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У цей чудовий осінній час
завітало свято до всіх педа-
гогічних колективів району.
Адже днями відзначила свій
прекрасний благословен-
ний ювілей надзвичайно
добра, щира, високодухов-
на, інтелігентна людина.
вмілий  талановитий та муд-
рий наставник всіх вчителів
початкових класів, методист
відділу освіти Турківської
РДА  – Лілія Станіславівна
Гладиш.

Шановна й дорога Ліліє
Станіславівно! Прийміть
найщиріші вітання з нагоди
величного свята. Це непе-
ресічний знаковий рубіж, з
якого повніше і найкраще
видно пройдене, його пло-
ди та підсумки – життєві і
професійні. Доля дарувала
Вам активне, багате і ціка-
ве життя. За Вашими пле-
чима – славний життєвий
шлях, сповнений сумлінної
праці й багатолітнього дос-
віду. Тож дозвольте поба-
жати Вам гірського здоро-
в’я, міцності духу, наснаги
для здійснення усього заду-
маного. Нехай тепло і зати-
шок родинної оселі надійно
захищають Вас від життєвих
негараздів. Господь благо-
словить  Вашу домівку. Хай
біла береза дарує Вам свою
ніжність. Привітна смерека
–  вічну молодість. Хай
Ваше життя буде чистим, як
вранішня світанкова роса,
повним, як пшеничний ко-
лос. Нехай зозулі кують дов-
голіття, а солов’ї наспівують
щасливе життя.

Тож вклоняємось, ша-
новна, Вам низько до ніг

 І Бога благаєм, щоби
Вас беріг.

 Від нас Вам – подяка і
шана висока:

За людяність, щирість
–  на довгії роки!

З  любов’ю і повагою – вчи-
телі початкових класів Вер-
хньовисоцького НВК.

Треба сказати, що депутати
розглянули цілий ряд фінансо-
вих питань, востаннє розподі-
ливши, або перерозподіливши
наявні кошти поміж установами
та організаціями, щоби вони ус-
пішно могли існувати до завер-
шення бюджетного року, а також
мали  можливість закінчити
розпочаті ремонти чи придба-
ти заплановане обладнання.
Природно, що багатьох  депу-
татів цікавило питання: а як за-
вершать бюджетні установи
2020-й рік? Як виявляється, все
у нас буде добре, на відміну від
сусідів – сколівчан чи старосам-
бірчан, де заробітну плату вип-
лачують за вересень.  У нас же,
дякуючи голові районної ради
Володимиру Лозюку, який зумів
перереєструвати на Турківщині
Львівський обласний центр ек-
стреної медичної допомоги та
медицини катастроф. В резуль-
таті, в рік ми отримали 15,5 млн.
грн. додаткових коштів як при-
бутковий податок. Для районно-
го бюджету – це досить-таки
серйозна сума. Тому зрозуміло,
що Володимир Омелянович в
цьому контексті заслуговує на
найвищу похвалу. Щоправда,
вона не прозвучала в залі засі-
дань від депутатів та керівників
бюджетних установ, а лишень
згодом, так би мовити, в кулуа-
рах.

Хоча колектив районної ради
подякував як голові, так і його
заступнику, Василю Костишаку,

за вміле керівництво, словом,
за все, що було зроблено, для
всіх і для кожного зокрема. На
знак вдячності їм піднесли квіти.

Ми вже якось писали, що на
Турківщині немає жодного насе-
леного пункту,   куди б з район-
ного бюджету не було скерова-
но кошти. Інше питання –  щодо

їх обсягів. Звідки була ініціатива
– більше , а там, де місцева вла-
да була не дуже активною, –
менше.

