєлюбства.

Нехай роки не будуть владні над Вашою красою, нехай очі
іскряться посмішкою, а сили та енергія прибувають з кожним
днем. Нехай у Ваш затишний буди-
нок завжди приходять тільки добрі
люди, що приносять в нього любов і
щиру дружбу. Будьте щасливі –  на
радість усім своїм рідним.

 Від щирого серця бажаєм здо-
ров’я,

 Без нього не милі всі наші діла.
 В здоров’ї – багатство, і

радість, і сила,
Бо більшого щастя на світі

нема.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Цими листопадовими днями  чудовий  життєвий ювілей за-
вітає до  багатолітнього  медика з вагомим  професійним дос-
відом, щирої  порадниці, співчутливої до людських проблем,
відданої обраній справі, хорошої людини, нашої  доброї колеги
– лікаря-педіатра Уршулі Михайлівни Лесик.

Шановна ювілярко, від щирого серця вітаємо Вас з ювілей-
ним днем народження! Ви – лікарка, з  якої  хочеться брати
приклад, тому, що Ви є не тільки
вмілим, досвідченим  медиком, але й
чудовою людиною. Від усієї душі ба-
жаємо Вам  міцного здоров’я, бадьо-
рості духу, мирного неба над головою,
родинного тепла,  благополуччя та
всього найкращого на довгій життєвій
стежині.

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді.
Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді!
 Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.

З повагою –  головний лікар та колектив
КНП «Турківський центр ПМСД».     .

ÄÎÏÎÌÀÃÀªÌÎ, ÄÎÂ²ÐßªÌÎ,
ÀËÅ ² ÊÎÍÒÐÎËÞªÌÎ

З часу повномасштабної російської агресії в Україні десятки міжнародних благодійних орган-
ізацій включилися в допомогу нашій державі.  Вона надходить для Збройних Сил України, внут-
рішньо переміщених осіб, закладів  охорони здоров’я, малозабезпечених сімей. Одна з багатьох
– Злуковий українсько-американський допомоговий комітет. Це гуманітарна організація з
величезним досвідом, адже створена ще в 1944 році. Відтоді  працювала в багатьох країнах
світу, в  різних напрямках. А очолює її наш земляк, уродженець Тернопільської області, медик
за фахом, а нині житель Філадельфії, Нестор Зарічний. У нашій розмові, що відбулася нещо-
давно в часи відвідин Турківщини, він розповів, що в Україні комітет має дві філії – у Києві та
Львові. З ними налагоджено тісний зв’язок, що базується на довірі. Членами організації є люди
доброї волі, різних конфесій та уподобань. В Україні свою діяльність комітет розпочав з часу
відновлення незалежності, а активізував зразу ж після  лютневої російської агресії.

Пан Нестор каже, що до війни допомоговий комітет реалізував у нашій державі багато програм.
Зокрема, «Дідусь і бабуся». Її суть в тому, що американська родина чи сім’я брали під опіку літніх
людей, підтримуючи їх матеріально. Або ж програма «Іду з дитинства до Тараса». До неї залучали

учнів з багатьох регіонів України. Вони писали твори на шевченківську тематику, а вже  конкурсне журі
відбирало кращі. Для переможців комітет оплачував поїздку до Канева, тур  по Дніпру. Діти також
отримували подарунки. Фінансували відпочинкові табори для дітей із «сірої» зони, там, де йде війна.
Їх на відпочинок возили в Карпати, Львівську та Івано-Франківську області, а також на Тернопільщину.
Активно працює організація і в медичних програмах. Для прикладу, хвора людина, з якою налагоджує
зв’язок, описує свою недугу, потім фахівці контактують з її  лікуючим лікарем і визначають необхідність
та обсяг допомоги. Буває, що   оплачують й хірургічні операції. Чимала допомога йде й для онкохво-
рих, зокрема на хіміотерапію. У часі війни –  для медичних установ, де лікують поранених бійців. А це
медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування. Медичний напрямок для організації є основним і
досить активним. Університетські клініки США закуповують навіть дороговартісне обладнання для
українських лікарень. Дасть Бог, закінчиться війна, Злуковий комітет планує долучитися до відбудови
лікарень в Україні.

