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ÆÈËÈ ÍÅ Ã²ÐØÅ, Í²Æ Ó ØÂÅÉÖÀÐ²¯»
Юрій Міськів балотується у Верховну Раду від 125-го виборчого округу. Тут – немало про-

блем. Занедбані дороги, безробіття, упадок економіки… Корінний львів’янин, Міськів міг би
обрати комфортний і компактний округ у Львові, де і проблем менше, і дім ближче.

Але він захотів представляти інтереси саме гірських територій. Бо вірить в них. Каже, що
бачить, як із цього краю можна зробити перспективний і процвітаючий регіон.

До того ж Юрій Міськів іде в раду в молодій команді професіоналів – партії «Голос»  Святос-
лава Вакарчука.

Детальніше про плани роботи Юрія Міськіва у парламенті – читайте в інтерв’ю.

Політична реклама

(Закінчення на 7 стор.)

Дорогого чоловіка, батька, люблячого дідуся, жителя с.
Ільник, Михайла Миколайовича Кушніра з 60-річчям від дня
народження, яке святкуватиме 14 липня, щиро вітають дружи-
на Людмила, дочка Марія і зять Петро, дочка Віра і зять Толік,

син Роман; онуки Яна, Оля, Мак-
сим.

Наш любий, рідний, найкращий
у світі,

З Вами нам завжди затишно й
світло

Ви гарний господар і дідусь чу-
довий

Даруєте турботу і море лю-
бові

Хай Бог милосердний з високо-
го неба

Дарує усе, чого тільки треба
А Матінка Божа – Цариця Свя-

та –
Дарує щасливі і довгі літа.

Павлину Чудак, жительку с. Мельничне, з ювілейним днем
народження сердечно вітають батьки Марія та Іван, брат Ро-
ман, сестри Галина, Оксана, братова Аліна, швагри Іван та
Микола, племінники Анна, Микола,
Юрій, Ірина, Іларія, Іванна, Петро.

Від усієї душі вітаємо Тебе з Твоїм
двадцятирічним ювілеєм. 20 років –
це прекрасний вік, коли можна і по-
трібно мріяти, коли Ти  сповнена пла-
нами, але живеш сьогоднішнім днем.
Коли серце вже любить тією чистою
та юнацькою любов’ю, яку не купиш ні
за які гроші. Хочемо побажати Тобі на-
солоджуватися своїм віком, йти по
життю легко, з упевненістю в свої сили,
з гарним настроєм і посмішкою.

Тобі в цей день від нас усіх –
Щасливих днів і неба голубого,
Усмішок, сонця, радості життя
І щастя в світі молодого.
Хай день наповниться красою,
Святковим настроєм всміхається душа,
А доля кришталевою росою
Вмивається, як квітка чарівна.

Церковний комітет, хор і парафіяни церкви Святої Євхаристії
смт. Бориня сердечно вітають з днем народження настояте-
ля о. Казимира.

Шановний імениннику, в світлий і
радісний день Вашого народжен-
ня прийміть наші сердечні вітання
та найщиріші молитви. Нехай Гос-
подь Бог дарує Вам здоров’я,
міцність, благодать та довголіття,
родинне тепло та успіхи у всіх Ва-
ших задумах! Ангела-хоронителя і
ласки від Матінки Божої – на многії
і  благії літа!

Хай щастя і доля всміхають-
ся Вам,

Хай буде здоров’я багато.
 З роси і води хай ведеться все

Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з неба Вас осяває

Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

Найніжніші, найтепліші слова,
що йдуть від наших сердець,
шлемо – з нагоди 55-річчя – до-
рогій, турботливій, прекрасній
душею хресній мамі і кумі – Лю-
бомирі Миронівні
Комарницькій,
жительці с. Ко-
марники.

М і ц н о г о
з д о р о в ’ я ,
Господньої
ласки і бла-
гословення
Вам – на
многая і бла-
гая літ!

Хай щастя поселить-
ся у Вашій оселі,

І ліку не буде прекрасним ро-
кам!

Міцного здоров’я, удачі в
усьому

Ми щиро бажаємо Вам.
З вдячністю – похресник Іван,

куми Микола і Світлана.

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÀ ÐÄÀ
– ÁÅÇ ÃÎËÎÂÈ

Нещодавно новообраний Прези-
дент України Володимир Зеленсь-
кий звільнив 8 голів районних дер-
жавних адміністрацій Львівщини.
В цьому переліку є й голова Турк-
івської РДА Олександр Лабецький.
Хоча очільників сусідніх  – Старо-
самбірського і Сколівського рай-
онів – гарант, поки що, вирішив
не чіпати.

Актуальною інтригою сьогодні є те,
хто ж таки обійме вакантну посаду
голови Турківської РДА. Найімовірн-
іше – це буде людина з іншого райо-

ну. Кажуть – буде новий голова, будуть нові порядки.
І якщо зміна керівництва виконавчої влади в районі

була очікуваною, то 50-відсоткове скорочення праців-
ників апарату РДА стало як грім серед ясного неба. Відпо-
відний лист днями надійшов з Кабінету Міністрів у всі
райдержадміністрації України.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÀÍÀÑÒÀÑ²ß ÐÎÇËÓÖÜÊÀ
ÉÄÅ Â ÄÅÏÓÒÀÒÈ Â²Ä

ÏÀÐÒ²¯ «ÃÎËÎÑ»
У минулому номері газети ми знайо-

мили читачів із вихідцями з нашого краю,
що кандидатують в депутати Верхов-
ної Ради України, як за списками політич-
них партій, так і в
мажоритарних окру-
гах.

Сьогодні до цього
переліку хочемо долу-
чити відому в Україні
волонтерку, активістку
та журналістку, канди-
дата політичних наук,
яка колись проходи-
ла практику в редакції
газети «Бойківщина»,
Анастасію Розлуцьку, уродженку с. Нижній
Турів. Анастасія йде до Верховної Ради в
списку партії «Голос» під № 34.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Невідкладно проголосувати:
- За проект закону, який скасовує президентську,

суддівську, депутатську недоторканність.
- За проект закону про вибори до Верховної Ради

України за відкритими списками.
- За проект закону про незаконне збагачення.
- За проекти законів, які би прискорили вступ Ук-

раїни в Європейський союз та НАТО.
Подати до Верховної Ради України законодав-

чу ініціативу:
- Про скасування грошової застави за корупцію.
- Про довічну заборону корупціонерам обіймати

посади на державній службі.
- Про скасування довічних пільг і привілей ко-

лишнім президентам України.
- Про відкликання депутата за «кнопкодавство»

та прогули.
Законодавчо сприяти:
- Розбудові національної армії та інших силових

структур, забезпечення їх сучасним і новітнім озб-
роєнням,  активно запроваджувати стандарти НАТО
у Збройних Силах України.

Виступаю:
- За відновлення ядерного статусу України.
- За незалежні від олігархів засоби масової інфор-

мації.
- За забезпечення конституційних принципів

рівності всіх громадян України перед законом. За
чесний і справедливий суд.

ÇÂÅÐÍÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ Ä²ß×²Â ÄÎ ÂÈÁÎÐÖ²Â 125-ÃÎ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÎÊÐÓÃÓ

«ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÌ ØËßÕÎÌ
ÄÎ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎ¯ ÒÀ
ÑÈËÜÍÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ»

Підполковник авіації Юрій
Проданюк народився 1965 року
на Гуцульщині у Верховині, що на
Івано-Франківщині. З дитинства
запізнав життя горянина, а після
школи вступив на військову сте-
зю. Понад 35 років присвятив
себе армії, військовий льотчик І
класу, служить в одній із військо-
вих частин, що дислокується на
Самбірщині. Юрій Проданюк є
тим офіцером, котрий стояв
біля витоків творення Українсь-
кої держави та її війська у 90-их
роках двадцятого століття. Од-
ним із перших присягнув на
вірність  народу України, бага-
толітній керівник Самбірської
районної організації «Спілка
офіцерів України», активний
учасник Помаранчевої рево-
люції та Революції Гідності,
громадський діяч. Він чи не єди-
ний чинний офіцер, який у сере-
дині грудня 2013 року в своєму
виступі зі сцени Майдану закли-
кав силовиків переходити на бік
народу, а військових не втруча-
тися у революційні події.

З липня 2014 року і по те-
перішній час бере участь в АТО 
на території Луганської та До-
нецької областей. Ризикуючи
власним життям, виконав понад
130 бойових вильотів та вивіз
гелікоптером більше 300 важко-
поранених військовослужбовців
з лінії бойового зіткнення, де
кожний виліт міг би бути ос-
таннім для нього. Брав участь у

миротворчій операції Місії ООН
в Африці. Нагороджений:
відзнакою Президента України
«За участь в АТО», відзнаками
МО України «Доблесть і Честь»,
«Ветеран військової служби»,
«Воїн-миротворець», відзна-
кою Спілки офіцерів України
«Хрест Заслуги». Про його
участь в АТО (ООС) писали ук-
раїнські ЗМІ, а також подається
інформація в книгах «Служимо
Україні», «Код ідентичності.
Мілітарні сторінки України і не
тільки…», «Гуцульщина у
Львові» та інші. Патріотизм,
честь, гідність, європейські

цінності є пріоритетом життя
Юрія Проданюка. Він завжди
займав державницьку позицію і
ніколи від неї не відступав, жод-
ного разу не підводив, знаємо
що і Вас, шановні виборці 125-го
виборчого округу, а це: Старо-
самбірщина, Турківщина, Сколі-
вщина, Самбірщина – не підве-
де і буде правдиво обстоювати
Ваші інтереси у Верховній Раді
України. Приймайте відпові-
дальне рішення при голосу-
ванні, обирайте  нових і якісних
кандидатів, які будуть чесно
відстоювати державні та Ваші
інтереси, а не лобіювати влас-
ний бізнес.