А коли йдеться про рішення
сесії, то важливо згадати, що,
внісши зміни до загального
фонду районного бюджету на

2020 рік, депутати виділили
кошти, в сумі  3 млн. 600 тис. грн.
– відділу освіти Турківської РДА,
на виплату заробітної плати
працівникам відділу освіти Тур-
ківської РДА, які фінансуються
з районного бюджету; 300 тис.
грн. скеровано Турківській
міській раді; 60 тис. грн. – Верх-
ненській сільській раді (в обох
випадках – на виплату заробіт-
ної плати). Субвенцію, в сумі 340
тис. грн., отримала Боринська
селищна рада, частково – на
виплату заробітної плати вико-
навчому апарату та на придбан-
ня комп’ютерної техніки. 30
тис.грн. виділено на придбання
комплекту комп’ютерної техні-
ки для Турківського районного
будинку дитячої та юнацької
творчості  а 80 тис. 690 гривень
скеровано  Турківській РДА, для
КНП «Боринська районна
лікарня» – на реалізацію про-
екту «Придбання рентгенівсь-
кого апарату для КНП «Бо-
ринська районна лікарня»..

А внісши зміни до спеціаль-
ного фонду районного бюдже-
ту, сесія передбачила субвен-
цію Турківській міській раді на
завершення реконструкції кому-
нальної дороги по вул. Міцкеви-
ча м. Турка. Обсяг коштів – 600

тис. гривень. Також кошти, у виг-
ляді субвенції,  в сумі  1 млн. грн.,
скеровано міській раді для
придбання гусеничного тракто-
ра КП «Турківське ЖКУ» з тим,
щоб його використовували на
полігоні твердих побутових
відходів в урочищі Вільховата

Боринської селищної ради. 519
тис. грн. виділено Боринській
селищній раді для облаштуван-
ня спортивного майданчика зі
штучним покриттям. 220 тис.
грн. – Турківській РДА для КНП
“Турківська ЦРЛ” на придбання
портативного пересувного рен-
тгенівського апарату.

 Було внесено зміни до дея-
ких попередніх рішень сесії,
яким скориговано використан-
ня бюджетних коштів.

Також сесія дозволила
відділу освіти Турківської РДА з
1 листопада 2020 року додат-
ково ввести одну штатну одини-
цю водія шкільного автобуса Бо-
берківському НВК, в межах кош-
торисних призначень даного
навчального закладу, надала
згоду на списання 5-ох транс-
портних одиниць, які вже дав-
но не  експлуатуються через
граничний знос деталей. Щоп-
равда, рішення про списання
об’єктів нерухомого   майна рай-
онної комунальної власності, що
належать КНП «Турківський РЦ
ПМСД», депутати не підтрима-
ли. Йдеться про старі будівлі
медичного призначення, які
прийшли в непридатність і ма-
ють нульову балансову вартість.
Це в селах Либохора, Верхнє
Висоцьке, Лімна, Ясениця.
Рішення  не підтримали через
те, що депутати, від с. Лімна
Степан Залуга та с. Хащів Федір
Крись, висловили занепокоєн-
ня, що, в разі списання об’єктів,
їх самовільно можуть розбира-
ти місцеві жителі. Свою думку
вони обгрунтували тим, що вже
зараз, коли об’єкти не демон-
товано, є випадки захоплення
землі, що належить медичній
установі. На їхню думку, найоп-
тимальніший варіант – залиши-

ти це питання на розгляд ОТГ,
які, хочеться вірити, вже найб-
лижчим часом почнуть повноц-
інно функціонувати.

А на завершення депутати
зробили колективне фото й по-
бажали один одному плідної
праці.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÉ Ð²Ê
ÇÀÂÅÐØÈÌÎ ÓÑÏ²ØÍÎ

У цьому велика заслуга голови
районної ради Володимира Лозюка

Минулого тижня відбулася  остання, позачергова  44-а се-
сія Турківської районної ради VII скликання. Завершальною
вона стала й для Турківського району загалом. Адже вже най-
ближчим часом він як такий перестане існувати, а ми опини-
мося у об’єднаному – Самбірському.
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ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА  (разом із платою за прийом передплати):

- 1 місяць – 15,00 грн;  - 3 місяці – 42,00 грн;
- 6 місяців – 77,00 грн; - 12 місяців – 148,80 грн.