 Також гість з Америки розповів, що буквально недавно вони налагодили співпрацю з Міністер-
ством надзвичайних ситуацій України. Для надзвичайників Вінницької області закупили два важких
костюми для розмінування, та два легких, черевики, чоботи, в яких працюватимуть сапери, і що
найважливіше – два сучасні роботи для розмінування. Передаючи це українським рятувальникам,
меценати вірять, що спорядження захистить надзвичайників, а в деяких випадках й збереже життя.

Логічним є запитання: за чийого сприяння Злуковий комітет завітав на Турківщину?   Як виявляєть-
ся, рекомендацію подав відомий на Львівщині, та й зрештою в Україні, волонтер Петро Шот,  житель
Яворівщини. В значній мірі завдяки йому Україна  з часу повномасштабного вторгнення московських
агресорів вже отримала 28 контейнерів допомоги. А відвідати Турківщину спонукало те, що це досить
депресивний район. Першу невелику партію волонтери привезли для  міської лікарні та внутрішньо
переміщених осіб. Вони побували в медичному закладі, оглянули його, вивчили проблеми й , отри-
мавши перелік необхідного від виконувача обов’язків директора КНП «Турківська міська лікарня»
Віталія Семенківа, обіцяли допомогти.

Під час зустрічі з головою Турківської міської ради Ярославом Паращичем, його першим заступни-
ком Олегом Гришканичем та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету Петром Наза-
ром, Нестор Зарічний та Петро Шот обговорили багато болючих проблем нашого краю, визначили
допомогові пріоритети та співпрацю на майбутнє. Ярослав Ярославович подякував меценатам за
турботу та увагу і висловив упевненість,  що їхні дружні стосунки, а відтак і американська допомога,
стануть посильним внеском у перемогу України у війні. А подальша  післявоєнна співпраця буде
тривалою і плідною.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

НОУТБУКИ ДЛЯ ОСВІТЯН
ТУРКІВЩИНИ

Днями голова Самбірської   районної військової адмініст-
рації Іван Ільчишин передав освітянам Турківщини 45 ноут-
буків; 24 – для  закладів Боринської громади  та 21 – для Тур-
ківської.  В першу  чергу їх отримали ті навчальні заклади, де
учні використовують застарілі комп’ютери , або ж їх є в не-
достатній кількості.

Передачу здійснено у межах співпраці Міністерства освіти і на-
уки України, компанії Google та Організації Об’єднаних Націй з
питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Ноутбуки (хромбуки) компанії Samsung працюють на базі опе-
раційної системи Google Chrome OS в онлайн і офлайн режимі.
Більша частина роботи виконується через додатки з екосистеми
Google. Хромбук дуже зручний компактний і легкий у використанні!

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ЧЕРГОВІ ЗДОБУТКИ
ГАЛИНИ ЯЦЕНКО

Львівська письменниця, викладачка факультету журналі-
стики Львівського національного університету ім. Івана Фран-
ка, уродженка м.Турка Галина Яценко (Синичич) здобула под-
війну перемогу у VI Всеукраїнському літературному конкурсі
імені Леся Мартовича, присвяченому 151-й річниці від дня на-
родження письменника.

У цьогорічному змаганні взяли участь 446 поетів та письмен-
ників з усіх областей України, також були учасники зі США, Італії,
Канади, Іспанії, Чехії, Німеччини, Польщі. Нагородження та відзна-

чення учасників конкурсу
імені Леся Мартовича відбу-
лося у Львівському палаці
мистецтв.

Галина Яценко отримала
одразу два дипломи ІІ ступе-
ня у двох номінаціях «Добір-
ки. Проза» і «Поезія. Добір-
ки».

«Ці відзнаки для мене
дуже цінні, адже любила
творчість Леся Мартовича ще
з юнацьких часів. Мене захоп-
лювали його тонке відчуття
людської психіки і багатство
мови.  Інколи здається, що
мої оповідання близькі за
стилем до його творів. Моя
участь у цьому конкурсі – це
ще одна данина пам’яті Леся

Мартовича, пошанування його непересічного письменницького та-
ланту. Дуже приємно, що шановне журі так високо оцінило мою
інтимну та філософську лірику, а також добірку короткої прози»,  –
зазначила Галина Яценко.

Нагадаємо, що у грудні минулого року львівська письменниця та
викладачка Галина Яценко перемогла у Міжнародному літератур-
ному конкурсі імені Марії Урбанської. Її оповідання про меценатку
та останню власницю Тартаківського палацу «Твоя М.» отримало
перемогу в номінації «Проза».

