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ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
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ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 5 ãðí.

Політична реклама 22 жовтня святкувала свій 65-річний ювілей добра, щира,
чуйна людина – Стефанія Луківна Місько.

Колектив Турківського територіального центру щиро вітає
колегу по роботі і  бажає шановній ювілярці міцного здоров’я,
світлої радості в житті, родинного тепла, достатку, миру, добра,
довгих і щасливих років життя під Господнім благословенням.

В честь ювілейного Вашого дня,
Для Вас – щонайкращі наші слова.
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні.
Хай Бог помагає Вам у житті!

Заступник голови
Львівської обласної державної
адміністрації Максима Ко-
зицького Юрій Бучко  канди-
дує у депутати  до Львівської
обласної ради і представля-
тиме Самбірський край, до
якого невдовзі входитиме ще
Старосамбірський та Туркі-
вський райони.Що спонукало
Юрія Бучка на цей крок, яку ко-
ристь може принести  тери-
торії , чому іде на вибори із ко-
мандою “Слуга народу”  і що
вже зробив для розвитку рег-
іону – читайте у матеріалі на
3 сторінці.

“ÉÄÓ ÍÀ ÂÈÁÎÐÈ, ÁÎ ÌÅØÊÀÍÖ²
ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÊÐÀÞ ÇÀÑËÓÃÎÂÓÞÒÜ ÍÀ

ßÊ²ÑÍ² ÇÌ²ÍÈ Â ÃÐÎÌÀÄÀÕ ”
 - кандидат у депутати Юрій Бучко

Ë²ÄÅÐ ÊÀÐÏÀÒ
- 2020

Політична реклама

Днями асоціація
органів місцевого само-
врядування «Єврорегіон
Карпати - Україна» наго-
родила голову Турківської
районної ради Володими-
ра Лозюка відзнакою
«Лідер Карпат 2020». На-
городу Володимир Оме-
лянович отримав за
плідну діяльність, спрямо-
вану на розвиток Турківщини  та карпатського регіону взагалі.

Політична реклама
Політична реклама

Цієї неділі, 25 жовтня, жителям нашого району потрібно буде вирішити
у якому напрямку вони хочуть рухатися та яким хочуть бачити свою ОТГ
через 5 років.

Мене звуть Михайло Вовчик,
і я б хотів розповісти вам про
перспективи нашого регіону.

Своїми пріоритетними проек-
тами на посаді голови Турківсь-
кої ОТГ я бачу:

- добрі дороги, які стануть
запорукою розвитку громади!

- митний перехід Лопушанка
- Міхновець, який почне працю-
вати за 5 років моєї каденції;

- заплава на Явірській ГЕС
повинна стати джерелом інве-
стицій. Сміття - це гроші!
Воно повинно перероблятися і
приносити дохід;  

- Розлуч має стати турис-
тичним центром Бойківщини!
Село має чудовий туристичний
потенціал, але не має людини,
котра зможе цей потенціал ре-
алізувати. Залучити до розбу-
дови іноземних інвесторів. Це
дасть можливість людям зай-
матися власною справою у
сфері туризму, а нашими края-
ми милуватимуться десятки
тисяч туристів на рік;  

- гарантую підтримку світової діаспори та залучення іноземних інвестицій
у наш регіон за допомогою свого чесного реноме у Європі. Інвесторам по-
трібна чесна людина, з якою можна чесно працювати.

ÎÒÎÆ, ÇÀÏÐÎØÓÞ ÓÑ²Õ ÍÀ ÑÂÎ¯ ÂÈÁÎÐ×² Ä²ËÜÍÈÖ² 25 ÆÎÂÒÍß. ÍÅ ÏÐÎÃ¥ÀÂÒÅ
ÍÀÃÎÄÓ ÇÌ²ÍÈÒÈ ÆÈÒÒß ÍÀØÎ¯ ÎÒÃ. ÑÏÎÄ²ÂÀÞÑß ÍÀ ÂÀØÓ ÄÎÂ²ÐÓ ÒÀ Ï²ÄÒÐÈÌÊÓ!

ÎÔ²Ö²ÉÍÈÉ ÑÀÉÒ: WWW.VOVCHYK.COM.UA

Михайло ВОВЧИК,
кандидат на посаду голови Турківської ОТГ №1.
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Політична реклама

ÏÅÐØÎ×ÅÐÃÎÂ² Ð²ØÅÍÍß ² Ä²¯!!!

1. НАВЕДЕМО ЛАД В НАШОМУ ДОМІ!!!
ПОВНИЙ АУДИТ В УСІХ ГАЛУЗЯХ.
2. ФІНАНСИ ТА ФІНАНСУВАННЯ!!!
2.1 ПРИЙНЯТТЯ  РЕАЛІСТИЧНОГО БЮДЖЕ-

ТУ ТА ПРОПОРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАС-
НИХ ТА СУБВЕНЦІЙНИХ  КОШТІВ НА КОЖНУ
ТЕРИТОРІЮ.

2.2 ФОРМУЄМО ОПТИМАЛЬНУ МЕРЕЖУ
УСТАНОВ  ДЛЯ ГІДНОГО НАДАННЯ  ПОСЛУГ
ГРОМАДЯНАМ  ТА  РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ.

2.3 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ ПІДТРИМ-
КИ  МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ( СВІЙ
ДО СВОГО ПО СВОЄ!!!).

2.4 ПРОГРАМИ  РЕМОНТУ  ДОРІГ (ДОРО-
ГИ – АРТЕРІЇ ЖИТТЯ!!!).

2.5 ЗАБЕЗПЕЧИМО СПІВФІНАНСУВАННЯ
ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ДІТЕЙ – СИРІТ ТА
УЧАСНИКІВ АТО/ООС

2.6 ПЕРЕДБАЧИМО КОШТИ НА ПРОЕКТИ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ.