. Липень 2014-го року, Луганська область

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЮРІЯ ПРОДАНЮКА!!!
Проданюка Юрія, кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №125

підтримують: Степан Хмара, Герой України, громадський діяч; генерал-лейтенант Григорій Омельчен-
ко, Герой  України, громадський діяч; полковник Петро Костюк, голова Львівської обласної організації
«Спілка офіцерів України»; Василь Коржук, заслужений артист України, артист Національного академ-
ічного драматичного театру імені Марії Заньковецької (м. Львів), полковник Іван Казан, Самбірська
спілка ветеранів Афганістану, Самбірська спілка учасників АТО, Товариство «Гуцульщина» м.Львова.

- За підвищення престижу і відновлення гідності
працівників сфери освіти, культури, охорони здо-
ров’я та прирівняти їхній статус до державного служ-
бовця.

- За наведення справедливості у системі нараху-
вання пенсій. Скоротити розрив їх верхньої та ниж-
ньої межі, враховувати трудовий стаж при визна-
ченні розміру пенсії.

- За зменшення податкового тиску на середній
та малий бізнес, скорочення процедур надання
дозволу для ведення бізнесу.

- За збільшення обсягів бюджетної підтримки
села та системи пільгового кредитування.

- За гарантії доступності житла для молодих
сімей.

- За впровадження сучасних програм по енер-
гозбереженню та альтернативних джерел енергії
(вітрова, сонячна, гідро), доступність їх до пере-
січних громадян.

- За створення пріоритетних державних програм
щодо розвитку гірських територій, збереження кар-
патських екосистем, розбудови інфраструктури та
рекреаційної сфери, посилення транскордонної
співпраці в областях карпатського регіону, розви-
ток туризму, збереження традиційної для горян
профілюючої галузі господарства (вівчарство, ско-
тарство), збереження давніх художніх промислів,
вирішення та запобігання екологічних проблем.

ÏÅÐÅÄÂÈÁÎÐÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
кандидата у народні депутати України в виборчому окрузі № 125

ПРОДАНЮКА ЮРІЯ
«Європейським шляхом до справедливої та сильної України»

Політична реклама

ÂÅÐÒÈÊÀËÜ:
ÇÅËÅÍÑÜÊÈÉ-ÌÀËÜÑÜÊÈÉ-
ßÂÎÐÑÜÊÈÉ – ÇÀÏÎÐÓÊÀ
ÓÑÏ²ØÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ

ÍÀØÎÃÎ ÊÐÀÞ

6 липня Президент України Володимир Зеленський предста-
вив нового голову Львівської обласної державної адміністрації.
Ним став 35- річний юрист та почесний консул Австрії у Львові
– Маркіян Мальський.

Під час офіційного представлення новообраного керівника пре-
зидент України сказав: «Маркіян – наш вибір». Саме Мальському
довірено бути рупором президента та його команди у нашій об-
ласті. Очевидно, що запорукою оперативного і якісного управління
державою є потужна вертикаль виконавчої і представницької вла-
ди – від президента до місцевого депутата.

Маркіян Мальський – представник президента Володимира Зе-
ленського на Львівщині у виконавчих органах влади. Представника-
ми президента у представницькій гілці влади стануть новообрані
депутати від партії «Слуга народу». Половина з яких будуть обрани-
ми за партійними списками, інша – в округах. Своїх представників в
округах Львівщини Володимир Зеленський вже представив новому
очільнику області.

У нашому, 125-му, окрузі представником президента є Микола
Яворський. Для того, аби Президент України мав змогу втілити усі
свої плани, йому потрібна підтримка на місцях і більшість у парла-
менті.

Саме тому важливо проголосувати ДВІЧІ – за партію «Слуга на-
роду» у списку та за Миколу ЯВОРСЬКОГО як мажоритарника.

Управлінсько-представницька вертикаль ЗЕЛЕНСЬКИЙ-
МАЛЬСЬКИЙ-ЯВОРСЬКИЙ – це запорука успішного розвитку нашо-
го карпатського краю.

Під час зустрічі з президентом Микола Яворський зустрівся та-
кож з керівником Офісу президента, Андрієм Богданом. Ні для кого
не секрет, що родина Андрія є вихідцями славетного Турківського
краю.

Микола Яворський заручився підтримкою керівника президен-
тського Офісу, який побажав йому перемоги на виборах і передав
вітання Турківщині.

Святослав ВОЛИК.

Політична реклама



12 ëèïíÿ 2019 ðîêó       «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                          3 стор.

Лише один кандидат з 15-ти
по нашому, 125-му виборчому
округу, діючий депутат Верховної
Ради України Андрій Лопушансь-
кий йде до людей не обіцяючи,
а звітуючи. І це не високопарні
слова, а життєва реальність.
Приїжджаючи в будь-яке село,
чи зустрічаючись з працівника-
ми установ та організацій, він
розповідає про ті речі, які вда-
лося зробити, і які реально мож-
на побачити у вигляді відремон-
тованих ФАПів, шкіл, народних
домів, придбаного обладнання.
Направду, важко знайти колек-
тив, де б в той чи інший спосіб
Андрій Ярославович не допоміг.
Для прикладу, зустрічаючись з
працівниками РЦ ПМСД, Андрій
Лопушанський назвав ряд про-
блемних питань, які на стадії

створення підприємства вдало-
ся успішно вирішити. Це підтвер-
див і головний лікар Микола Яц-
куляк. «За свою трудову
діяльність я знав і спілкувався з
багатьма депутатами Верховної
Ради України. З-посеред усіх
Андрій Лопушанський є найдос-
тупнішим, з ним легко спілкува-
тися і просто вирішувати складні
завдання. Тому що він хоче до-
помогти. В нього немає обіця-
нок, які б не завершувалися ре-
альним результатом», – наголо-
сив, звертаючись з проханням
до колег підтримати Андрія
Ярославовича, Микола Петро-
вич.

Схвально відгукнувся про ро-
боту депутата Верховної Ради й
заступник голови Турківської
райдержадміністрації Юрій

Лило, який також був при-
сутній на зібранні ме-
диків. На його думку, на
дочасних виборах 21 лип-
ня турківчанам потрібно
підтримати Андрія Лопу-
шанського як дієвого й
ефективного обранця,
якому під силу вирішення
багатьох завдань. Як на
підтвердження, Юрій
Дмитрович сказав: від
добра добра не шукають.
Абсолютну підтримку Анд-
рію Ярославовичу висло-
вили працівники ветери-
нарної медицини району,
на проблеми яких, на пре-
великий жаль, мало ува-
ги звертає держава.

У селах Турківщини Андрія
Ярославовича сприймають
місцеві жителі як свого. Довело-
ся бути свідком теплих зустрічей
в с. Явора, де з його допомогою
перекрито дах місцевої школи,
уже намічено перспективні пла-
ни на відкриття тут дитячого са-
дочка. Власне в Яворі, з подан-
ня сільського голови Дмитра Го-
шівського, народилася ідея ство-
рити державну програму на нау-
ково обґрунтованій основі, в
рамках якої можна було б ефек-
тивно боротися з швидким роз-
повсюдженням борщівника Со-
сновського. Місцеві жителі скар-
жилися, що він з року рік все далі
просувається на їхні городи та
подвір’я. Хтось з присутніх навіть
для підтвердження навів істо-
рію, як в Сибіру влада змушена
була виселити декілька сіл, де
борщівник окупував території.

Дякуючи за допомогу явірсь-
ким освітянам, директор місце-
вого НВК Марія Юсипович наго-
лосила, що з Андрієм Ярославо-
вичем дуже легко й просто
спілкуватися, адже до всіх заяв і
пропозицій він відноситься з ве-
ликою відповідальністю.

Конструктивно і по-діловому
пройшла зустріч Андрія Лопу-
шанського і в с. Ісаї. Тут також
було обговорено ряд актуальних
проблем розвитку населеного
пункту, зокрема що пов’язані з
будівництвом та ремонтом доріг,
відзначено те, що вдалося зро-

бити для місцевого НВК (пере-
криття даху, заміна вікон, оздоб-
лення фасаду), ремонт Народ-
ного дому. Висловлюючи думку
місцевих жителів, сільський го-
лова Володимир Рябінець та
директор НВК Марія Федяй та-
кож засвідчили повагу й
підтримку  депутату.

– Андрій Ярославович –
відповідальна, професійна й
надійна людина, яка не обіцяє,
а робить, – сказала Марія Євста-
хівна.

Щира й тепла зустріч відбула-
ся й в с. Ластівка. До речі, у при-
міщенні Народного дому, дах
якого нещодавно перекрито за
фінансової підтримки Андрія
Лопушанського. Тут також грома-

да налаштована позитивно і не
хоче мучити себе здогадками, а
чи виконуватимуть обіцянки кан-
дидати в депутати, яких ніхто
раніше й в обличчя не бачив? А
Андрій Ярославович, як кажуть,
перевірений і надійний.

Останніми днями відбулося
іще чимало цікавих зустрічей
депутата  з виборцями, але по-
при це, надзвичайно важливою
подією став виїзд в с. Лопушан-
ка міжурядової комісії, яка зай-
мається розробкою техніко-еко-
номічного обґрунтування будів-
ництва тут пункту пропуску Лопу-
шанка-Міхновець. Спеціалісти
державного підприємства «Ук-
раїнський державний науково-
дослідний інститут проектування
міст «Дніпромісто» разом з фа-
хівцями  Фіскальної служби Ук-
раїни, що безпосередньо відпо-
відають за розбудову переходів,
дійшли одностайної згоди, що
для будівництва пункту пропуску
тут є всі необхідні рельєфно-гео-
графічні можливості. Відповідно,
після виїзду в с. Лопушанка, у
Львівській обласній державній
адміністрації відбулася розши-
рена нарада, де визначено най-
ближчі плани та подальші  пер-
спективи. Як наголосив ди-
ректор інституту Ігор Шпилевсь-
кий, найближчим часом буде
розписано покрокові дії щодо
будівництва митного переходу.
Як бачимо, поки інші кандидати
обіцяють або ж ініціюють будів-

ництво переходів, Андрій Лопу-
шанський щоденно й давно зай-
мається конкретними справа-
ми, які наближають нас до омр-
іяної всією Турківщиною події.