КАРАНТИН ВИХІДНОГО ДНЯ:
ЩО ДОЗВОЛЕНО, А ЩО – НІ

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 641, якими запровадив карантин
вихідного дня. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 11 листопада.

Запроваджується він в Україні із найближчих вихідних, 14-15 листопада, орієнтов-
но – до 30 листопада.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що карантин вихідного дня має
бути на вихідних три тижні поспіль, тобто йдеться про завершення карантину вихідного
дня наприкінці листопада - на початку грудня.

Передбачено, що у вихідні дні, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка, додатково до
обмежень, які передбачені у будні дні, буде заборонено:

- діяльність закладів громадського харчування - барів, ресторанів, кафе тощо, мож-
лива буде торгівля на виніс;

- торгівельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності;
- робота суб’єктів господарювання у сфері побутового обслуговування.
Також у вихідні не будуть працювати заклади культури, які проводять культурно-ма-

сові заходи, окрім суб’єктів господарювання, пов’язаних з виробництвом аудіовізуаль-
них творів, зокрема кіно- та відеозйомки.

Також уряд забороняє роботу та діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та ба-
сейнів.

Буде дозволено роботу продуктових магазинів, закладів з надання фінансових по-
слуг, діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, операторів поштового
зв’язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, діяльність АЗС (без зон
харчування) та СТО.

Окрім цього, передбачено виділити окремий час для пріоритетного обслуговування
– з 10 до 12 години – громадян похилого віку та осіб з інвалідністю в органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, організаціях і закладах сфери обслуговування.

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÀËÊÎÃÎËÅÌ
Якось відомого в Україні пульмонолога, викладача медичного університету

ім. Данила Галицького – Анатолія Невзгоду – в одному з інтерв’ю запитали, чи
правда, що алкоголь, міцніший за 60%, допомагає знищувати вірус Covid-19? Ось
що він відповів:

«Органом-мішенню вірусу є легені. Як потрібно пити горілку, щоб вона потрапила у ле-
гені? Алкоголь потрапить у шлунок, але ж ми маємо легені, а не шлунок пролікувати.
Але ж коли йдеться про спиртову профілактику, потрібно взяти полотняну маску або
марлеву, змочити її настоянкою спирту, а найліпше — самогонку, це вже доведено, і вди-
хати-видихати  упродовж трьох-п’яти хвилин. Тричі на день — ефект колосальний! Ми-
 цей метод давно застосовували. Найкраще розчиняє оболонки вірусу — спирт. По-
бічних дій ми не бачили жодних, але проти вірусу він дієвий».

Порада проста і доступна, а відтак кожен зможе скористатися нею. Важливо, як і в
будь-якій справі – не переборщити, щоб не дай Боже від алкоголю не очманіти та не
наробити дурниць.

ÐÀÊ ÌÎËÎ×ÍÎ¯ ÇÀËÎÇÈ Ë²ÊÓªÒÜÑß
Сьогодні  онкологічні захворювання продовжують бути в

центрі уваги сучасної медицини  після серцево-судинних, Covid-
19. Найбільш поширеним  онкологічним захворюванням  серед
жіночого населення  є рак молочної залози. Минулого місяця  у
всьому світі, та  й в Україні ,  відзначали День боротьби з ра-
ком молочної залози.   Його мета – привернути увагу до ран-
ньої діагностики та лікування цієї недуги, адже страшна   хво-
роба нерідко забирає життя як літніх, так і молодих жінок.

Як відомо,  рак – це захворювання, яке повністю лікується, однак
для цього потрібно виявити недугу на початкових стадіях. Досвід та
щоденна практика показують, що на 1-ій  стадії рак грудей можна
вилікувати у 95% жінок.