3. ГУМАНІТАРНА СФЕРА!!!
3.1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНИХ УМОВ НА-

ВЧАННЯ ДІТЕЙ.
(ВІДНОВЛЮ ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОГО

ХАРЧУВАННЯ У ВСІХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ)
3.2 ЗМІЦНЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧ-

НОЇ БАЗИ УСТАНОВ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

3.3 ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТЕРИ-
ТОРІЇ ( участь у програмах МТД по напрямку роз-
витку туризму тощо),

3.4 РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ , ПІДТРИМКА
ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ, ПАМ’ЯТОК
АРХІТЕКТУРИ.

3.5 ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СПОРТУ В УСІХ
ТЕРИТОРІЯХ, ПІДТРИМКА ТАЛАНОВИТОЇ МО-
ЛОДІ.

3.6 ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ АТО/
ООС, ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС, МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕ-
НИХ ГРОМАДЯН ТА СІМЕЙ СЖО.

3.7 ЗАБЕЗПЕЧИМО БЕЗКОШТОВНИМИ ЛІКА-
МИ ІНВАЛІДІВ (окремі категорії), ОНКОХВОРИХ,

ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ (закупівля інсуліну
та ін.) ТА ПСИХІЧНО ХВОРИХ.

4. РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНО-
ГО ГОСПОДАРСТВА !!!

5. РОЗВИТОК МУНІЦИПАЛЬНОГО ГРОМАДСЬ-
КОГО ТРАНСПОРТУ ТА РОЗРОБЛЕННЯ НОВОЇ СХЕ-
МИ РУХУ ПРИМІСЬКИХ АВТОБУСІВ!!!

6. УТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРА-
ТИВНИХ ПОСЛУГ ТА СЛУЖБИ ДЕРЖАВНИХ РЕЄ-
СТРАТОРІВ.

Ä²¯ ÍÀ  ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ
Ç ÂÈÊÎÍÀÍÍßÌ ÄÎ ÇÀÂÅÐØÅÍÍß

ÊÀÄÅÍÖ²¯!!!
1. ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ.
2. МАКСИМАЛЬНЕ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ДЛЯ РЕ-

АЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ПО ПРОГРАМАХ ДЕРЖАВНО-
ГО ТА ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТІВ, КОШТІВ МІЖНА-
РОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ, КОШТІВ ДОРОЖ-
НОГО ФОНДУ, А ТАКОЖ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА
ОБЛАСНОГО ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬО-
ГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТОЩО.

3. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ.
4. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ ТА ЗОШ.(ДАХИ,

ФАСАДИ, ОПАЛЕННЯ).
5. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАРОДНИХ ДОМІВ

(ДАХИ, ФАСАДИ, ОПАЛЕННЯ).
6. ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ВІДПОЧИНКУ, ДИ-

ТЯЧИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ, ПАРКІВ
ТОЩО.

7. БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШ-
НЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В УСІХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ.

8. ГАЗИФІКАЦІЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ.
9. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУ-

ТОВИХ ВІДХОДІВ
10. ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ ВИВІЗ СМІТТЯ ЗІ ВСІХ

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
11. ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ВОДОГОНУ ТА

БУДІВНИЦТВО СИСТЕМ ВОДОВІДВЕДЕННЯ, КАНА-
ЛІЗАЦІЇ ТА ОЧИСНИХ СПОРУД

12. НАЛАГОДЖЕННЯ ДРУЖНИХ ВІДНОСИН З ТЕ-
РИТОРІЯМИ – ПАРТНЕРАМИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ
СОЮЗІ.

ПРОГРАМА ДІЙ!!!

Політична реклама

Îáèðàé êðàùèõ!
Îáèðàé ªÑ

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК сердечно вітає
з ювілеєм, який відсвяткувала 19 жовтня,  вчи-
теля Світлану Іванівну Рик.

Шановна Світлано Іванівно!
Прийміть наші найщиріші побажання

міцного здоров’я, особистого щастя, неви-
черпної енергії і наснаги у всіх справах,
любові від рідних і ласки від Бога. Хай у
Вашому домі  завжди панують мир і злагода,
у серці –  доброта, у справах – щедрість та ви-
важеність. Нехай доля й надалі буде прихильною
до Вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу,
вірних і надійних друзів. Щастя Вам, тепла і любові!

Щастя й радість в душі хай панують,
І добро лиш ступа на поріг.
Людська шана й любов прихиляють
Срібні зорі до Ваших доріг.

Політична реклама

Юлія ТИМОШЕНКО:

Êîøòè êîâ³äíîãî ôîíäó
ìàþòü ñïðÿìîâóâàòèñÿ ïåðåäóñ³ì íà çàõèñò ëþäåé

òà ï³äòðèìêó ìåäèê³â
66 мільярдів гривень, які виділені для ковідного фонду, – це по

суті другий бюджет на охорону здоров’я. Цих грошей достатньо
для того, щоб і медикам заплатити, і забезпечити безкоштовне
тестування та лікування хворих.

Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час
спілкування з керівництвом та працівниками Львівського фтизіо-пульмо-
нологічного клінічного центру.

Утім, зауважила лідер партії, влада,
на жаль, не розподіляє ці кошти належ-
ним чином. Тому «Батьківщина» напо-
лягала на ухваленні постанови про
перерозподіл ковідного фонду, з ураху-
ванням потреб людей та лікарень, в
боротьбі з епідемією і контролювати-
ме це надалі.

«Система розподілу коштів для бо-
ротьби з коронавірусом повинна на-
решті запрацювати ефективно. І на за-
сіданні погоджувальної ради, і на засі-
данні парламенту у вівторок, 20 жовт-
ня, я особисто та фракція «Батьківщи-
на» домоглися ухвалення чіткого плану перерозподілу ковідного фонду. Я
дуже сподіваюсь на те, що фонд вдасться поновити та спрямувати його
на розгортання ліжок і забезпечення їх киснем, на безкоштовні ліки й тести
та повноцінні доплати усім без винятку медичним працівникам», – наголо-
сила Юлія Тимошенко.

«Ми змогли прийняти ті речі, які тепер стали обов’язковими для прези-
дента, для уряду, для міністра охорони здоров’я та для влади, в тому числі
й на місцевому рівні. Команда «Батьківщини» застосувала весь свій усп-
ішний досвід протидії епідеміям та надала владі фаховий план боротьби
із КОВІД, невідкладне виконання якого мусять забезпечити президент та
його ставленики», – про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія
Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді.