Юлія ОСИМ.

ÌÅÌÎÐ²ÀËÜÍÀ ÄÎØÊÀ ÇÀÃÈÁËÎÌÓ
ÂÎËÎÄÈÌÈÐÓ ÁÎÁÅÐÑÜÊÎÌÓ

Минуло сім місяців з часу загибелі нашого зем-
ляка, бійця 54-ї окремої механізованої бригади,
уродженця с. Лопушанка,  41-річного Володимира
Боберського. У рідному селі всі його знали як
великого патріота, надзвичайно щиру людину.
Він ніколи не проходив повз несправедливості,
завжди реагував, якщо чинили нечесність. Був
добрим сином та братом, чоловіком та бать-
ком.

Часто Володимир навідувався у Лопушанку,
щоб допомогти  літнім батькам. Він не міг сиді-
ти, склавши руки, коли в 2014 році Росія окупу-
вала частину Донецької та Луганської облас-
тей. Як учасник АТО отримав ділянку поблизу м.
Турка. І, хтозна, можливо планував побудувати
тут будинок, перевезти дружину та маленько-
го сина з Тернопільщини. Але не судилося… Щоб
сім’я не  відчувала фінансової скрути, перед по-
вномасштабним вторгненням Росії, поїхав до
Чехії на заробітки. Але коли дізнався, що в Ук-
раїні війна, добровільно повернувся  на батьків-
щину. Спершу заїхав  в рідне село, до матусі,
відвідав родичів, а вже після цього поїхав до дру-
жини та синочка в с. Дарахів, що на Тернопіль-
щині. Рідним він коротко сказав : «Йду на війну,
щоб ви жили в мирі. Щоб московський окупант не
топтав нашу землю».

На   жаль, недовго Володимиру довелося воюва-
ти. 1 квітня він загинув як Герой. В останню дорогу
його проводжало все село. Приїхали на похорон й
земляки з Турківщини разом з головою міської ради
Ярославом Паращичем. А наприкінці жовтня на фа-
саді місцевої школи освячено меморіальну дошку
Володимиру Боберському, світле ім’я якого шанують не лише на Турківщині, а й на Тернопільщині,
Він – Герой – віддав життя за мирне небо України, за те, щоб рідна матуся, яка сьогодні проживає в
Лопушанці сама, дружина та  синочок жили у вільній державі.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Óêðà¿íö³ çìîæóòü ðåºñòðóâàòè
àâòî àáî îôîðìèòè ïîñâ³ä÷åííÿ
âîä³ÿ áåç ïëàñòèêîâèõ áëàíê³â

Кабінет міністрів України прийняв зміни до двох постанов,
які регулюють отримання посвідчення водія та свідоцтва
про реєстрацію транспортних засобів. Згідно цих змін більше
не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки доку-
ментів про право керування транспортними засобами та про
реєстрацію транспортних засобів. Про це повідомили у прес-
центрі сервісного центру МВС.

Тобто, у водіїв буде вибір між отриманням послуг:
- виключно онлайн із оформленням тільки електронного варі-

анту документів, які дають право керувати транспортними засоба-
ми;

- чи з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення
водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наприк-
лад, у сервісному центрі МВС.

«Кабінет Міністрів України прийняв фінальний підзаконний акт
(всього три Постанови і один Закон), спрямований на правове вре-
гулювання процедури отримання електронного посвідчення водія
та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу», — зазначив
заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий. 

Коли зміни набувають чинності?
Усі ці зміни про Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстра-

цію транспортних засобів набудуть чинності 14 грудня 2022 року.
Цифрова держава і зручний державний сервіс — це те, що ук-

раїнці будують навіть під час війни. Головний сервісний центр і
надалі працюватиме над рішеннями, які дозволять спрощувати
отримання державних послуг.

Що зміниться для водіїв?
Електронні варіанти документів, тобто, Е-посвідчення водія та

Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів можуть стати 
єдиними наявними у людини документами, що дають право керу-
вати транспортними засобами. Якщо раніше при реєстрації авто
або при отриманні посвідчення водія обов’язковим було оформ-
лення бланків цих документів, то від середини грудня можливо
буде від бланків зовсім відмовитись. 

«Посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортно-
го засобу в Електронному кабінеті водія чи в застосунку Дія не
просто стає рівнозначним до фізичних документів, а може повністю
їх замінювати», — уточнив начальник Головного сервісного центру
МВС Микола Рудик.

Діджиталізація послуг передбачає, що самостійно у кілька кліків
можна буде оформляти обмін посвідчення водія, проводити реє-
страційні дії з транспортними засобами у тих випадках, де огляд
фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим. Громадяни
зможуть зекономити не сплачуючи за бланкову продукцію.

Наш кор.

ÃÅÐÎ¯×ÍÀ ÁÎÐÎÒÜÁÀ ÏÐÎÂÎÄÓ «Á²ÐÀ»
Про це можна  дізнатися, мандруючи

історико-краєзнавчою стежкою НПП «Бойківщина»
Уважні читачі пам’ятають дві попередні розповіді у нашій газеті  з мандрівки пізнавальною

стежкою з промовистою назвою «Історичні та природні таємниці урочища Бабінець». Йшло-
ся про цікавинки природи та героїчну боротьбу вояків УПА. Сьогодні третя зупинка і продов-
ження теми визвольних змагань 40-50-х років минулого століття. Ми знову біля символічної
могили, спорудженої як  пам’ять про упівців та тогочасні події. І йдеться про провід «Біра» (це
псевдо Василя Шишканинця).

«Бачимо тут багато хрестів, які поставлені таким чином, що підтримують один одного. Це символі-
зує і свідчить, як вояки УПА у
непростій боротьбі з перева-
жаючою силою радянських
окупантів підтримували один
одного. Інакше вижити було б
складно», – розпочала роз-
повідь уже відома нам екскур-
совод Ірина Шпаківська.
Дальше вона розповідає, що
на цьому місці захоронень не
було, а 28 вбитих вояків, при-
везених сюди, були скинуті ен-
каведистами в окопи, що за-
лишилися після Першої світо-
вої війни. Надворі зима, люті
морози, а тому викопати   мо-
гили в замерзлому грунті було
надзвичайно складно. З роз-
повідей старших людей відо-
мо, що Бабінець (Кругла гора)
в 1939 році не був заліснений.

Ліс посадила радянська влада уже після трагічних подій, пов’язаних із загибеллю упівців, щоб прихо-
вати злочин від людського ока. Важливо, що на зорі нашої незалежності патріоти перезахоронили
всіх  героїв на кладовищі в смт. Бориня. А на символічній  могилі, про яку йде розповідь, є пам’ятний
напис, що вона увіковічнює боротьбу 300 вояків УПА.

Туристам, що мандрують стежкою, є цікавою розповідь про загибель 28 патріотів-упівців на г. Вели-
ка Шибела (хтось каже Шибиля) взимку  1945 року. Власне в цей час упівці вбили керівника Боринсь-
кого НКВД Уланова, який  знущався над місцевими жителями, та двох його охоронців. Через це
окупанти влаштували облаву, залучивши більше  двох сотень солдатів. Кажуть, що хтось здав місце
знаходження боївки проводу «Біра». Сили були нерівні. В лісі – глибокий сніг.  Патріоти загинули
героїчною смертю. Одна літня жінка, очевидиця цих подій, розповідала, що  замерзлі тіла загиблих
карателі скидали на сани і звозили до Борині. По дорозі вони сідали на трупів, грали на гармошці і
горлопанили пісні.

Ця розповідь сьогодні є свідченням про  жорстокість московських загарбників – як тодішніх, так і
теперішніх. Тут можна пригадати свіжі жахливі події в Ірпіні, Бучі, Гостомелі чи Ізюмі. Жорстокість
московських окупантів не змінюється. Вони, як і 70 років тому, є людиноненависницькі, цинічні і
аморальні. У них немає жалю й поваги як до живих, так і до мертвих, підсумувала екскурсовод.

Наступна наша розповідь – про природні цікавинки туристичної стежки.
Василь ВАСИЛЬКІВ.



11 ëèñòîïàäà 2022 ðîêó        «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                      3 стор.