До речі, схвально та гостинно
прийняли делегацію жителі с.
Лопушанка, які зібралися біля
периметру кордону, аби по-
спілкуватися з проектантами,
народним депутатом та відпові-
дними фахівцями зі столиці.
Вкотре Андрій Лопушанський
спростував домисли недобро-
зичливців, що, мовляв, він проти
пункту пропуску в Боберці. « Я
за те, щоб на Турківщині були не
один, а  два переходи. Але, на
моє глибоке переконання, в Ло-
пушанці це можна зробити швид-

ше й дешевше. Це підтверджу-
ють і польські колеги», – зазна-
чив Андрій Ярославович.

Практично на всіх зустрічах
люди запитували Андрія Лопу-
шанського, чому виборчу кампа-
нію він проводить без гучної рек-
лами та білбордів,  на відміну від
своїх конкурентів. «У часі, коли в
Україні війна і щодень потрібно
допомагати фронту, бачимо,
скільки нужденних людей живе
в Україні, скільки їх потребує до-
рого вартісних операцій, я вва-
жаю аморальним викидати
кошти на білборди та яскраві
плакати, якими сьогодні обклеє-
ний весь район, А це, повірте,
чималі кошти, які обраховують-
ся десятками, або й сотнями ти-
сяч гривень. Кошти, які би я мав
витратити на передвиборчу агі-
тацію, скеровую на бла-
годійність. Власне з моєї пере-
двиборчої агітації ви можете по-
бачити лише маленькі буклети-
ки, які нагадують, що я, діючий
парламентар, кандидую до Вер-
ховної Ради. Більше того, ми
навіть віддали в оренду білбор-
ди, які належать благодійному
фонду, моїм конкурентам. Пере-
конаний, що люди розберуться,
де пусті обіцянки, а де реальні
справи і зроблять правильний
вибір», – наголосив Андрій Ярос-
лавович.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Політична реклама

ÍÅ Ç ÑÎËÎÄÊÈÌÈ
ÎÁ²ÖßÍÊÀÌÈ, À Ç ÐÅÀËÜÍÎ
ÇÐÎÁËÅÍÈÌÈ ÑÏÐÀÂÀÌÈ

Йде до людей  діючий депутат Верховної Ради
України та кандидат до парламенту наступного

скликання Андрій Лопушанський
Ще тиждень – і ми нарешті зможемо оговтатися від блу-

дослів’я, ретельно проаналізувавши великий обсяг обіцянок,
які ллються з уст кандидатів у депутати до Верховної Ради
України та їхніх помічників, як дощова вода з водостічної тру-
би. Власне, співставивши їх, лише тоді, вочевидь, зрозуміємо,
що сказане далеко не співпадає з тим, що б ми хотіли бачити
в роботі депутата. До речі, так буває дуже часто, коли об-
іцянки залишаються тільки обіцянками.

Звертаючись до колег, начальник відділення поліції
Дмитро Роль наголосив на важливості і відповідальності
роботи правоохоронця, яка повсякчас пов’язана з ри-
зиком, та коротко зупинився на проблемах, що виника-
ють в часі реформування служби. Він подякував усім
колегам за довіру, професіоналізм, в особливий спосіб
подякував тим, хто побував у відрядженні в зоні прове-

дення АТО на Сході України. А це підполковник  поліції
Михайло Кречківський, майори поліції Іван Кречківсь-
кий, Оксана Ковальчик, Микола Копач, капітан поліції
Юрій Гнатишак, старші лейтенанти  поліції Ігор Яворсь-
кий та Віталій Личко, старшина поліції Ігор Куприч, сер-
жант поліції Роман Білас. З нагоди свята почесними гра-
мотами Турківської РДА були нагороджені Олег Вов-

чанський, старший оперуповноважений СКП Турківсь-
кого ВП,  Ірина Дорош, старший інспектор з режиму сек-
ретності Турківського ВП,  Мар’яна Рогач, старший
слідчий СВ Турківського ВП, Віталій Старушкевич,
дільничний офіцер поліції Туркіівського ВП,  Михайло
Бонтей, інспектор СРПП №3 Турківського ВП. А Туркі-
вська районна рада відзначила подяками таких право-
охоронців:  Мар’яна Чудака – оперуповноваженого СКП
Турківського ВП,  Івана Іванюка – поліцейського СРПП
№2 Турківського ВП;  Ольгу Плахоцьку – дільничного
офіцера поліції Турківського ВП,  Віктора Тейгела – пол-
іцейського СРПП №3 Турківського ВП;  Оксану Зубриць-
ку – слідчу СВ Турківського ВП.

Хвилиною мовчання всі присутні вшанували світлу па-
м’ять тих правоохоронців, що в різні роки загинули, охо-
роняючи мир   і спокій людей та територіальну цілісність
України.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Â²Ä×ÓÂÀªÌÎ ÍÅÁÅÇÏÅÊÓ – ÉÄÅÌÎ ÄÎ ÏÎË²Ö²¯
Минулого тижня працівники Турківського відділення поліції, як і їхні колеги по всій Україні, відзначали

своє професійне  свято. На урочисте зібрання особового складу, аби привітати правоохоронців, прийшли
депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський, голова Турківської районної ради Володимир Ло-
зюк, його заступник Василь Костишак, заступник голови Турківської РДА Юрій Лило, заступник керівни-
ка Самбірської місцевої прокуратури Роман Малиновський,  настоятель храму Пресвятої Євхаристії
смт. Бориня о. Казимир, міський голова Геннадій Когут,  начальник  Турківського  РС ДСНС  Світлана
Мірошкіна, голова ради ветеранів працівників органів  внутрішніх справ Турківщини Іван Сенюга , а також
багато тих, хто у різні роки працював у Турківській міліції. Виступаючи всі  бажали правоохоронцям миру
і спокою, якомога менше тривожних днів, сімейних гараздів та благополуччя.
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З РОСІЄЮ НЕ МОЖНА
ДОМОВИТИСЯ

Політична реклама

За її словами, невелике істо-
ричне місто Жовква вона
відвідала на запрошення
міського голови.  А запросив її
мер міста тому, що з часів пре-
м’єрства Юлії Тимошенко мало
хто із центральної державної
влади замислюється над тим,
аби «перетворити це прекрас-
не місто на історичну Мекку Ук-
раїни, куди могли б з’їхатися ту-
ристи із пів-Європи».

«Проте, на жаль, із тих часів
фінансують  відродження наших
історичних пам’яток лише іно-
земці, а Україна не вкладає  у
своє сьогодення і майбутнє не-
обхідні ресурси, - з болем заува-
жила Ю.Тимошенко.  Вона нага-
дала, що ще під час президен-
тських виборів її політична ко-
манда оголосила підтримку дер-
жавних програм відновлення
пам’яток української історії, зок-
рема історичних храмів, замків
 та міст для того, щоб Україна
могла привабити мільйони ту-
ристів з усього світу.

Розбудова нових енергетич-
них комплексів, таких як Лю-
бельська шахта на Жовківщині,

Юлія Тимошенко:

«ÁÓÄÅÌÎ ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÎ
ÍÅÇÀËÅÆÍÈÌÈ–ÒÀÐÈÔÈ ÁÓÄÓÒÜ

ÇÀÂÆÄÈ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÈÌÈ»
Прес-конференцію у Львові лідер ВО «Батьківщина» Юлія

Тимошенко розпочала із розповіді про результати відвідин
Жовкви.

допоможе Україні здобути енер-
гетичну незалежність, а відтак -
розв’язати тарифну проблему.

«Цей прекрасний комплекс 

шахт, разом із тепловими елект-
ростанціями, може видобувати
по 8 млн. тонн коксівного вугіл-
ля на рік. Це означає, що не по-
трібне буде постачання з Росії -
і ми зміцнимо свою енергетичну

незалежність», – переконана
лідер «Батьківщини».

За її підрахунками, місцеві
бюджети отримуватимуть від
підприємства щонайменше 350
млн дол. на рік додатково.

Юлія Тимошенко висловила
жаль з приводу того, що вже 10
років Любельська шахта стоїть

без підтримки держави, без
розвитку, хоча цей комплекс міг
бути побудований вже 5 років
тому і розв’язав би низку енер-
гетичних проблем всієї країни.

Голова партії закликала діяти

Політична реклама не гаючи часу. Зокрема й у розв-
’язанні проблем заборгованості
із зарплат перед шахтарями.

«До мене звернулися шахтарі
з Червонограда. Заборгованість
залишається. Проблема в тому,
що наші ключові електростанції,
такі як Центренерго, не купують
українське вугілля у своїх рідних
шахт, а натомість привозять па-
ливо з окупованих територій. І
тому наші шахти без розвитку, а
шахтарі без зарплат», – підсуму-
вала вона.

Лідер «Батьківщини» зазна-
чила, що сьогодні треба якомо-
га швидше запустити економіку
та отримати від цього результат
для України та людей.

Для цього політик закликала
єднатись, щоб допомогти запо-
бігти подальшій деградації краї-
ни: «Після парламентських ви-
борів треба поєднати новизну з
досвідом, професійністю, відпо-
відальністю, зі знанням, що ро-
бити, щоб країна ставала силь-
нішою, відроджувалась, і люди
це відчували».

Юлія Тимошенко також розпо-
віла, що наша економіка, голов-
ним показником якої є ВВП, за
п’ять років впала на 36%.