Крім того, зауважила голова «Батьківщини», з моменту ухвалення цієї
постанови уряд зобов’язаний забезпечити усім медикам, усьому медич-
ному та немедичному персоналу 300% до окладу, без урахування хвилин,
проведених біля хворого пацієнта. Також буде введено обов’язкове ме-
дичне страхування для медиків, у розмірі 15 прожиткових мінімумів.
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Політична реклама

“ÉÄÓ ÍÀ ÂÈÁÎÐÈ, ÁÎ ÌÅØÊÀÍÖ²
ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÊÐÀÞ ÇÀÑËÓÃÎÂÓÞÒÜ ÍÀ

ßÊ²ÑÍ² ÇÌ²ÍÈ Â ÃÐÎÌÀÄÀÕ ”
 - кандидат у депутати Юрій Бучко

Політична реклама

Політична реклама

Політична реклама

– Чому йдете  на вибори? Яки-
ми є Ваші мотиви?

– Мені 35 років, сам родом із Ба-
ранівців Самбірського району, тут
проживають мої батьки. Для мене
Прикарпатський край  є рідним, тут
я виріс і сюди завжди з приємністю
повертаюся.  Працюючи заступни-
ком голови Львівської ОДА  понад
пів року,  встиг допомогти реалізу-
вати багато інфраструктурних про-
ектів.  Це стадіони, амбулаторії, ди-
тячі садки, школи,  ремонт доріг
тощо.  І вибори – це можливість
перезавантажити  діючий депу-
татський корпус і віднайти додат-
кові ресурси для розвитку грома-
ди. Цим шансом я скористаюсь.
Переконаний, якщо мешканці мене
підтримають, то спільною працею
ми зможемо втілити багато цікавих
ідей для розвитку регіону.

– То що  ж  вдалося зробити
для Турківського  краю, зокре-
ма, якщо говорити про найваж-
ливіший і найскладніший сек-
тор роботи - дорожню галузь?
Бо ремонт доріг хвилює кожно-
го мешканця.

– Ми поставили чіткі цілі –
відремонтувати якомога більше
кілометрів доріг в області і зокрема
на Турківщині. Цьогоріч на ремонт
автошляхів  області залучено  ре-
кордну суму коштів – понад 5
мільярдів гривень, відремонтовано
близько 400 кілометрів доріг.  Зок-
рема на Турківський район спрямо-
вано більше 143 млн. грн.. з облас-
ного бюджету Державного дорож-
нього фонду –  на ремонт доріг. Зо-
сібно  на дорогу Турка-Східниця ос-
воєно 40 млн. гривень. Цей  важли-
вий об’єкт плануємо завершити у
наступному році. На даний час пра-
цюємо над виготовленням проект-

но-кошторисної документації. Не-
вдовзі відбудеться тендер, який
визначить переможця, котрий ос-
воїть ще  210 млн. грн. і дорога буде
здана в експлуатацію. Таким чином
Турківщина матиме зручне сполу-
чення із відомими курортами
Східниця та Трускавець. Та більше
того, – це дасть серйозний поштовх
для розвитку туризму. Відпочи-
вальники зможуть швидко і зручно
доїхати на Турківщину, де зберегли-
ся народні традиції, автентичне
мистецтво, є цікаві гостинні агро-
оселі, бази для відпочинку, а голов-
не – чудова природа і чисте повітря.

Важливо відзначити,що активно
проходить ремонт дороги Бориня-
Боберка. Загальна кошторисна
вартість – 410 млн. грн.. У цьому
році заплановано освоїти 90 млн.
грн., відповідно прокласти перший
шар бетоноасфальту, протяжністю
10 км. Продовження будівництва –
у наступному році.

Є позитивні зрушення, з доброю
перспективою щодо ремонту доро-
ги Турка-Лопушанка. Власне мину-
лого тижня зустрівся з мешканця-
ми Турківщини, спілкувався про різні
проблеми, найголовніша серед яких
ремонт дороги Турка-Лопушанка. У
минулу п’ятницю ми оголосили про-
цедуру закупівлі на капітальний ре-
монт цього автошляху. Роботи роз-
почнуться з настанням весни 2021
року. Але оскільки дана дорога в
аварійному стані, то я доручив
відповідальному департаменту за-
безпечити ямковий ремонт найб-
лижчим часом. Сьогодні тут працює
дорожня техніка, грейдерують до-
рожнє полотно і підсипають гравієм.
За декілька днів, я переконаний, ми
усунемо всі аварійні ситуації по цій
дорозі. Спілкуючись із жителями сіл

Вовче, Жукотин, Лімна, Хащів, Ло-
пушанка, я зрозумів, що ми працює-
мо у правильному напрямку.

Найближчим часом буде оголо-
шено тендер на виготовлення ПКД
по дорозі із с. Тершів, через Лаврів,
Головецьке, Дністрик  Самбірсько-
го району, і аж до Лімни теперішньо-
го Турківського району, а далі через
Дністрик Дубовий до Боберки. Це 7
окремих проектів, з різною складні-
стю та кошторисною вартістю. До-
рога має умовну назву «Мале кар-
патське кільце». До слова, в її
структуру увійде частина дороги
Стрілки-Мшанець, яку ми ремонтує-
мо уже сьогодні. Вартість робіт –
70 млн. грн.

– Окрім доріг, є й інші проек-
ти –  освітні, спортивні, ме-
дичні.  Розкажіть, що зреалізу-
вала ваша команда у цих сфе-
рах?