На урочистому відкритті
спортсменів вітали заступник
голови Турківської міської ради
Олег Гришканич, начальник
відділу освіти, культури і туриз-
му Турківської міської ради Ми-
хайло Блажівський, директори
Старосамбірської ДЮСШ
Андрій Луць, Турківської – Ва-
силь Ціко та активіст спорту Бог-
дан Москаль. Хвилиною мов-
чання присутні вшанували пам-
’ять загиблих Героїв України, а
затим виконали Державний
Гімн. Привітали учасників зма-

гань вокалістки з Турківського
Будинку творчості (директор
Софія Багай, керівник гуртка
Олександра Цуняк).  Після ви-
конання пісні «Молитва за Ук-
раїну» та вокальної композиції
про місто Турка, дівчата урочис-
то вручили коровай з привітан-
ням учасникам громад.

Понад шість годин тривала
напружена боротьба між спорт-
сменами за вхід до четвірки кра-
щих. У загальному комплексно-
му заліку 1-ше місце вибороли
юні спортсмени Бісковицької

громади. Вони здобули перші
місця з міні-футболу та перетя-
гування каната, друге місце – з
волейболу. У загальному
підсумку набрали 352 очки. Дру-
ге місце виборола Боринська
громада. В її активі 4 призових
місця: перше – з волейболу (Ми-
хайло Жавко, Андрій Комар-
ницький, Артем Данилів, Мико-
ла Боклах, Андрій Надич, Василь
Солохов, Богдан Сахарнацький,
Михайло Надич, Олег Середич
та Владислав Іванюк, тренери-

Богдан Січак та Василь Ірод),
шашок (Соломія Крецул та Пав-
ліна Голованич, тренер Богдан
Москаль) та армспорту (Степан
Дудинець) та третє – з міні-фут-
болу (Богдан Гусак, Степан Пет-
райко, Андрій Гришканич, Ігор
Кльоб, Павло Кильч, Владислав
Яцола, Назарій Кічуга, Роман
Бутрей, Іван Іжик та Валентин
Іжик, тренер Роман Дяків). У за-
гальному підсумку – 349 очок.

У бронзових призерів – спорт-
сменів Турківської громади –

ÑÐ²ÁËÎ ÒÀ ÁÐÎÍÇÓ
ÂÈÁÎÐÎËÈ ÊÎÌÀÍÄÈ

ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
У суботу, 5 листопада, на базі Турківського ЗЗСО відбули-

ся другі Молодіжні спортивні ігри Львівщини збірних команд
територіальних громад серед юнаків та дівчат 2006 року
народження  і молодших (відбірковий етап). У змаганнях взяли
участь 10  команд: Бісковицька, Боринська, Добромильська,
Новокалинівська, Рудківська, Турківська, Стрілківська, Ста-
росамбірська, Ралівська та Хирівська. Всього – близько 400
учасників, які змагалися у 8-ми видах спорту. Організатори –
ЛОО ВФСТ “Колос”, Самбірська ВФСТ “Колос”, Старосамбі-
рська ВФСТ “Колос”, за підтримки Управління молоді та
спорту Львівської обласної військової адміністрації.

три призові
місця. Перше – з
шахів (Юрій
Дністрянський та
Оксана Рогач,
тренер Петро Ро-
гач), друге – на-
стільний теніс
(Марія Куліковсь-
ка та Володимир
Яворський, тре-
нер Василь Гуй)
та друге – з шашок
(Андрій Кузьо та
Ангеліна Титар,
тренер Богдан
Москаль). За-
гальна кількість
очок – 329. По-
чесне 4-те про-
хідне місце  здо-
були юнаки та
дівчата зі
Стрілківської гро-
мади (323 очки).

У змаганні  футболістів
турківські спортсмени  потрапи-
ли при жеребкуванні в дуже
важку групу, де зібрались коман-
ди, які захищали честь
Львівської області на всеукраї-
нських змаганнях. З м. Рудки та
смт. Стрілки. Наші юні футболі-
сти продемонстрували неабия-
ку витримку та спортивну зав-
зятість,  перемагаючи по ходу
гри в кожному з трьох поєдинків,
в результаті  отримали три нічиї,
що не дозволило  вийти з групи.
У змаганнях з армспорту (руко-
борство) непоганий результат
показав Володимир Ференц. З
гирьового спорту 4-е місце
посів Володимир Лоневський,
який має усі шанси покращити
свій результат на фінальних
змаганнях, які пройдуть 12 лис-
топада в м. Пустомити, де зуст-
рінуться 8 кращих команд об-
ласті.