«Упродовж 10 років в Україні
не було господаря. Не було ко-
манди, яка б точно знала, що
саме слід робити, беззастереж-
но служила б Україні, задіяла б
усі економічні можливості та
потенціали для розвитку. Коман-
ди, яка б створила в Україні для
українців гідне життя, аби їм не
доводилося їхати шукати його у
світі. На десять років прекрасні
проекти для України застигли на
папері».

Як зауважила Тимошенко,
звісно, «красиво звітувати вла-
да вміє, перфектно маніпулюю-
чи цифрами».  Відтак заклика-
ла присутніх просто порівняти

показники ВПП у доларах ста-
ном на початок 2014-го та на
кінець 2018-го, чи середину
2019. Наша економіка, голов-
ним показником якої є ВВП, за
п’ять років впала на 36%. І це –
навіть без врахування окупова-
них територій Донбасу та анек-
сованого Криму… А це по суті
означає перекреслити здобутки
попередніх двадцяти років дер-
жави».

 «Власне тому хочеться яко-
мога швидше перезапустити
економіку й отримати результат
– як для кожної людини зокре-
ма, так і України як потужної
європейської держави», - наго-
лосила лідер «Батьківщини». -
 Власне тому наша команда,
маючи досвід як у політиці, так і
у виконавчій владі, хоче допомог-
ти новому президенту, за якого
проголосували більшість ук-
раїнців. У нас з вами є лише
один шанс – максимально  
об’єднати зусилля навколо но-
вого президента  і зробити так,
аби не змарнувати й наступні 5
років, відстаючи ще більше від
цивілізованого світу», - заклика-
ла вона. 

«Власне  цим і пояснюється
позиція нашої команди, - пояс-
нила вона. - Так, ми були конку-
рентами на президентських ви-
борах. Так, нам багато чого не
подобається із того, що він ро-
бить зараз. Але ми вважаємо:
або єднаємося і намагаємося
усіма силами допомогти уникну-
ти подальшої деградації, або
тоді слід нарікати самим на
себе…».

Під час візиту на Львівщину
Юлія Тимошенко зустрілася з
творчою молоддю  області у арт-
центрі «Дзига», також ректора-
том Українського католицького
університету.

Микола КАРПАТСЬКИЙ.

Богдан Кушнір у 1995-1996
роках працював власним ко-
респондентом газети «Мо-
лодь України»  у Москві, а під
час російсько-української
війни служив на Сході у Силах
спеціальних операцій Зброй-
них сил України.

«Мої герої протистоять екс-
панським планам Кремля.
Вони прекрасно розуміють,
що з Росією не можна домо-
витися, бо це плем`я людоїдів
знає тільки одну мову – мову
сили. Тому мої книги будуть ще
одним нагадуванням, що нас
чекає тривале перетягування
канату з Москвою, аж до по-
вномасштабних бойових дій.
Питання стоїть руба, або ми,
або вони, – наголосив Богдан
Кушнір. – Росії не можна йти
на уступки. Читайте історію,
що зробили з країнами Балтії,
коли вони спробували домови-
тися з Москвою – їх відразу оку-
пували. Проблема в тому, що всі
політологічні висновки Кремля

Богдан Кушнір, учасник бойових дій на Сході, автор пригод-
ницьких романів про протистояння української та російської
розвідок, передав 40 своїх книжок для бібліотек Турківського
району. Пригодницькі романи «На лінії зіткнення. Любов і нена-
висть» («Фоліо») та «Невидима павутина»( «Ярославів Вал»)
написані на грані документалізму, бо автор розповідає про події,
учасником чи очевидцем яких йому доводилося бути.

свідчать про те, що з відходом
України Росія розпадеться. Ось
де собака зарита!».

Події в романах Богдана Куш-

ніра відбуваються на Сході Ук-
раїни, в Москві та поблизу Сочі,
на президентській резиденції
лідера Росії. Для письма автора
характерні легка мова, карко-
ломні сюжети та інтригуючий

фінал. Відтепер з його творчістю
ще більше ознайомляться і жи-
телі Турківського району. До речі,
Богдан Кушнір родом із Самбір-
щини.

«Зараз дуже важливо підтри-
мати на виборах тих кандидатів,
які зможуть протистояти Росії.
Це повинні бути рішучі люди,
люди діла. І одним з таких, на
мою думку, може бути Юрій
Доскіч, кандидат по Старосам-
бірському виборчому округу. У
Львові – це Микола Княжицький,
Оксана Юринець, – вважає Бог-
дан Кушнір. – Нам потрібні не ті
«бізнесмени», які лише купля-
ють та перепродують, виступа-
ють великими благодійниками,
і нічого не виробляють. Зараз
запит на виробничників, які роб-
лять конкретне діло, виготовля-
ють конкурентну продукцію і
створюють додаткову вартість, а
не дерибанять державний чи
місцевий бюджет. І такою люди-
ною завтрашнього дня є Юрій
Доскіч».

– З Туркою Вас особисто по-
в’язують якісь спогади?

– Найкращі! У 1979 році в
складі студентського будівель-
ного загону ми будували водо-
провід до міста на річці Яблунь-
ка. Чудові люди, прекрасний
край. І в Турківському районі я
провів одне з перших журналі-
стських розслідувань, як в ра-
дянські часи людей подавали до
суду, бо вони тримали коней.
Листа в газету написала Марія
Шикітка. Після публікації «Дани-
на з коня» в обласній газеті на
судових процесах поставили
крапку, бо це були вибрики
місцевої влади.

Наш. кор.
На фото: Богдан Кушнір під
час служби в армії на Сході

України(2015 рік).

12 липня святкує свій день
народження жителька с.
Карпатське Оксана Миколаї-
вна Іваничко. З цим чудовим
днем її віта-
ють друзі Га-
лина, Ольга
та Марія і ба-
жають їй
м і ц н о г о -
міцного здо-
ров’я, мир-
ного неба,
сімейного благополуччя і
Господньої ласки.

 Хай Господь завжди у
поміч буде,

А Мати Божа береже від
зла.

Бажаємо  Тобі здоров’я,
сили,

Радості земної і тепла.
Хай волошками цвітуть

літа прекрасні,
Хай здійсняться тисячі

бажань,
Щоб доля дарувала

тільки радість, –
 Ні грама бід, ні крапель-

ки страждань.

Втрачене посвідчення дитини
з багатодітної сім’ї – №043832,
видане  УСЗН Турківської РДА  на
ім’я Оксани Василівни Ковташ,
вважати недійсним.

Загублений військовий квиток
– НК 6525743, виданий Турківсь-
ким РВК на ім’я Володимира
Васильовича Шепіди, вважати
недійсним.
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Молоді люди, ледь спершись
на ноги, прагнуть покинути наш
регіон, вважаючи, що він депре-
сивний. Може для
когось і так, але ми
маємо зробити усе,
аби наші діти біля
нас залишалися. І
знову ж, треба їм
створити відповідні
умови. Одна з них –
розвиток дозвілля та
спорту. Знаєте, Ігор
Піхоцький багато літ
активно займається
тим, щоб залучити
молодь до спорту.
Це наче нав’язлива
ідея Ігоря Михайло-
вича, і ми уже знає-
мо: як тільки він ви-
ходить за трибуну
сесії райради (депу-
тат чотирьох скли-
кань), то зокрема го-
воритиме про спорт.
Він переконаний,
що рух – це життя. Як
тільки стане народ-
ним депутатом, то
докладе зусиль до гармонійно-
го та всебічного розвитку особи-
стості, пропагування здорового
способу життя, мотивування та
створення умов для занять
спортом молоді та дорослих. А
що стосується цього ж, але на
практиці, то  це успішне функці-
онування футбольної ліги Старо-
самбірщини серед ветеранів та

дитячої ліги, транскордонні фут-
больні змагання серед вете-
ранів, розвиток занять на-

стільним тенісом у селах округу.
Але розвиток спорту та мистець-
ких, освітніх проектів не може
триматися на волі депутатів. Ці
серйозні речі мусять мати дер-
жавну підтримку. Чому інші галузі
нашого життя здобувають нор-
мальне функціонування. а про-
блеми інтелектуального, та й
іншого розвитку молоді, – мізер-

не?
Гірські райони області мають

свої серйозні проблеми в еко-
логії, які наче дамоклів меч ви-
сять над усіма. Тому вважаємо
за честь розповісти детальніше
про те, що буде ініціювати пан
Піхоцький, ставши народним
депутатом. Господарська
діяльність в лісовій галузі має
бути раціональною, з оптималь-
ним поєднанням лісовідведен-
ня, лісовпорядкування та лісо-
розведення, спрямованою на
забезпечення екологічних, есте-

тичних, рекреаційних, виховних
та інших функцій лісу.

«Я не підтримую існуюче гос-
подарювання, оскільки воно є
загрозою порушення ланд-
шафтів, я проти використання
важкої техніки, яка пошкоджує
верхній шар ґрунту, твердить пан
Піхоцький. Вважаю, що лісові
господарства мають знову ста-

Свій – до свого – по своє:
ßÊÙÎ ÎÁÈÐÀÒÈ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐß, ÒÎ
²ÃÎÐß Ï²ÕÎÖÜÊÎÃÎ

Політична реклама

Хто на Старосамбірщині, та й за її межами, не знає Ігоря
Піхоцького? Ігоря Піхоцького знають усі, хто отримував ук-
раїнський паспорт, а тим паче, закордонний. Не дивина, що у
нашому прикордонному районі цей атрибут – наче рятівна со-
ломинка. Але Ігоря Михайловича якщо тішить те, що молоді
люди отримують український паспорт, і це природно, але пе-
чалить, що потім ті ж клієнти приходять за закордонним,
щоби виїхати на заробітки. І коли постало питання, чи йти
Ігорю Піхоцькому у парламент, вирішив твердо: йти, аби до-
помогти землякам жити. Є немало ідей, їх треба лише втілю-
вати, створивши у гірській зоні відповідні умови.