– Тож найважливішим завданням в сучасній онкології є рання
діагностика злоякісних пухлин, – каже  Роман Пазюк,  виконувач
обов’язків  лікаря-онколога КНП «Турківська ЦРЛ».  – Однак з цим у
нас  велика проблема, адже багато жінок з різних причин зволіка-
ють з  візитом до лікаря, чим зменшують свої шанси на сприятливий
результат лікування. Якщо  проаналізувати  статистику за кілька
останніх років із захворюваннями на рак молочної залози   на  Тур-
ківщині, то  вона тримається майже на одному рівні. Так, у 2018-му
році зафіксовано  11 випадків  цієї недуги, у минулому – 10,   а з
початку цього року, станом на сьогодні,  вже є 7 випадків.  Жінка
сама собі робить  шкоду,  коли місяцями відкладає  похід  до лікаря,
переживає і постійно боїться.  Тим вона тільки погіршує свій стан. До
речі, рак молочної залози небезпечний ще й тим, що довгий час
протікає без симптомів, часто вони з’являються лише на 3-4-ій стадії,
коли лікування є важчим  і менше шансів на одужання.  Однак мо-
лочна залоза може подавати так звані  «попереджувальні»  сигна-
ли, які повинні насторожити  жінку. Це може бути ущільнення, навіть
зовсім невеликі; будь-які зміни в розмірі або формі грудей;  зміни
шкіри на грудях або соску (почервоніння, запалення, огрубіння); ви-
ділення будь-якого кольору і консистенції із сосків. При появі хоча б
одного із цих симптомів, потрібно негайно звернутися до лікаря, а
щоб  виявити пухлину, необхідно регулярно проходити обстеження.
З цього приводу, закликаю жінок, віком  від 40 до 50 років, проходи-
ти  мамографію (рентгеноскопічне  дослідження молочних залоз)
раз на 1-2 роки, а після 50-ти  – щорічно.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÖÅÍÒÐ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÏÅÄÀÃÎÃ²Â
Уже найближчим часом припинить своє існування методичний кабінет відділу освіти. А

щоб педагоги району не залишилися без консультативної допомоги, та враховуючи досвід
багатьох регіонів Львівщини, сесія Турківської районної ради 8 жовтня прийняла рішення про
створення центру професійного розвитку педагогічних працівників.

За попередньою інформацією, до нього має увійти 7 осіб, і фінансуватимуться він або ж з районно-
го бюджету( розуміємо, що це вже буде Самбірський район), або ж ОТГ.   Це питання вирішиться
згодом, а наразі  відділ освіти Турківської РДА  оголосив конкурс на заміщення вакантної посади
директора даного центру. Відповідно, прописано кваліфікаційні вимоги до претендентів  та перелік
документів, які їм потрібно подати.

Всі бажаючі взяти участь у конкурсі мають подати документи до 20 11. 2020 року. А сам  конкурс
відбудеться 26 листопада, об 11.00 год.

  Василь ВАСИЛЬКІВ.

Як не прикро, але подібних
випадків можна наводити бага-
то. Для прикладу, в одному із сіл
80-річного дідуся побив  48-
річний сусід. З’ясувалося – пси-
хічно хворий. Та, більше того, од-
носельці кажуть, що подібні дії
він вчиняв неодноразово, і все
йому сходило з рук. Зрозуміло,
що людина неповносправна,
але ж поруч живуть сусіди, які
все це бачать й не реагують; є
сільська рада, яка би мала вжи-

ти рішучих заходів, але чомусь
не робила цього.

В іншому селі, буквально 9
листопада,  36-річний місцевий
житель, добряче випивши око-
витої, вирішив з’ясувати стосун-
ки з 80-річним односельцем.
Каже, що згадав якусь давніш-
ню кривду, ніби дідусь щось об-
разливе наговорив про нього.

 Обидва випадки засвідчують,
що літні люди є справді безза-
хисними перед неадекватними

або одурманеними горілкою
досить-таки ще молодими
людьми. Щось подібне може
трапитися в будь-якому населе-
ному пункті, де  багато моло-
диків зловживають алкоголем і
шукають собі  на свою голову
пригод.

По обох випадках відкрито
кримінальне провадження, три-
вають слідчі дії.