Спортсмени Турківської гро-
мади щиро дякують за участь та
організацію в проведенні зма-
гань голові Турківської міської
ради Ярославу Паращичу,
Турківській ДЮСШ “Юність”,
зокрема директору Василю Ціку,
начальнику відділу освіти, куль-
тури і туризму Михайлу Блажі-
вському, директору Турківсько-
го ЗЗСО Геннадію Когуту та ди-
ректору Будинку дитячої та
юнацької творчості Софії Багай.
Також дякуємо підприємцю
Ірині Биїк за виготовлення ше-
деврального короваю для при-
вітання учасників змагань. Це

посприяло доброму настрою
учасників змагань та гостей на-
шого чудового Турківського
краю. Варто відзначити, що зав-
дяки Турківській ДЮСШ
“Юність”, яка готувала спорт-
сменів не лише для Турківської,
а й для Боринської ТГ, а саме
тренерам Богдану Москалю, Ва-
силю Гую, Віталію Михайлечку,
Богдану Січаку та Роману Дякі-
ву, обидві команди Турківщини
показують чудові результати та
здобувають призові місця.
Віриться, що у фінальних зма-
ганнях спортсмени нашого рег-
іону докажуть силу Бойківсько-
го краю, прославлять Турківщи-
ну.

Дякуємо всім, хто долучився
до даного заходу, та воїнам ЗСУ,
завдяки яким ми маємо змогу
виховувати дух юної здорової
нації. Слава Україні!

Олег МЕЛЬНИК,
директор ФСК «Карпати».

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Код ЄДРПОУ 04056026

08.11.2022            Турка              № 104 - ОД

Про початок опалювального сезону 2022-2023 років
Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статтею 16 Закону України
«Про житлово-комунальні послуги», враховуючи розпорядження
начальника Львівської обласної військової адміністрації від
19.10.2022 року №503/0/5-22ВА «Про початок опалювального се-
зону 2022/23 років» та у зв’язку із зниженням середньодобової
температури повітря нижче +8оС протягом трьох діб,

З О Б О В ‘Я З У Ю :
1. Встановити початок опалювального сезону для бюджетних

установ міської ради, населення та інших категорій споживачів з
10 листопада 2022 року.

2. Зміст розпорядження опублікувати в районному часописі «Бой-
ківщина» та довести до відома керівників установ.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступ-
ників голови міської ради відповідно до розподілу функціоналах
обов’язків.

Міський голова Ярослав ПАРАЩИЧ.

Конкурс відбувається за таки-
ми категоріями:

- учні 3-11 класів закладів загаль-
ної середньої освіти;

- учні закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти;

- студенти закладів фахової пе-
редвищої та вищої освіти.

Для учнів закладів загальної се-
редньої та професійної (професій-
но-технічної) освіти Конкурс про-
ходить у чотири етапи:

- на рівні закладів освіти (листо-
пад);

- на рівні територіальних громад,
районів міст Києва та Севастопо-
ля, районів областей (листопад-
грудень);

- на рівні Автономної Республіки

РОЗПОЧАВСЯ XXIII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА

У середу, 9 листопада, в День української писемності та
мови розпочався ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови
імені Петра Яцика. Участь учнівської та студентської мо-
лоді – добровільна.

Крим, областей, міст Києва та Се-
вастополя (грудень-лютий);

- на всеукраїнському рівні (бе-
резень).

Студенти беруть участь у трьох
етапах: у закладі вищої освіти, в
обласному та всеукраїнському
етапах. Для курсантів закладів
вищої військової освіти Збройних
сил України і ліцеїстів військових
ліцеїв Конкурс проводить Міністер-
ство оборони України.

Учасниками четвертого етапу
стають переможці попереднього
етапу, які посіли 1-3 місця:

- учні 3-11 класів закладів загаль-
ної середньої освіти (27 учнів, по 3
особи в кожній паралелі);

- учні закладів професійної (про-

фесійно-технічної) освіти (3 особи,
незалежно від курсу);

- студенти закладів фахової пе-
редвищої освіти (3 особи, незалеж-
но від курсу);

- студенти закладів вищої
освіти (3 особи, незалежно від кур-
су).

Учні Турківщини щороку беруть
участь у цьому цікавому та пре-
стижному конкурсі та більше того
– вони виборювали призові місця
на районному та обласному рівнях.
Дасть Бог, цьогоріч побачимо їхні
здобутки і на всеукраїнському.