– В області збудували понад 100
спортивних майданчиків. Я не кажу
вже про ті чотири, що здано в експ-
луатацію на Турківщині раніше. За-
раз працюємо над будівництвом
такої споруди в смт. Бориня. А за-
галом у 2020 році на Турківщині, за
кошти обласного та державного
бюджетів, зреалізовано 24  проек-
ти, на суму 17 млн. грн.  Нещодавно
відкрито лікарську амбулаторію в
с. Либохора, якої місцеві жителі че-
кали не один десяток років. У найб-
лижчій перспективі – реконструкція
спортивного залу Явірської ЗОШ І-
ІІІ ст., завершення реконструкції
лікарської амбулаторії в с. Лімна.
Хочу особливо наголосити, що ніхто
не має наміру забирати з цього об-
’єкту кошти. Медичний заклад тут
буде відкрито, якщо не до кінця по-
точного, то на початку наступного
року точно. На завершенні будівниц-

тво лікарської амбулаторії в с. Ниж-
ня Яблунька. Є надія, що вже до на-
стання холодів нам вдасться на-
крити приміщен-
ня Либохірської
ЗОШ. Стіни тут
вибудувано, за-
лишилося пере-
крити фінішний
поверх і звести
дах, а впродовж
двох наступних
років, думаю,
цей навчальний
заклад буде зда-
но в експлуата-
цію.

– Ви пред-
ставляєте ко-
манду ”Слуга
народу», до
якої неодноз-
начне став-
лення . Не пере-
живаєте, що
це вплине на
Вашу перемогу?

– Ні. Зміни в державі і конкретній
місцевості творять люди, яких оби-
рають жителі.  На це не впливає
приналежність до тої чи іншої партії.
Наша команда – це молоді, ініціативні
та працьовиті лідери, які мають до-
статньо знань, досвід, реальний
план дій розвитку  області, знають
проблеми конкретних територій  і
будуть враховувати інтереси усіх

мешканців громади. У нелегких
умовах карантину ми показали
свою професійну спро-

можність та міцність. Наша програ-
ма дій на сьогодні - Львівщина має
розвиватися. Я маю достатньо
досвіду, чіткі цілі та велике бажан-
ня працювати далі для розвитку
області.

Вірю, що спільними зусиллями,
зможемо досягти бажаних резуль-
татів. Буду вдячний за кожен ваш
голос.

Довідково:
Юрій Бучко закінчив Львівську Комерційну Академію,  за спец-

іальністю юрист. До посади заступника голови Львівської облас-
ної адміністрації працював юристом у багатьох компаніях, брав
участь в управлінні інвестиційними проектами на Львівщині, зок-
рема при спорудженні Самбірської cонячної cтанції в Ралівці, Бо-
риславської сонячної станції, Старосамбірської вітрової елект-
ростанції, Яворівського енергопарку. В команді Максима Козиць-
кого заступник Юрій Бучко відповідає за житлово-комунальне
господарство, агропромисловий сектор, містобудування та
архітектуру , екологію та дорожнє господарство (капітальний
ремонт та спорудження нових доріг ).
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ÎËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÓÁÀÍ ¹ 7
Народилася 15 березня 1986 року в місті Турка. Закінчила Одеську націо-

нальну юридичну академію. На даний час здобуваю другу вищу освіту у
Львівському регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України. Загальний стаж
державної служби за фахом – понад 14 років. За час своєї діяльності обіймала
різні посади – від спеціаліста до начальника відділу.

Кандидат на посаду
Боринського селищного голови

«ÇÌ²ÍÈ – ÇÀÊÎÍ ÆÈÒÒß. ² Ò², ÕÒÎ ÄÈÂÈÒÜÑß
Ò²ËÜÊÈ Â ÌÈÍÓËÅ ×È ËÈØÅ ÍÀ ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß,

ÁÅÇÏÅÐÅ×ÍÎ – ÏÐÎÏÓÑÒßÒÜ ÌÀÉÁÓÒÍª»
(ÄÆÎÍ Ô. ÊÅÍÍÅÄ²)

Так, «мінятися – значить удосконалю-
ватись, бути досконалим – означає
змінюватись часто» – тому я вирішила
здійснити ще один крок у майбутнє,
здійснити зміни у своєму житті, щоб бути
більш досконалою, розвивати свої знан-
ня та вміння в іншій сфері діяльності, на
відповідальнішій посаді – посаді голови
Боринської об’єднаної територіальної
громади. Свідомо розумію, що в те-
перішній час змін, які відбуваються і на
локальному, і на державному рівні – це
буде дуже важка, клопітка та відповідаль-
на праця. Тому що ти вже прийдеш не на
готове підігріте керівне крісло, де все
налагоджено, а на нову посаду, де все
лиш починається, де все потрібно ство-
рити. Це формування нових робочих
місць, створення ефективного колекти-
ву, зрештою, формування нової структу-
ри, яку ще ніхто не може достеменно
уявити, якою вона буде і як вона буде дія-
ти.

Щодо своєї програми, не буду писати
багато, хотілось би зупинитися на голов-
ному. У нашому районі, чи в інших райо-
нах, областях, і навіть в Україні загалом,
так і в майбутніх громадах, існували, існу-
ють та будуть існувати однакові пробле-
ми. Всіх їх я знаю, може не достатньо гли-
боко, проте із кожною з них я стикаюся
часто, оскільки займаю посаду держав-
ного реєстратора юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, і будь-які
зміни, які проходять у кожній ланці вла-
ди району, вони проходять через мене.

Не так давно відбулися зміни в ме-
дичній галузі. Медицина зараз розділи-
лася на «первинку» та «вторинку». У

зв’язку зі зміною структури, зменшилась
кількість фельдшерсько-акушерських
пунктів, що у свою чергу породило про-
блему зі скороченням робочих місць.
Скорочення робочих місць не лише у
ФАПах, а й в самих лікарнях, починаючи
від посади санітарки і закінчуючи поса-
дою лікаря. Не меншою проблемою та-
кож є саме забезпечення лікування кож-
ного з нас. Тепер є багато хвороб, важких
хвороб, які зачіпають не лише людей
старшого віку, а й молодих, дітей, навіть
тих, які ще в утробі матері. Не будемо все
розглядати, лише проаналізуємо пробле-
ми, які виникли з COVID-19. Наша меди-
цина виявилася абсолютно не готова до
такої непередбачуваної ситуації. Вона
навіть по мінімуму не була підготовлена
до таких подій. Мова йде про маски, ру-
кавички, спецодяг для медичного персо-
налу, спецвідділення та спецтехніку для
хворих на коронавірус, спецзасоби для
проведеня дизінфекції медичних зак-
ладів і всіх інших структур. Було пошире-
но більше паніки серед населення, аніж
проведено конкретних та чітких дій з боку
влади, з боку самих медиків.