ти важливими роботодавцями
для жителів сільської місцевості
в частині залучення їх до за-
готівлі технічної і лікарської си-
ровини, кормової, харчової та
іншої продукції лісу, відновлен-
ня насаджень та догляд за
ними. Крім додаткових надход-
жень в бюджет, такий підхід доз-
волить зробити населення і пра-
цівників лісових господарств со-
юзниками у збереженні та віднов-
ленні лісів, бережливого підходу
до використання дарів природи,
посилити взаємоконтроль та
зменшити кількість порушень та
зловживань. «Я, – каже Ігор
Піхоцький, – за збільшення площ
заповідних територій. Вони є за-
порукою раціонального господа-
рювання та платформою для
розвитку туризму й рекреації.
Саме тому підтримав рішення
Старосамбірської районної
ради щодо створення НПП «Ко-
ролівські Бескиди».

І далі – про екологію. Через
відсутність належного матері-
ального й технічного забезпе-
чення наших управлінь водного
господарства, недостатню
кількість працівників для повно-
цінного охоплення ввірених їм
територій, вони не можуть ефек-
тивно виконувати покладені на
них обов’язки. Як наслідок, має-
мо руйнування берегових укріп-
лень, несвоєчасне відновлення
протипаводкових конструкцій,
замулення малих струмків (ос-
новних артерій наших річок) че-
рез надмірну поросль. Потрібна
виважена і комплексна держав-
на політика у сфері забезпечен-
ня дієздатної мережі водних гос-
подарств з врахуванням особли-
востей регіонів, забезпечення
умов для їх ефективного функці-
онування. Адже превентивні за-
ходи завше обходяться дешев-
ше, ніж заходи із усунення
наслідків.

І, звичайно, не менш болюча
тема сміття. Вирішення пробле-
ми  потребує комплексного сис-
темного підходу із застосуван-
ням сучасних практик розвине-
них країн зі збору та переробки
відходів та методу «батога й пря-
ника», що передбачає заохо-
чення за належне сортування
сміття й виявлення порушників
та суворе покарання за пору-
шення правил поводження з
різного роду відходами.

І нарешті, для ліпшого знайом-
ства, трохи більше про нашого
кандидата. Ігор Піхоцький - урод-
женець та постійний житель
Старосамбірщини, а таких кан-

дидатів у 125 виборчому окрузі
небагато. Батько трьох дітей,
громадський активіст, депутат
районної ради чотирьох скли-
кань.

У 1990 році закінчив Брестсь-
кий політехнічний інститут, за
спеціальністю промислове та
цивільне будівництво. Отримав
кваліфікацію інженера - буді-
вельника. У 2000 році закінчив
Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка за
спеціальністю правознавство.
Отримав кваліфікацію – юрист.

З 1992 року до 2011 працював
у структурних підрозділах Мос-
тиської та Львівської митниці. З
2012 займає посаду начальни-
ка Старосамбірського РВ ГУ
ДМС України у Львівській об-
ласті.

Родина Піхоцьких походить із
села Недільна. Недільна - не-
величке, непримітне, на перший
погляд, село між гір, з величез-
ним духом свободолюбства,
патріотизму, нескореності, що
тривалий час було центром виз-
вольного руху і мало псевдо
“Київ”. За що 1952 року всі меш-
канці були примусово пересе-
лені на Сокальщину. Та частина
найзавзятіших родин, в тому
числі Піхоцьких, долаючи пішки
сотні кілометрів, повернулись на
рідні терени, відбудували рідне
село.

З юних років Ігор Михайлович
захоплювався звитягою «лісових
хлопців», героїзмом легендар-
ного сотника Бурлаки (Михайла
Піхоцького, хресного тата його
батька) та його побратимів, знав
про подвиг 43 юних упівців, що
дали гідну відсіч трьом тисячам
фашистських завойовників. Усв-
ідомлював, що пам’ять про них
мусить жити.

Отож по крупинках збирав спо-
гади земляків, ходив стежками
бойової слави, разом з одно-
сельцями віднайшли й інші
місця бойової слави воїнів УПА
в околицях Недільної, віднови-
ли братські могили загиблих.

Так 2009 року народилась
ідея спорудження Вежі Пам’яті,
якою Ігорю Піхоцькому вдалося
запалити чимало людей,
об’єднати однодумців та врешті
втілити в життя, демонструючи
неабияку завзятість, наполег-
ливість, силу волі та оптимізм.
Величний пам’ятник борцям за
волю постав у всій красі на вер-
шині гори Діл 2017 року та увій-
шов до Національного реєстру
рекордів України як найвища
дерев’яна вежа-дзвіниця (43м).

Олександр ПАВЛЮХ.

Партія Володимира Зеленського через місяць президентства починає втрачати
підтримку, та поки утримує лідерство. Експерти наголошують, що єдиний шанс Воло-
димира Зеленського не розчарувати людей – створити союз новизни і досвіду.

«ÑËÓÃÀ ÍÀÐÎÄÓ» ÒÀ «ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÀ» –
ÍÀÉÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍ²ØÀ ÊÎÀË²Ö²ß, ÀÁÈ ËÞÄÈ Â²Ä×ÓËÈ ÇÌ²ÍÈ

Для того, щоб люди відчули зміни, мало обрати пре-
зидента. Тут має спрацювати злагоджена команда од-
нодумців у парламенті, Уряді та офісі президента, вва-
жає політичний експерт Сергій Биков.

«Президент – це першочергово політична воля. Ук-
раїнці продемонстрували волю до змін, обравши Воло-
димира Зеленського. Та не президент формує і призна-
чає уряд. Конституція дає людям можливість обирати
шлях змін, тому парламентські вибори по суті є вибора-
ми прем’єр-міністра. Це боротьба програм, а не гасел.
Люди наїлись слоганів і хочуть бачити, як знижувати та-
рифи, зупиняти війну та збільшувати доходи людей. Досі
мало хто пропонує справжню дорожню карту. Точніше,
фахову інструкцію до виконання пропонує тільки «Бать-
ківщина» Юлії Тимошенко. У інших – скоріше нариси чи
збірки гасел», – зазначає експерт.

«Сьогодні Батьківщина є найперспективнішим парт-
нером Володимира Зеленського. У Юлії Тимошенко є і
стратегія і покроковий план дій. А найголовніше – у неї є
бачення, що має робити новий уряд, щоб люди відчули
зміни: як запустити економіку, як знизити тарифи, як

ко дозволить уникнути кулуарних війн:
«Курс партії Тимошенко співпадає з курсом президен-

та у ключових питаннях, що не дозволить перетворити
Кабмін на орган для політичних маніпуляцій та кулуар-
них війн»

За обставин, що склались у державі, експерти вважа-

ють Юлію Тимошенко найвірогіднішим Прем’єром, яка
вміє керувати Урядом.

Віктор КРИЩИН,
політичний оглядач.

Політична реклама

підняти зарплати і пенсії. Тому, ми
вже вибрали нового президента – те-
пер маємо обрати йому надійного
поплічника, а точніше, поплічницю,
щоб можна було ці зміни втілювати в
життя», - додає Сергій Биков.

В команді Зеленського сьогодні
немає людини, яка б мала відповід-
ний досвід, щоб взяти на себе управ-
ління Кабінетом Міністрів. Тому на
сьогоднішній день найвірогіднішим
кандидатом на пост прем’єр-міністра
є Юлія Тимошенко, зазначає політич-
ний експерт Денис Гороховський:

«Враховуючи складну економічну
ситуацію в країні, прем’єру буде не-
обхідно приймати ряд складних
рішень. У Тимошенко є й такий
досвід, вона вже виводила країну з кризи і має план, як
зробити це ще раз».

Гороховський додає, що союз Зеленського і Тимошен-
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Â²Ä ÁÀÒÜÊÀ ÄÎ ÑÈÍÀ
ÄËß ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ Ó ÍÀÐÎÄÍ² ÄÅÏÓÒÀÒÈ
ÄÎ ÂÅÐÕÎÂÍÎ¯ ÐÀÄÈ ÀÍÄÐ²ß ÄÓÁÀÑÀ

Â.Î.125 – ÎÄÍÀ ÐÎÄÈÍÀ
Ще задовго, як була проголошена незалежність України, Бог-

дан Йосипович Дубас зарекомендував себе кмітливим підприє-
мцем. Свій трудовий шлях починав рядовим працівником у Сам-
борі. Потім відкрив один з перших в регіоні кооператив «Спар-
так». Це дало потужний поштовх для розгортання приват-
но-бізнесового руху у всьому регіоні, розумні керівники, прості
люди це сприйняли ,як ковток свіжого повітря. Поволі долу-
чився до фінансово-бізнесової діяльності, очоливши філію при-
ватного банку. Відтак очолив обласне відділення. Виборці Сам-
бора обрали Б.Й.Дубаса депутатом Львівської обласної ради

У складний період Революції Гідності був комендантом Майдану.
В ці буремні дні виконував обов’язки міського голови Києва,  пора-
нений беркутівцями.

Нині  Богдан Йосипович очолює один з провідних підрозділів Ка-
бінету Міністрів, зокрема Міністерства економічного розвитку і
торгівлі – ДП «Держзовнішінформ» . 

Риси працелюбності, бізнесової кмітливості передав своєму си-
нові Андрію, який виборює депутатський мандат  до Верховної Ради
по 125-му виборчому округу. Молодий, ініціативний, запальний, кан-
дидат загорівся батьківською ідеєю  допомогти мешканцям
м.Самбір, Старосамбірського, Турківського, Сколівського районів
стати потужним  центром в розвитку туристичної інфраструктури,
малого бізнесу, допомоги прикарпатцям і горянам  в інтеграції на-
вколо європейських цінностей. В його програмі будівництво  очис-
них споруд в Турці, Самборі- це розцінює як головний наказ перед
виборцями, доведення до європейського взірця шляху Турка –Яво-
ра - Ісаї- Ясениця – Ластівка – Коритище – Східниця -  Трускавець.
 Сподівається за підтримки керівника адміністрації Президента (з
бойківським корінням) Андрія Богдана відкрити міжнародний пункт
пропуску Лопушанка. Гори Турківщини, Сколівщини стануть приваб-
ливими для туризму, інвестицій, конкурентними із східно-європейсь-
кими базами відпочинку, з новими робочими місцями, соціальною
інфраструктурою. Кандидат у депутати вже має напрацьовані зако-
нопроекти щодо віднесення мешканців гірської зони до пільгових
категорій.