Додаткову інформацію щодо
проведення Конкурсу можна отри-
мати у відділі освіти, культури та
туризму Турківської міської ради.
Тел.: 0508315254.

Наталія ГОШІВСЬКА,
методист відділу освіти, куль-

тури та туризму Турківської
міської ради.



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

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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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

ÊÀÁÌ²Í ÇÌ²ÍÈÂ ÏÐÀÂÈËÀ ÎÒÐÈÌÀÍÍß
ÑÒÀÒÓÑÓ Ó×ÀÑÍÈÊÀ ÁÎÉÎÂÈÕ Ä²É

Кабмін України вніс зміни в порядок та процедуру надання статусу учасника бойових дій
громадянам України, які стали на захист держави від початку повномасштабного російсько-
го вторгнення, тобто від 24 лютого 2022 року. Про зміни повідомив Генеральний штаб Зброй-
них Сил України.

Правильний догляд за
малиною восени

Що слід зробити, щоб добре перезимувала
Восени всі плодові дерева та кущі потребують догляду. Це

стосується й кущів малини. Однією з головних маніпуляцій у
догляді є обрізка. Це варто зробити, щоб видалити пагони,
які не дають плоди, а лише виснажують кущ. Видаляють хворі
та старі гілки, щоб підвищити врожай на наступний рік.
Слабкі пагони видаляють, щоб кущ не витрачав марно сили.

Як обрізати малину?
- Приберіть старі пагони, обрізавши їх під корінь.
- Верхівки обріжте на 15 см.
- Простежте, щоб відстань між кущами залишалася мінімум 60

см.
- Приберіть листя та спаліть, бо там містяться шкідники та збуд-

ники хвороб.
- Якщо взимку холодно, варто зв’язати та нахилити кущі. Це вря-

тує їх від сильних морозів.
Наступним етапом йде мульчування.
- Збудуйте загородження для снігу, яке буде захищати малину від

протягів.
- Малинник слід замульчувати гноєм на 10 см.
Як підготувати ремонтантну малину до зими?
Через те, що врожай збирають вже під час настання холодів,

поспішати з обрізкою не рекомендується. Сприятливий час для
цього — листопад. Якщо це зробити раніше, може розпочатися
ріст молодих пагонів, які загинуть від морозів.

Якщо ви зробите все правильно, на кущах сформується безліч
зав’язі. У ремонтантній малині потрібно обрізати всі пагони на
рівні землі. Слід зауважити, що з пеньків можуть почати рости
молоді пагони.

Колектив Хащівського ЗЗСО І-ІІ ст. глибоко сумує з приводу смерті
колишньої вчительки української мови та літератури Софії Воло-
димирівни Мушак і висловлює щире співчуття рідним покійної.

Втрачений атестат про середню освіту серія С №038123, вида-
ний 25 червня 1982 року  Лімнянською середньою школою Туркі-
вського району Львівської області на ім’я Людмили Іванівни Кру-
пи, вважати недійсним.

Чи можна батькам забирати дітей зі
школи під час повітряної тривоги?

Якщо батьки хочуть забрати під час тривоги дитину з укриття – педагогічний працівник
не має права передавати її їм. Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

«Нам відомі випадки, коли під час масових ракетних обстрілів 10 жовтня до закладів освіти під час
повітряної тривоги приїжджали батьки та забирали дітей із закладів. Нагадуємо, що батьки не мо-
жуть забрати дитину з укриття під час повітряної тривоги, а педагог, відповідно, не має права відпус-
тити дитину з укриття навіть на прохання батьків», – написав освітній омбудсмен.

За його словами, до завершення повітряної тривоги дитина повинна залишатися в укритті. Адже так
батьки наражають на небезпеку і себе, й дитину.

«Ми узагальнили рекомендації ДСНС, органів управління освіти, досвід Ізраїлю, а також надали
власні пропозиції щодо підготовки та дій учасників освітнього процесу під час повітряної тривоги в
різних ситуаціях», – підкреслив Горбачов.

Згідно рекомендацій омбудсмена, вимушена евакуація зі споруди фонду захисних споруд про-
водиться, якщо:

- відбулося пошкодження споруди, що виключає подальше перебування в ній осіб, які укриваються;
- відбулося затоплення споруди;
- сталася пожежа у споруді та утворилися в ній небезпечні концентрації шкідливих газів;
- було досягнуто граничних параметрів внутрішнього повітряного середовища, наприклад, в укритті

суттєво знизився рівень кисню або у повітрі є якісь небезпечні речовини.