Відбулися зміни і в освіті. Вони і надалі
проходять. Це зміни щодо зменшення
кількості закладів освіти, їх об’єднання,
перейменування. Там також проходить
скорочення робочих місць – від приби-
ральниці і до вчителя. Проблемою є
дошкільні заклади, тобто садочки. Хоті-
лось би, щоб їх було більше, бо дітей по
селах насправді є багато. Хоча б в найб-
ільших селах громади їх створити. І діти
будуть отримувати відповідні знання та
вміння, а батьки зможуть більше себе

реалізувати на якійсь роботі, чи більше
буде часу на ведення домашнього  гос-
подарства. Створення спортивних май-
данчиків біля кожного навчального зак-
ладу в кожному селі. Створення макси-
мальних умов для школярів, щоб вони
могли якісно отримувати освіту, якісно
себе розвивати.

Не меншою проблемою громади є її
інфраструктура. Перш за все, це дороги.
Не до всіх населених пунктів вони якісні,
або хоча б принаймні такі, щоб спецтран-
спорт – швидка допомога, пожежна, чи
навіть поліція, – могли легко та безпе-
решкодно проїхати в будь-яку пору року.
Це укріплення берегів річок: особливо в
тих місцях, де знаходяться житлові будин-
ки та прокладене дорожнє полотно. Це
будівництво пішохідних та транспортних
мостів, які б легко сполучали населені
пункти. Це максимальна розв’язка гро-
мадського транспорту – більший та ефек-
тивний доступ до населених пунктів.

Туризм – одне з найактуальніших та
найперспективніших питань в нашому
регіоні і безпосередньо в нашій громаді.
У нас є багато гарних місць, корисних,
необхідних, як і для саморозвитку люди-
ни, так і для її здоров’я. Це                      наша
славнозвісна вершина Пікуй, до якої ман-
друє дуже багато людей з усіх куточків
України, навіть із Польщі. Це багато міне-
ральних джерел «Нафтусі». І найголовн-
ішою перлиною нашої громади є одна з
найсучасніших спортивних баз України та
Європи – Західний реабілітаційно-
спортивний центр, що на території май-
бутньої Боринської ОТГ. Ця база – важ-
ливий об’єкт для реалізації стратегічно-
го напрямку розвитку спортивної та тури-
стичної інфраструктури області, і грома-
ди в тому числі. Боринська ОТГ – це край
гір та лісів, край річок та мінеральних
джерел, це край свіжого та чистого по-
вітря, край самобутньої бойківської куль-
тури, який ще маловідомий для кожного
із нас. Це край, де можливо розвивати
туризм, і це дуже потрібно робити. Я сама
любителька подорожей. Це дуже круто,
коли відомі природні місця доповнені го-
тельними комплексами, сімейними са-
дибами, де облаштовані ринки народних
промислів, де багато закладів харчуван-
ня пропонують дуже смачні страви свого
регіону, де розроблені різні види екс-
курсій, розважальні та культурні програ-
ми.

У кожному селі громади живе багато
«вмілих рученят», розумних, талановитих
та господарських людей. Це люди, які
вміють працювати з деревиною і виготов-
ляють гарні дерев’яні речі, люди, які три-
мають вулики і збирають мед, та різні
продукти бджільництва, люди, які вміють
випікати надзвичайно смачний та запаш-
ний хліб, люди, які вміють виготовляти
сири різного ґатунку, люди, які мають
знання про лікувальні властивості трав
та інших дарів наших лісів та природи і
відповідно роблять заготовки різних тра-
в’яних чаїв, консервації, і навіть ліки. Є
сім’ї, які вирощують худобу, і відповідно
маємо перспективу на хорошу якісну м’яс-
ну та молочну продукцію. Є активні гос-

подарники, які пробують вирощувати
різні зернові культури. І тут виникає пи-
тання щодо відкритого та прозорого
бізнесу, завдяки якому люди зможуть
відкрито та прозоро реалізовувати свою
продукцію, свої вироби. І якщо їм створи-
ти нормальні умови, кожний з них буде
сплачувати податки в громаду, при цьо-
му буде мати роботу та доходи. Це неве-
личка можливість забезпечити своє май-
бутнє та майбутнє своїх дітей. При більшо-
му розвитку свого бізнесу виробники змо-
жуть надати роботу населенню і такими
маленькими та поступовими кроками
розвиватиметься, як і сама людина, так і
всі інші, буде законно розвиватися їхня
діяльність. Від громади має бути забез-
печено доступний податок та безпосе-
редня допомога щодо реалізації підприє-
мницької діяльності.

Важливим питанням, яке доведеться
вирішувати як голові ОТГ, так і всій ко-
манді, – створення санітарного благопо-
луччя територій. У цьому контексті має
бути відпрацьована чітка схема, яка дія-
тиме злагоджено та ефективно.

Вивозом сміття має займатися кому-
нальне підприємство, яке виграє тендер
і матиме зобов’язання йти до кожного
жителя найперше з тим, щоб укласти уго-
ду, а найголовніше з тим, щоб послуги
були якісними та своєчасними. Половин-
частими заходами, як на мене, тут поря-
док не наведеш. Зрозуміло, що ніхто не
відміняв правило – чисто не там, де  при-
бирають, а там, де не смітять. Але в сьо-
годнішній ситуації ми маємо вчити людей,
і  особливо молоде покоління,  якому
будувати Україну і розбудовувати наш
край у ХХІ столітті, бути максимально
відповідальними перед нашою чудовою
карпатською природою, яку, на превели-
кий жаль, впродовж останніх десятиліть
ми не бережемо та охороняємо, а до-
сить часто безглуздими діями знищуємо.
Однозначно цю ситуацію ми зобов’язані
переламати. В іншому випадку – майбутні
покоління не пробачать нам споживаць-
кого ставлення до довкілля.