Лишень маючи за плечима потужну підтримку, можна покращити
життя виборців нашого краю, адже один в полі не воїн.

Підтримаймо завзяття молодого політика Андрія Дубаса, що прой-
шов батьківську науку в діловій і фінансовій  сфері.

Антон РОГАЧ,
з діда -прадіда корінний бойко, член НСЖ України.

Дорогого і люблячого хресного тата і кума – Михайла Ми-
хайловича Лозінського, жителя с. Ільник, з ювілейним
днем народження сердечно вітають  похресниця Васи-
линка, куми Віра та Руслан і бажають йому міцного здоро-
в’я, щастя, радості, добра і довголіття.

В цей день вітаємо  зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах три-

має.
А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

Дорогого сина, найкращого брата – Василя Івановича
Шепіду –  з ювілейним днем народження
сердечно вітають батьки та сестри з сім’я-
ми.

Нехай на Твоєму життєвому полі, ріднень-
кий, сіється і родить добро, множиться
щастя, здоров’я, достаток і благополуччя.
Хай роки залишають по собі лише приємні
спогади, а майбутнє готує багато щасливих
літ, сповнених радістюі добром.

Божих  Тобі благословінь!

– На перших порах, коли я об-
ійняла посаду Вовченського
сільського голови, – пригадує
Віра Дмитрівна, – ми з громадою
відремонтували місток, що зна-
ходиться неподалік млина. По-
чали, як кажуть, з ма-
лого, але потрібного.
Місток був аварійний і
по ньому завжди ходи-
ли до школи діти.  Далі
виконали прохання
місцевих спортсменів.
Вовченська футболь-
на команда завжди
мріяла про гарний ста-
діон. Тож разом – і ко-
лектив сільради, і
сільські футболісти –
облаштували його : ви-
готовили та пофарбу-
вали лавки, поставили
ворота, обгородили
сіткою. Залишалося
роздягальну для
спортсменів побуду-
вати. Пройшов час,
зробили й це: побуду-
вали три кімнати (одну
– для суддів, дві – для
футболістів). Але якби
не добрі люди та їхня
підтримка, я б усього,
що є на сьогоднішній
день в нашій громаді,
не зробила, бо один в
полі – не воїн. Зусиллями гро-
мади, депутатів і колективу
сільради у Вовчому збудовано
три криті автобусні зупинки. Ба-
гато запланованого нам вдаєть-
ся зробити, дякуючи нашому
земляку, який постійно турбуєть-
ся за своє рідне село та його
жителів, – депутату Львівської
обласної ради Михайлові Дзюд-
зю, депутату Верховної Ради Ук-
раїни Андрію Лопушанському, а
також голові Турківської РДА
Олександру Лабецькому, його
заступнику Юрію Лилу, голові
Турківської районної ради Воло-
димиру Лозюку, головному спец-
іалісту з питань реалізації про-
ектів місцевого розвитку Туркі-
вської районної ради Миколі
Лилу, працівнику фінансового
управління Івану Бліхару. Без
їхньої допомоги, лобіювання тих
чи інших проектів, моральної,
фінансової підтримки покращи-
ти соціальну інфраструктуру в
селі було б дуже важко.

 Так Вовченською сільською
радою було подано на конкурс
мікропроектів Львівської облас-
ної ради проект «Реконструкція
НД у с. Вовче», і  завдяки реалі-
зації цього проекту  вдалося пе-
рекрити дах будівлі. Успішно
втілено в життя й проект «Енер-
гозберігаючі заходи в лікарській
амбулаторії с. Вовче. Капіталь-
ний ремонт системи опалення і
встановлення теплового насо-
са». 70 тис. грн.. на співфінансу-
вання даного проекту надала
Вовченській сільраді Турківська
районна рада. Тож взимку  в

амбулаторії тепло і затишно. У
2016 році в селі здійснено мон-
таж вуличного освітлення, вста-
новлено 30 ліхтарів. Щодо освіт-
лення, то вовчани реалізовують
вже третій проект, за яким буде

остаточно завершено освітлен-
ня всього населеного пункту. До
речі, 50 тис. грн. субвенційних
коштів виділив на придбання
опор для вуличного освітлення
Андрій Лопушанський. Згідно об-
ласної програми «Спортивний
майданчик», збудовано гарний
спортивний майданчик. Цього
року у Вовчому також  продов-
жуватимуть реалізовувати про-
ект будівництва газопроводу, на
який заплановано  450,0 тис.
грн. співфінансування районної
ради. Ці роботи вже розпочали
минулого року. У поточному році
буде реалізовано проект з про-
ведення капітального ремонту
спортивного залу у Вовченсько-
му НВК, на який зокрема Туркі-
вська районна рада виділила
400, 0 тис. грн. У селі вдалося
відкрити аптеку.

Минулого тижня розпочали ка-
пітальний ремонт у лікарській
амбулаторії, на який виділено
рішенням Турківської районної
ради  як співфінансування 167,
0 тис. грн. Свою фінансову лепту
у добру справу внесли й мої од-
носельці. А ще ми дуже споді-
ваємося, що нам призначать
сімейного лікаря, якого наразі
нема, і це створює моїм земля-
кам певні труднощі. Село вели-
ке – майже 1800 осіб, багато
дітей, пенсіонерів, інвалідів;
маємо 8 учасників АТО.  Я нео-
дноразово зверталася з цим
проханням до головного лікаря
РЦ ПМСД Миколи Яцкуляка, об-
іцяли посприяти. Працюватиме
у Вовчому й лікар-стоматолог, і

людям вже не доведеться їхати
лікувати чи видаляти зуби до Тур-
ки, – каже Віра Дмитрівна.

 Як відомо, головним показ-
ником роботи органу місцевого
самоврядування є бюджет. За
словами Віри Дмитрівни,  бюд-
жет сільської ради виконується,
навіть спостерігається  незнач-
не перевиконання – в основно-
му за рахунок податкових поступ-
лень від місцевих підприємців,
Але це не дозволяє вирішувати
великі, головні завдання, де не-
обхідні значні кошти. Тому виру-
чають  цільові фінансові видат-
ки районної ради, які йдуть на
розвиток села, та участь у
мікропроектах розвитку
Львівської обласної ради. Спо-
дівалися у сільській раді, що бу-
дуть певні надходження від вста-
новлення на території сільради
вітрових електростанцій, але з
певних причин роботи припине-
но. Щоправда, інвесторами
(ТОВ «Карпатська ВЕС») було
виділено 35 тисяч гривень (як
внесок місцевої громади) на ре-
конструкцію вуличного освітлен-
ня. Вирішено й ще одну пробле-
му –  в селі був відсутній Інтер-
нет, зараз прокладено кабель, і
жителі Вовчого уже матимуть
змогу  підключитися до мережі.

Звичайно, що, окрім зробле-
них корисних справ, є в селі й
багато проблем. Найперша і
найболючіша – це вкрай погані
дороги. Є надія, що обравши
вдруге депутатом Верховної
Ради України Андрія Лопушансь-
кого, який багато робить для
відкриття в с.Лопушанка пункту
пропуску з Республікою Польща,
він допоможе з виготовленням
проектно-кошторисної докумен-
тації  на будівництво дороги Тур-
ка-Лопушанка. Кошти на це уже
передбачені.

Виникає й проблема із виве-
зенням твердих побутових
відходів, бо сміття назбирується
дуже багато. І, звичайно, не без
«допомоги» жителів сусідніх сіл,
які, проїжджаючи населеним
пунктом, скидають його у сміттєві
баки. А є ще несумлінні жителі,
які взагалі не хочуть платити за
вивезення сміття. Переймають-
ся вовчани тим, якою буде ре-
форма місцевого самовряду-
вання.

– Керувати громадою – спра-
ва не з легких, – ділиться дум-
кою Віра Дупіряк. – І що би там
не казали, робота в органах
місцевого самоврядування ніко-
ли не була спокійною і передба-
чуваною. Що не день, то  важ-
ливі справи, якісь зміни. Роботи
повно, та й не закінчується вона
о 17-ій годині. Але знаю і вірю,
що мене завжди підтримають
мої добрі і надійні односельці,
колектив сільради, допоможуть
у Турківській районній раді чи
адміністрації; у будь-яких питан-
нях, які виникають в громаді, є
порозуміння з депутатським
корпусом, навчальним закла-
дом, культпрацівниками, духо-
венством. Хоча іноді по-всякому
буває. Це ж життя…

Віра Дмитрівна не нарікає на
долю, бо вважає, що її робота
направлена на благо людей.
Вже кілька років, в серпні у Вов-
чому святкують екокультурний
фестиваль «Дні Дністра»,  на
який з’їжджається багато гостей
із сусідніх сіл та навіть районів,
туристів. А ще цьогоріч Вовче
святкуватиме ювілей – 500 років!
Тож уже відтепер сільський го-
лова працює над тим, щоб свято
пройшло  цікаво та на високому
рівні.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÍÀ ×ÎË² ÃÐÎÌÀÄÈ
 Віра Дупіряк – в числі тих п’яти жінок району, яким на мину-

лих місцевих виборах  громади довірили свій голос, обравши
своїм керівником. Невисока на зріст, симпатична, жвава,  до
всіх привітна і завжди усміхнена,  п. Віра зразу ж взялася до
вирішення першочергових проблем, які назріли в її селі. Бо ж до
роботи звикла з дитинства. А починала свою трудову
діяльність Віра Дмитрівна на Турківському світлотехнічно-
му заводі, де працювало майже 900 осіб, – спочатку економі-
стом, пізніше – начальником відділу праці і зарплати. У 1996
році по переводу влаштувалася на роботу у районний Пенсій-
ний фонд, спершу головним економістом, а потім працювала
тут, аж до обрання головою сільради,  головним бухгалте-
ром.  І досі у Віри Дмитрівни лише світлі і добрі спогади про
чудовий колектив Пенсійного фонду, де, за її словами, працю-
ють люди з великої букви – чуйні, розуміючі, розважливі, дуже
добрі і співчутливі. Майже 34 роки їздила вона на роботу в Тур-
ку з Вовчого, залишаючи господарку на чоловіка, дітей, батьків.
Було нелегко. Та й зараз, будучи сільським головою, її також
часто можна зустріти в райцентрі, куди приїжджає вирішува-
ти нагальні проблеми.
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– Розкажіть коротко: хто
такий Юрій Міськів?