ПАСІЧНИКИ СТУРБОВАНІ
Добре, що нарешті, після 30 років спустошення, землі Турківщини починають розорювати

та засівати. Прийшли фермери, які  взялися за цю добру справу. Очевидно, вигода буде не
лише для них, а й для населення, адже люди зможуть купляти зерно за нижчими цінами. Як
кажуть, від виробника.

Втім, дізнавшись про фермерське господарювання, на сполох б’ють пасічники. Найперше через
те, що фермери можуть використовувати для вирощування зернових пестициди. Прикрі випадки із їх
застосуванням, а відтак й загибеллю  цілих пасік, траплялися навіть цього року в центральних обла-
стях України. Та й чи можна буде вважати наш турківський мед екологічно чистим, якщо  бджоли
збиратимуть нектар на оброблених пестицидами полях? Як відомо, в його пошуку вони літають до 5
кілометрів.

З огляду на це, напевно бджолярам, владі та сільгоспвиробникам варто зустрітися і в деталях
обговорити насправді важливе питання,  поставивши акценти  на усі проблеми.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДВІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ
ПРИГОДИ ЗА ТИЖДЕНЬ

Протягом минулого тижня на теренах Турківської грома-
ди трапилися дві резонансні дорожньо-транспортні пригоди,
які стали предметом обговорення широкого загалу. Так, на
автодорозі Львів-Ужгород, неподалік Турки, на «вісімці», по-
зашляховик Hundai Tucson не розминувся з мікроавтобусом,
який доставляв товар. У результаті, обидві автівки зазнали
серйозних пошкоджень, але, на щастя,  ніхто з людей не по-
страждав.

А за кілька днів дорожньо-транспортна пригода трапилася в м.
Турка, на  вул. Молодіжна. У передвечірню пору мотоцикліст не
впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини та врізався в
огорожу. Кермувальник двоколісника зазнав серйозних травм.
Очевидці пригод кажуть, що обидві трапилися через перевищення
швидкості.

Наш кор.

Відтепер основною умовою
надання статусу УБД для
військовослужбовців є факт
виконання ними особисто, або
у складі військової частини, бой-
ових завдань.

Вимогу щодо кількості днів
перебування в районах прове-
дення бойових дій скасовано.

Для отримання статусу УБД
командири військових частин
повинні звернутися до комісії,
яка утворена при органі, у підпо-
рядкуванні якого перебуває
військова частина, або військо-
вослужбовці самостійно можуть
звернутися із відповідними до-
кументами через територіальні
центри комплектування та соц-
іальної підтримки.

Військовим при собі потрібно
мати:

- один із документів, що

п ід тв ер д ж ую ть
виконання бойо-
вих завдань, заз-
начених вище;

- довідку про
б е з п о с е р е д н ю
участь у заходах із
з а б е з п е ч е н н я
оборони, форма
якої затверджена
новим додатком
до Постанови
КМУ № 413.

Щоб підтвердити виконання
бойових завдань, військовос-
лужбовець має подати витяги
або копії документів, за наяв-
ності мінімум одного з них:

- бойових донесень;
- журналів бойових дій (опе-

ративних завдань, ведення опе-
ративної обстановки);

- вахтових журналів;

- польотних листів;
- матеріалів спеціальних

(службових) розслідувань за
фактами отримання поранень,
контузій, каліцтв.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу

спорту, молоді, оборонної, мо-
білізаційної роботи, цивільно-
го  захисту та взаємодії з пра-
воохоронними органами Турк-
івської міської ради.

Фірма «Джі-Авто» (підприємець Маркович В. І.,  вул. Травнева, 43, біля автоколони лісгоспу
(Завалина) з 14 листопада розпочинає роботу з проведення технічних оглядів автотранспорту та
спецтехніки.

Видача сертифікатів на автомобілі, пригнані з-за кордону, дозволів на встановлення газових уста-
новок  та на різне переобладнання, видача усіх необхідних документів для реєстрації та перереєст-
рації автомобілів. Попередній запис клієнтів за тел.: 0957382781, 0989353004.