Насправді, потрібно всього багато і
багато зробити. Не все залежатиме від
керівника громади та його команди, не
все керівник громади та його команда
виконає. Проте, при максимальному
знанні, вмінні, досвіді, можливості, у ме-
жах своєї компетенції, команда громади
працюватиме на розвиток. Як у пісні, –
«якщо не пройдемо, то проліземо».

Моя команда – це мої виборці. Тільки
створивши нову команду з найкращих,
талановитих наших з вами представників,
ми зможемо почати свій шлях. Тільки від
нас з вами, як ніколи, зараз залежати-
ме, яким буде цей шлях і з ким ми буде-
мо його проходити. Бажаю нам з вами,
щоб наступні п’ять років ми гордилися за
тих людей, яким ми довіримо представ-
ляти наші інтереси на всіх рівнях влади.

«Нескінченне прагнення бути кращим
– є обов’язком людини. Це вже само по
собі є винагородою. Все інше в руках Бо-
жих»

Будьмо найкращими!!!
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Þð³é ÄÎÑÊ²×, кандидат у депутати
до обласної ради №1:

«ÙÎ ÄÀÑÒÜ ÂÀÌ ÌÎß ÏÅÐÅÌÎÃÀ!»
 Я  безпартійний! Я ніколи не змінював і не зміню своїх переконань. Бо не партійні знамена покра-

щують нашу землю, а праця. А тому я працюю не покладаючи рук і не сподіваюсь на легкий виграш.
То чому я в команді очільника області  Максима Козицького, під брендом партії «Слуга народу»? 

А тому, що сьогодні саме ця команда має шанс змінити і змінює
нашу область. Максим Козицький давно довів, що він є успішним
менеджером, управлінцем, новатором.  Керівники з таким цілісним
мисленням - це керівники нового етапу країни. Я не люблю гучних й
пафосних фраз. Я люблю справи. І коли зустрічаю подібних собі
людей – це надихає й мотивує мене до кращих рішень.

 У такий скрутний час для країни, коли на Сході триває війна й
московський  окупант посилює позиції, ми не маємо права на таку
розкіш, як відсторонення себе від справ, котрі відбуваються у країні.
А тому я не можу стояти осторонь та критикувати, я долучаюсь,
щоб плече об плече працювати тут!

Команда Козицького, як і моя особиста команда, маємо досвід за-
лучення іноземних інвестицій. З Європейського банку Реконструкції
та Розвитку та інших іноземних банків.

ÙÎ ÄÀÑÒÜ ÌÎß ÏÐÈÑÓÒÍ²ÑÒÜ Â ÎÁËÀÑÍ²É ÐÀÄ²?
Моя присутність в обласній раді дасть можливість донести до Кабміну

наші регіональні пропозиції по співпраці з європейськими партнерами.
Ми залучимо кошти польських, швейцарських та інших європейських

 екологічних Фондів для відродження в бойківськім  краї екотуризму! Адже
сто років тому у Сянках був крісельний шлях і витяг.

Ми створимо аграрно-індустріальні парки на кордоні з Євросоюзом.
Разом зі спеціалістами з хімії розробимо і застосуємо речовину, котра знищить найбільшу екопроблему –

борщівник.
Ми розширимо параолімпійську спортивну базу до достойних масштабів.
Я  уже зареєстрував три свої підприємства на Турківщині, Самбірщині та Старосамбірщині. З цим пов’яза-

но ще багато планів.
Оскільки я є одним із співзасновників інноваційного стартапу при Політехніці, школи, котра підтримує

навчання та розвиток наших молодих винахідників, наших  юних українських масків, то планую у наших
районах створити філії цього масштабного для молоді проекту.

Я хочу, щоб ви мені повірили. Повірили, як 15 років тому, мої  півтора тисячі працівників довірились мені,
 а сьогодні - усі вони разом несуть в Європу добрий бренд про українського виробника «ГАЛ-КАТу».

Політична реклама

Політична реклама Політична реклама

У ніч на 25 жовтня Україна переходить на зимовий час.
А тому о 4.00 год. стрілки годинників слід перевести НА

ОДНУ ГОДИНУ НАЗАД.
Як відомо, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.

Ó í³÷ ïåðåä âèáîðàìè Óêðà¿íà
ïåðåéäå íà çèìîâèé ÷àñ
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 Поруч з Максимом Козицьким канди-
датами до Львівської обласної ради є:

№1 Доскіч Юрій Юрійович –  відомий
підприємець та меценат.

№2 Бучко Юрій Богданович – заступ-
ник голови Львівської обласної держав-
ної адміністрації з питань екології, будів-
ництва, автомобільних доріг.

№3 Паска Олег Володимирович – ди-
ректор Департаменту освіти і науки
Львівської ОДА.

№4 Рода Наталія Петрівна –  дирек-
тор Західного реабілітаційно-спортивно-
го центру.

КАНДИДАТАМИ ДО САМБІРСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ВІД

ПП «СЛУГА НАРОДУ» Є:
Перший у списку – Ільницький Михай-

ло Михайлович –  директор ДП «Боринсь-
ке лісове господарство».

№1 Бабяк Віталій Євгенович – голова
Турківської РДА.

№2 Барабаш Василь Михайлович –
директор ДП «Турківське  лісове госпо-
дарство».

№4 Бартлевич Юлія Миколаївна –
юрист Західного реабілітаційно-спортив-
ного центру.

№6 Січак Іван Миколайович – дирек-
тор Верхньояблунського НВК.

КАНДИДАТОМ НА ГОЛОВУ
БОРИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОТГ Є :

№3 Черепанин Богдан Миколайович
–  нині діючий  Верхньовисоцький
сільський голова.

КАНДИДАТОМ НА ГОЛОВУ
ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ Є:

№10 Юдицький Петро Леонідович –
начальник відділу містобудування, архі-
тектури, ЖКГ та енергетики Турківської
РДА.

Окрім того, команду Максима Козиць-
кого на Турківщині представляють кан-
дидати в депутати майбутніх об’єднаних
територіальних громад.

ДО БОРИНСЬКОЇ ОТГ:
Перший у списку – Черепанин Богдан

Миколайович, Верхньовисоцький
сільський голова.