– Чоловік, який все життя ста-
вив перед собою складні зав-
дання, не боявся тяжкої роботи
і в кінці завжди досягав успіху.
Чоловік, який любить Україну і
багато років фанатіє від украї-
нських гір. Чоловік, який на цьо-
му життєвому етапі поставив пе-
ред собою черговий непростий
виклик: допомогти гірським те-
риторіям, перетворити їх на ма-
льовничий край, де око тішать
не тільки казкові краєвиди, а й
щасливі, забезпечені люди.

Якщо ви чекаєте більш конк-
ретної відповіді, то сьогодні
Юрій Міськів – керівник одного
із департаментів Міністерства
фінансів. В минулому – підприє-
мець. Родом зі Львова, де виріс,
навчався, почав трудову
діяльність.

– Отож Ви – корінний
львів’янин, працюєте в сто-
лиці. Чому вибрали саме 125-
ий округ? Він непростий, зі
своїми специфічними пробле-
мами…

– Якось, коли я ще займався
бізнесом, довелося об’їздити
всю південну частину Львівської
області. І мене здивували дві
речі. Перше – які ж красиві
гірські території є у нас під но-
сом, фактично за сто кілометрів
від Львова, і про це мало хто
знає. А друге, що здивувало – в
якому поганому стані тут інфра-
структура.

Чому так – я зрозумів уже
пізніше, коли почав працювати
в Міністерстві. Цей регіон реаль-
но обділений увагою держави і
належним фінансуванням. У
той час, коли гірські території
мали б отримувати особливу
підтримку, їм приділяють уваги
ще менше, ніж іншим регіонам.

Знаєте, якби ці 25 років неза-
лежності у нас був правильний
підхід до гір, якби влада думала
про ці території, то уже сьогодні
тут була б Австрія, а то й Швей-
царія!

Тому коли я вирішив, що піду в
депутати, і виникло питання, від
якого округу, я ні хвилини не сум-
нівався. Я настільки чітко розу-
мію, як ці території можна по-
ставити на ноги, як зробити їх
розвинутими і процвітаючими,
що хочеться просто зараз бра-
тися за роботу!

Але для цього треба не лише
голий ентузіазм, а й повнова-
ження, щоб впроваджувати
зміни на державному рівні.

– Після тієї поїздки були ще
в регіоні? Можливо, з того
часу усе вже змінилося?

– Звісно, був. І не один деся-
ток разів. Якось так сталося, що
познайомився з головою села
Задільське. Почали спілкувати-
ся. Вирішив їм допомогти: спо-
чатку купував  подарунки дітям
до Дня святого Миколая.  Мені
було нескладно, навіть навпаки
– дуже приємно приносити ко-
ристь.

Згодом вийшло, що я взяв
якесь неформальне «шефство»
над цим селом. Пішли серй-
озніші проекти. Посприяв, щоб

бруківку біля церкви поклали,
відремонтували клуб, зробили
новий сучасний стадіон… Про-
ект, яким найбільше пишаюся –
освітлення вулиць ліхтарями на
сонячних батареях.

– Фактично для Задільсько-
го Ви вже були депутатом-
мажоритарником…

– Завданням народного депу-
тата є не тільки покращення
життя на місцях, вирішення кон-
кретних проблем, хоча це,
звісно, ключове завдання.

Але не менш важливою є за-
конотворча робота. Бо закони –
це правила, за якими живе вся
країна, відбуваються усі ключові
процеси. І коли їх немає – нічого
доброго теж не вийде.

За умови, коли Україна поста-
вила перед собою амбітну мету
змінити владу, зрушити стару си-

стему і збудувати абсолютно
нову, депутатам потрібно буде
дуже ретельно попрацювати
над оновленням законодав-
ства.

– Люди дійсно зараз хочуть
нової влади і нових облич в
політиці. Як вважаєте, Вас
можна назвати таким новим
обличчям?

– А чому ні? Я ніколи не був у
політиці. Як підприємець – не
був замішаний в жодному коруп-
ційному скандалі, не мав спра-
ви з бюджетними грошима.

Але треба розуміти, що для
ефективного оновлення влади
мало просто нових людей. Но-
вих треба вчити. А поки навчать-
ся, може і п’ять років пройти.
Тому важливо, щоб нові незап-
лямовані політики, які потрап-
лять в Раду, знали принципи за-
конотворення і розуміли, як пра-
цюють державні механізми.

– У Вас такий досвід є?
– На нинішній роботі в

Міністерстві я щодня працюю з
законами. Тому можу впевнено
казати, що готовий писати такі
нормативні акти, які будуть чітко
працювати.

– Знаєте, хто був попе-
реднім депутатом від 125-го
округу? Як оцінюєте його ро-
боту?

– Звісно, знаю, але говорити
про це не буду. Нехай люди да-
ють оцінку його роботі.

– В Україні час від часу гово-
рять про те, щоб відкрити ри-

нок землі, почати її продава-
ти. Як Ви ставитесь до цьо-
го?

– В першу чергу маємо розум-
іти: якщо мова йде про ринок
землі, то це має бути ринок. Тоб-
то – місце, де чесні ринкові ціни.
В Польщі гектар землі коштує 4
тисячі доларів. А якщо у нас пла-
нують зробити 500 доларів – то
це вже не ринок, а чергове «на-
дувалово» людей.

Тому все залежить від дета-
лей: що саме планують зроби-
ти, за якою ціною, чи введуть об-
меження для іноземних ком-
паній? Коли будуть відповіді на
всі ці запитання, тоді і можна
говорити, чи потрібно це україн-
цям і чи принесе це їм користь.

– Важливою проблемою ос-
танніх років є масовий виїзд
за кордон. Як з цим боротись?

– Давати роботу тут, в Україні.
Якщо людина буде мати вибір,
чи їхати за кордон, щоб зароби-
ти вісімсот доларів на місяць, чи
лишитися вдома, біля своєї сім’ї,
і працювати навіть за менше –
за сімсот, шістсот… питання виї-
зду навіть не розглядатимуть.

Для нас, українців, сімейні
цінності є дуже важливими. Своя
сім’я і своя земля – це те, що
здатне втримати українця. Але
ж його поставили в такі умови,
що він зовсім не має ніякої ро-
боти.

Як з цим боротися, як створи-
ти робочі місця, я детально про-
писав у своєму Плані розвитку
гірських територій. Вихід є, і ми
над ним будемо працювати.

– Тарифи на комунальні по-
слуги зростають і відчутно
б’ють по кишенях. Що можна
з цим зробити?

– Тарифи, однозначно, зави-
щені. Паливно-енергетичний
комплекс – один із напрямків,
якими я безпосередньо займа-
юсь в Міністерстві. Можу розпо-
відати про тарифи довго, розк-
ладати «по пальцях», але це
будуть складні і нікому не
потрібні матерії. Все, що треба
зрозуміти людям: механізми, як
знизити тарифи, є. І я буду за це
активно боротись в парламенті.

Людям треба дати більше
інформації про енергозберіга-
ючі програми та технології. Дер-
жава сьогодні виділяє коло-

сальні суми для того, щоб допо-
могти населенню утеплити бу-
динки, вставити енергоефек-
тивні вікна. Це – так звані «теплі»
кредити, за які, на умовах співу-
часті, з бюджету повертають
40%.

Треба ще допрацьовувати
подібні програми. Щоб люди
могли встановлювати біля бу-
динків вітряки та сонячні бата-
реї і мати свою, безкоштовну
електрику.

– Як ставитесь до медич-
ної реформи? Вважаєте, що
нова влада має її продовжити?

– Медицину однозначно по-
трібно було реформувати. Інша
справа, чи вдасться добитися
чогось доброго, йдучи тим шля-
хом, який зараз обрали… Ре-
форми повинні відбуватися з
думкою про людей. Якщо ж щось

змінюють і людям від цього стає
тільки гірше, це – не реформа, а
невдалий експеримент. Українці
зараз не в тій ситуації, щоб над
ними проводили якісь експери-
менти. Тим більше, якщо мова
про здоров’я.

Тому я підтримую медичну ре-
форму, але переконаний, що
поспішати з цим не потрібно. Не
треба робити настільки різких
змін, що здоров’я людей страж-
дає тільки через те, що вони
елементарно заплуталися і не
знають, куди і за чим звертати-
ся.

– Головною бідою України
лишається війна. Маєте ба-
чення, як її закінчити?

– Однозначно не на тих умо-
вах, які хоче Росія. Якщо ми зда-
мо національні інтереси тільки
для того, щоб в країні настав
мир – це не спрацює. Нас поч-
нуть далі гнобити, нав’язувати
свої правила гри.

З іншого боку, я вважаю, що
переговори потрібні. Бо говори-
ти треба навіть з ворогом, як
мінімум – щоб не роздмухувати
конфлікт.