 №4 ПП «Слуга народу»
Територіальний виборчий округ №1:
№1 Малець Тарас Іванович  – голов-

ний бухгалтер ДП «Боринське лісове гос-
подарство».

№2 Писанчин Руслана Степанівна –
головний спеціаліст відділу культури, ту-
ризму та молоді Турківської РДА.

№3 Борута Наталія Олексіївна – заві-
дувач Народного дому с. Шандровець.

№4 Ковальчин Василь Васильович –
провідний інженер охорони та захисту
лісу ДП «Боринське лісове господар-
ство».

№5 Розлуцька Калина Василівна –
вчитель Верхньояблунського НВК.

№6 Сахарнацький Василь Дмитрович
– директор Боберківського НВК.

Територіальний виборчий округ №2:
№1 Вовк Володимир Микитович –

лікар КНП «Турківська ЦРЛ».
№2 Чолавин Оксана Петрівна – Верх-

ненський сільський голова.
№3 Буштин Василь Михайлович –

землевпорядник Нижньовисоцької
сільської ради.

№4 Кричківська Наталія Миронівна –
вчитель Риківської ЗОШ І-ІІ ступенів.

№5 Матвіїв Тетяна Миколаївна – при-
ватний підприємець.

№6 Марчишак Василь Михайлович –
директор Народного дому с. Нижнє Ви-
соцьке.

Територіальний виборчий округ №3:
№1 Цап Мирослав Ількович  –

Бітлянський сільський голова.
№2 Момоход Марія Федорівна – Кар-

патський сільський голова.
№3 Шкрамко Петро Іванович – Ниж-

ньотурівський сільський голова.
№4 Дусин Наталія Василівна – праці-

вник КНП «Боринська міська лікарня».
№5 Щомак Ганна Іллівна – секретар

Нижньотурівської сільської ради.
№6 Марканич Іван Іванович –  вчитель

Сянківської ЗОШ І-ІІ ступенів.
Територіальний виборчий округ №4:
№1 Ільницький Михайло Михайлович

– директор ДП «Боринське лісове госпо-
дарство».

№2 Цюцик Ірина Романівна –  секре-
тар Верхньовисоцької сільської ради.

№3 Казибрід Василь Миколайович –
вчитель Либохорської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

№4 Повханич Михайло Васильович
– інженер ДП «Боринське лісове госпо-
дарство».

№5 Надич Дарія Володимирівна – ди-
ректор Верхньовисоцького НВК.

№6 Щур Віталій Федорович – дирек-
тор Народного дому №2 с. Либохора.

ДО ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ:
Перша у списку – Ільницька Наталія

Геннадіївна – перший заступник голови
Турківської РДА.

Територіальний  виборчий округ №1:
№1 Юдицький Петро Леонідович – на-

чальник відділу містобудування, архітек-
тури, ЖКГ та енергетики Турківської РДА.

№2 Федаш Микола Михайлович –
приватний нотаріус.

№3 Коробов Костянтин Федорович  –
директор КНП «Турківська ЦРЛ».

№4 Яворська Ганна Іванівна – фельд-
шер екстреної медичної допомоги пунк-
ту Турка.

№5 Цуняк Олександра Іванівна – ад-
міністратор відділу ЦНАП Турківської РДА.

№6 Манюх Оксана Михайлівна – на-
чальник відділу освіти Турківської РДА.

№7 Гут Микола Феодосійович – на-
чальник управління соціального захисту
населення Турківської РДА.

№8 Хацьор Тетяна Василівна – зас-

тупник директора Турківського НВК №1.
Територіальний виборчий округ №2:
№1 Гошівська Наталія Михайлівна –

методист районного методичного кабіне-
ту відділу освіти Турківської РДА.

№2 Барабаш Василь Михайлович –
директор ДП «Турківське лісове госпо-
дарство».

№3 Нагайко Іван Юркович – заступник
головного лікаря  РЦ ПМСД.

№4 Яворська Корнелія Іванівна – ди-
ректор Лосинецької ЗОШ І-ІІ ступенів.

№5 Голдич Степан Степанович – інже-
нер-землевпорядник Явірської сільської
ради.

№6 Сакаль Мар’ян Дмитрович – Зава-
дівський сільський голова.

№7 Бонтей  Юганія Павлівна – медсе-
стра КНП «Турківська ЦРЛ».

№8 Гошовський Дмитро Ігнатович –
Явірський сільський голова.

№9 Лозінська Тетяна Василівна – вчи-
тель Ільник-Закіпчанської ЗОШ І ступе-
ня.

Територіальний виборчий округ №3:
№1 Ляхович Онуфрій Семенович –

Присліпський сільський голова.
№2 Мотичак Оксана Миколаївна – за-

ступник директора Лімнянського НВК.
№3 Семець Андріана Онуфріївна – го-

ловний спеціаліст відділу спорту, оборон-
ної роботи та цивільного захисту апарату
Турківської РДА.

№4 Шугало Михайло Васильович –
Розлуцький сільський голова.

№5 Годованець Василь Васильович
– Шум’яцький сільський голова.

№6 Кузан Алла  Семенівна – секретар
Вовченської сільської ради.

№7 Яворський Іван Степанович – тим-
часово не працює.

ЗРОБІМО НАШІ ГРОМАДИ СИЛЬНИМИ.
ПІДТРИМАЙМО КОМАНДУ МАКСИМА КО-
ЗИЦЬКОГО!

Напередодні місцевих виборів знайомимо мешканців району з основними пол-
ітичними командами, які йдуть на ці вибори.

Однією з найчисленніших та найпотужніших серед них є команда ПП «Слуга
народу», лідером  якої до Львівської обласної ради є голова Львівської обласної
державної адміністрації Максим Козицький.

Основною метою діяльності представників команди Максима Козицького є:
Створення сильних  місцевих громад, продовження, удосконалення та реал-

ізація ключових реформ та державних програм, досягнення соціальної спра-
ведливості, прозорість у прийнятті рішень, руйнування бюрократичних пере-
пон та корупційних схем.

ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÀ ÌÀª ÐÎÇÂÈÂÀÒÈÑß

 ÏÐÎ ÏÎÐßÄÎÊ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÏÎËÞÂÀÍÍß

 У п’ятницю, 16 жовтня 2020 року, у Турківському товаристві
мисливців і рибалок відбулась нарада, за  участі голів мисливсь-
ких колективів та єгерської служби. До учасників наради було
доведено наказ по господарству №18 від 02.04. 2020 р. «Про вста-
новлення термінів та порядок проведення полювання у мисливсь-
кому сезоні 2020-2021 рр. на території мисливських угідь, закріп-
лених за Турківським ТМіР».

Слід відзначити, що даний наказ погоджено у Львівському обласно-
му управлінні лісового та мисливського господарства та Львівській об-
ласній державній адміністрації.

Згідно даного наказу, сезон полювання в угіддях Турківського ТМіР
на козулю розпочинається 24 жовтня й триватиме до 31 грудня 2020
року. Дні полювання – субота і неділя. Полювання на даний вид тварин
проводиться згідно ліцензій, отриманих у Львівському обласному уп-
равлінні мисливського господарства, у лісових і польових угіддях, окрім
територій, віднесених до природно-заповідного фонду.

Полювання на зайця-русака триватиме з 22 листопада по 27 грудня
2020 року. І тільки в польових угіддях – по неділях.

Під час полювання на козулю і зайця дозволяється відстріл лисиці і
вовка в необмеженій кількості.

До присутніх було доведено вимоги Держпродспоживслужби віднос-
но утилізації внутрішніх органів добутих тварин.

На нараді було розглянуто ряд інших питань, згідно порядку денно-
го.

Богдан МИХАЙЛИК,
 голова Турківського ТМіР.

ÒÀ, ÙÎ ÂÈÒÈÐÀª
ÑËÜÎÇÈ ÇÀÏËÀÊÀÍÈÌ

Про неї знають у Турці і Борині, Сянках і Бітлі, у Кривці та Гусно-
му, в Ісаях і Либохорі... Вона йде до тих, хто опечалений злиднями і
хворобами, подає руку милосердя жебракам і покинутим.... Такою є
правдива християнка і українська патріотка – турківчанка Мирос-
лава Калинич.

Мені байдуже, що через день-другий вибори, про Миросю можу гово-
рити дуже довго, без рекламних окрас. Людина, котра присвятила своє
життя служінню потребуючим, вона тим самим запросила Бога промов-
ляти через нас, піклуватися нами, витирати сльози із наших заплаканих
очей... Минуло кілька десятків літ, як милосердні українці Німеччини,
через посередництво нашого земляка, уродженця Гусного Володимира
Громика, довірили Мирославі Калинич очолити у Турці Фонд гуманітарної підтримки знедолених
горян. І з того часу потяглась вервиця потребуючих до Турки. Памперси для немовлят та лежачих
хворих, візочки та простирадла, ліжка для лікарень, фінансова підтримка на операції дітей та
молоді, численна допомога нашим захисникам Вітчизни на російсько-українській війні тощо. А ще
щорічні подарунки до празника Святого Миколая для сиротинців.

Як практикуюча християнка, Мирослава розуміє: Бог допомагає тим, хто допомагає іншим. І якщо
кожен з нас, хто усвідомлює цінність праці цієї людини для добра ближнього, віддасть свій голос за
Мирославу Калинич на виборах до місцевих рад, то матимемо депутата, який, за словами правед-
ного митрополита Андрея Шептицького, не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою невтомною
працею любить Україну та українців.

Валерій МАРИНЯК,
волонтер.

Політична реклама
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Політична реклама

Îáåðåìî «Ñâîáîäó» –
ïåðåìîæå Óêðà¿íà!



 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.
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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.

ЗАМОВЛЯЙТЕ  роботу+ матеріали зі знижкою до 20%.
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування.
БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси,

альтанки, бані, паркани.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків. (068)1455866;

(066)7215631.

Політична реклама

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Дмитра Володимировича Славича, вважати недійсним.

Загублене посвідчення(серія
ААГ № 131898, видане 29.09.
2016 р.  УСЗН Турківської РДА
на ім’я Івана Даниловича Рош-
ка, вважати недійсним.

ПРО ПОЧАТОК ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ 2020/21 РОКІВ
Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві дер-

жавні адміністрації», та у зв’язку із зниженням середньодобо-
вої температури повітря нижче +8°С протягом трьох діб,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Встановити початок опалювального сезону для бюджетних ус-

танов району, населення та інших категорій споживачів з 19 жовтня
2020 року.

2. Копію розпорядження подати департаменту розвитку та експ-
луатації житлово–комунального господарства обласної державної
адміністрації.

3. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального гос-
подарства та енергетики районної державної адміністрації (Чудак
К.С.) інформацію про запуск котелень подати електронною поштою
департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального гос-
подарства обласної державної адміністрації.

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

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступ-
ників голови районної державної адміністрації відповідно до роз-
поділу функціональних обов’язків.

Голова районної державної адміністрації В.Є.БАБЯК.

Колектив працівників Матківського НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю математики Ярославі Вікторівні Рик з приводу тяжкої
втрати – смерті матері.

НА ТУРКІВЩИНІ
ЗА ДЕНЬ ДВІЧІ

ГОРІЛИ
АВТОМОБІЛІ

У неділю, 18 жовтня, о 03.06 год., до
рятувальників надійшло повідомлення про
пожежу в с. Жукотин, в автомобілі «ВАЗ 2105».

Вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено
капот автомобіля. Пожежу вдалося  ліквідувати ще
до прибуття пожежно-рятувального підрозділу, хоча
на виклик уже мчали рятувальники МПК с.Лімна та
ДПРЧ 28 м.Турка.

А о 08.00 год. цього ж дня у  Завадівці зайнялася
вазівська  шістка. Тут вогонь знищив моторний відсік
та салон, а також пошкодив капот і багажне
відділення автомобіля.

Завдяки тому, що турківські пожежники прибули
на місце події всього за 3 хвилини, автомобіль вда-
лося врятувати від повного знищення.

Наш кор.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

від 16.10.2020 року № 237