Я бачу єдиний шлях, як ми
можемо закінчити війну. Це –
економічне зростання України.
Щоб усі, хто кричав «за русскій
мір», захотіли бути в Україні.
Людям притаманно тягнутися
до кращого, і тому ми повинні
добитися в рази кращого рівня
життя.

Спілкувався Сергій ЮРЧУК.

«ßÊÁÈ 25 ÐÎÊ²Â ÂËÀÄÀ
ÄÓÌÀËÀ ÏÐÎ Ã²ÐÑÜÊ²

ÒÅÐÈÒÎÐ²¯, ÒÓÒ ÁÈ ÆÈËÈ ÍÅ
Ã²ÐØÅ, Í²Æ Ó ØÂÅÉÖÀÐ²¯»

(Закінчення.
Початок на 1 стор.)

Політична реклама

Адміністрація і проф-
спілкова організація Туркі-
вської КЦРЛ щиросердечно
вітають із ювілейним днем
народження зав-
кадрів Туркі-
вської КЦРЛ
Г а л и н у
Михайлі-
вну Анох-
іну і ба-
жають ша-
новній юві-
лярці міцного
здоров’я – з роси
і води, життєвого оптимізму,
здійснення планів і мрій, ро-
динного благополуччя, Божої
ласки у житті.

Хай життя свій шлях
торує

Між гір й долин – у ди-
восвіт!

Хай доля щедро подарує
Ще безліч світлих, гар-

них літ!

Дорогу і люблячу хресну
маму – Ірину Романівну
Бринь– із 60-річним  юві-

леєм, який святкує
сьогодні, 12
липня, від щи-
рого серця
вітає по-
х р е с н и к
Ігор зі
с в о є ю
сім’єю і ба-
жають ша-
новній юві-
лярці доб-

рого здоров’я, родинного
благополуччя, світлої радості
в житті, Божого благословен-
ня.

Щастя, злагоди вдома, в
родині,

Вам ми щиро бажаємо
нині,

Хай Вам стелиться дов-
га дорога,

Хай Вам буде здоров’я від
Бога.

Хай гараздів Вам в хату
прибуде,

Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щед-

рим, як літо.
Щастя й долі – на многії

літа!

14 ЛИПНЯ
в с.ШАНДРОВЕЦЬ
Відбудеться  IІІ фестиваль

гостинності рідного села
«ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО З
ВІРОЮ В СЕРЦІ».

Програма
урочистих заходів:

10.00 год. –  служба Божа
в храмі св. Архистратига Ми-
хаїла;

14.00 год. – урочисте
відкриття свята;

15.00 год. – святкова кон-
цертна програма.

Розважальна програма
для дітей, аквагрим, вистав-
ки майстринь-вишиваль-
ниць бісером, старовинних
речей побуту та гурткової ро-
боти, малюнків, спортивні
змагання, конкурс малюнка
на асфальті.

На завершення свята, о
22.00 год., запалення шанд-
рівської собітки та вечірня
дискотека під відкритим не-
бом.

ЗАПРОШУЄМО УСІХ БАЖА-
ЮЧИХ ГАРНО ПРОВЕСТИ
ЧАС!



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

Часопис виходить раз на тиждень.

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

3-21-27
 +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.

Редактор  Василь ВАСИЛЬКІВ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2498   Індекс 68486 Відповідальна за  випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
Висловлені авторами думки можуть не співпадати

з позицією редакції. За точність викладення фактів
відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net
ÍÀØ ÑÀÉÒ Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ²: boykivshchina.info

8  стор.                    «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»      12 ëèïíÿ 2019 ðîêó

– 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

Куплю старовинні речі: вишиті сорочки (на домотканому полотні),
польські спідниці, польські хустки, головні убори, коралі, старовин-
ний національний одяг.

Тел.: 0974002854.

Потрібні охоронники (чолові-
ки, жінки). Звертатися за тел.:
067-54-16-258, 095-230-41-81,
067-541-62-24.

Продається причіп до легко-
вого автомобіля з документами.
Суха   дошка (30-40 мм) і парілка.

Ціна – за домовленістю.
Довідка за тел.: 0984525953.

Продається цегляний житло-
вий будинок під шубою (10м /
12м)  у с. Вишня Городоцького
району, Львівської області.

Є газ, вода, сарай, земельна
ділянка, усе приватизоване.

Ціна – договірна.
Тел.: 095-14-00-192, 098-46-

29-260.

Продається новий дерев’я-
ний будинок (10м /13м)  під дачу
або розборку в с. Бітля Турківсь-
кого району.

Ціна – договірна.
Тел.: 095-14-00-192, 097-64-

67-639.

Відділ культури Турківської
РДА запрошує на посаду заві-
дувача Народного дому с. Нижнє
Висоцьке талановиту, креативну
людину, бажано молодого віку.
Обов’язкова умова – вища осві-
та.

Звертатися у відділ культури
Турківської РДА за тел.
0663082776, або в Нижньови-
соцьку сільську раду.

Загублене посвідчення дитини
з багатодітної сім’ї – ВС 067208,
видане УСЗН Турківської РДА на
ім’я Павла Петровича Толочке-
вича, вважати недійсним.

Минає рік, як раптово, несподівано і передчасно відійшла  у
вічність – від сім’ї, родини, друзів, багатьох знайомих – світлої пам-
’яті Любов Іванівна Шуптар.

Бракує її порад, її підтримки, її готовності
в будь-яку хвилину допомогти –  словом і
ділом. Є чужі люди, але близькі по духу,
ставленні до  життя, з якими ділять і ра-
дощі, і печалі.

Такою була і вона.
Вона жила повнокровно. Раділа життю,

ясному сонечку і голубому небу. Завжди
усміхнена, радісна, жвава, енергійна –
була душею компанії.

Весела, світла, якась сонячна (може
тому, що народилася в час, коли сонце
повертає на літо – 17 грудня).

Життєрадісна, привітна, гостинно прий-
мала всіх, хто приходив до її оселі…

Свічка згасла… Багато хто, як і я, відчувають, що світ без неї став
біднішим.

Словами не загоїти на серці глибоку рану. Але світлі спогади про
Любов Іванівну, яка чесно і гідно прожила життя, завжди будуть силь-
нішими за смерть.

У круговерті буденних турбот незгасаючим вогником любові на-
завжди залишиться в наших серцях світла пам’ять про дорогу, інте-
лігентну і мудру, щиру і добру людину – Любов Шуптар.

Ганна Бобівська.

Колектив Турківської РДА висловлює щире співчуття головному
спеціалісту  відділу фінансово-господарської діяльності Ользі Ва-
силівні Чаркіній та водієві адміністрації Сергію Володимировичу
Чаркіну з приводу тяжкої втрати – смерті матері та тещі – Марії
Петрівни.

Колектив старших медсестер Турківської КЦРЛ висловлює щире
співчуття старшій медичній сестрі дитячого відділення Жанні Мико-
лаївні Скорик з приводу великого горя – смерті батька – Миколи
Макаровича.

Колектив Боринського НВК щиро співчуває Наталії Павлівні Цу-
няк з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Посіяла дітям літа свої, літечка житом,
Прибрала планету, послала стежкам споришу,
Навчила дітей, як на світі по совісті жити,
І тихо пішла за межу…

Інфекційний відділ Боринської районної лікарні висловлює щире
співчуття медбрату Миколі Павловичу Іжику з приводу тяжкої втрати
– смерті матері.

“ÊÀÐÏÀÒÈ” ÇÀÂÅÐØÈËÈ
ÏÅÐØÅ ÊÎËÎ ×ÅÒÂÅÐÒÈÌÈ

Минулого тижня відбулися два завершальні поєдинки пер-
шого кола чемпіонату Львівської області з футболу серед
команд другої ліги.

У четвер, 4 липня, турківські “Карпати” грали на виїзді перенесе-
ний матч із командою “Стрілець” зі с.Стрілки Старосамбірського
району. У надзвичайно важкому та емоційному протистоянні туркі-
вчани вирвали перемогу у лідера групи – 2:1. Юнаки зіграли внічию
– 1:1.

А в неділю, 7 липня, турківчани приймали на своєму полі “Коха-
винку” із смт.Гніздичів Жидачівського району. Команди юнаків у су-
перника не було, а дорослі склади розписали результативну нічию
– 3:3.

Таким чином, у восьми матчах першого кола, карпатівці здобули
4 перемоги, двічі завершили поєдинки нічиєю та 2 рази зазнали
поразки. У їх активі 14 очок та четверта позиція у турнірній таблиці.
Таку ж кількість очок мають і наші юнаки. Вони зіграли 6 поєдинків,
4 з яких виграли, а два – завершили нічиєю. У турнірній таблиці вони
– другі.

Друге коло чемпіонату Львівщини з футболу серед команд другої
ліги стартує у неділю, 4 серпня.

Матчі шостого туру чемпіонату Турківщини з футболу, що пройшли
минулої неділі, завершилися так: Бітля - Н.Яблунька – 4:1, В.Яб-
лунька - Вовче – 3:1, Явора - Либохора – 2:3, Присліп - Гусне – 5:2.

У наступному турі чемпіонату району, що пройде у неділю, 14 лип-
ня, відбудуться матчі: Вовче – Бітля, Н.Яблунька – Присліп, Гусне –
Явора та Либохора – В.Яблунька. Початок матчів – о 15.00 год.

А сьогодні, о 17.00 год., у с.Гусне відбудеться перенесений матч
четвертого туру, у якому місцеві футболісти прийматимуть супер-
ників із Вовчого.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Продаються магазини в м.
Турка, по вул. Міцкевича, 15в.

Тел.: 0990900710.

Я з вами. Разом будемо боротися та працювати, разом станемо успішними, захистимо ліс та розвиватимемо нашу країну.
Кандидат в народні депутати

Василь Курій.

Політична реклама