До слова, аморальний випа-
док, очевидно, й з боку потерп-
ілої та й її сина, мав місце ще в
одному селі. Місцева  53-річна
жителька давно причастилася
до алкоголю й під його дією
чинила неподобства. Якось в
рідне село приїхав її син і все це
побачив. Очевидно, не витри-
мали нерви, він відлупцював
матір та так, що аж зламав їй
руку.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ë²ÒÍ² ËÞÄÈ –
ÁÅÇÇÀÕÈÑÍ²

Уже не один раз на сторінках газети ми піднімали проблему
беззахисності літніх людей як в деяких родинах, так і в насе-
леному пункті взагалі. Останній жахливий випадок – жорсто-
ке катування  сином батька, в результаті чого дідусь помер
мученицькою смертю.

ÊÎÍÊÓÐÑ Â²ÄÁÓÂÑß, À ÙÎ ÑÊÀÆÅ ÑÓÄ?
Днями відбулося засідання конкурсної комісії відділу освіти Турківської

РДА з обрання директора Присліпського НВК. Обійняти цю посаду виявили
бажання троє осіб. Зокрема вчитель   української мови цієї школи Неля Хащ-
івська; її  колега, вчитель трудового навчання,  Василь Кітраль та молодий
педагог, вчитель історії, Назарій Бегей.

Переможцем конкурсу комісія визнала Василя Кітраля. Але, як з’ясувалося,
з таким рішенням не згоден Назарій Бегей, і він найближчим часом (до речі,
друга освіта в нього юридична) має намір звернутися до суду, наголошуючи на
деякі порушення у проведенні конкурсного відбору.

А тому вибори директора Присліпського НВК можуть затягнутися надовго.
Наш кор.
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ÓÑÜÎÃÎ Â ÎÁËÐÀÄ² ÍÎÂÎÃÎ ÑÊËÈÊÀÍÍß ÁÓÄÅ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÎ 9 ÏÀÐÒ²É:

- “Європейська солідарність” – 30,82%, або 238 132 голосів;
- “Слуга народу” – 9,49%, або 73 353 голосів;
- “Самопоміч” – 8,71%, або 67 266 голосів;
- “Батьківщина” – 7,39%, або 57 088 голосів;
- “Голос” – 6,56%, або 50 689 голосів;
- “Свобода” –  6,05%, або 46 721 голосів;
- “Народний рух України” – 5,8%, або 44 808 голосів;
- Українська Галицька Партія – 5,66%, або 43 744 голосів;
- “За майбутнє” – 5,24%, або 40 485 голосів.
Далі пропонуємо ознайомитися із переліком депутатів від

політичних партій, які проходять у Львівську обласну раду,
як за результатами голосування по округах, так і по спис-
ках. Усього – 84 депутати з усієї області.

“ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÀ ÑÎË²ÄÀÐÍ²ÑÒÜ”
- Ірина Гримак – колишня заступниця Олега Синютки в ЛОДА,

заступниця директора у будівельній компанії “Лазурит”;
- Олег Дуда – лікар Львівського онкоцентру і голова Украї-

нського лікарського товариства у Львові;
- Святослав Шеремета – директор КП ЛОР “Доля”;
- Звенислава Мамчур – завідувачка кафедри ЛНУ ім. Івана

Франка;
- Всеволод Білас – приватний підприємець;
- Катерина Кеньо – комерційна директорка Львівського

лялькового театру;
- Анна Ярмола – директорка Центру первинної медико-сан-

ітарної допомоги у м. Червоноград;
- Володимир Квурт – мер Винників;
- Святослав Стефанків – голова Уличненської сільради;
- Олександр Ганущин – голова Львівської облради попе-

реднього скликання;
- Віталій Свіщов – ексдепутат Львівської міської ради;
- Соломія Риботицька – викладачка коледжу ім. І. Труша;
- Віталій Корецький – керівник секретаріату “ЄС”, працю-

вав у ЛОДА при Синютці;
- Ольга Березюк – колишня працівниця Львівської ОДА;
- Микола Седіло – ФОП;
- Андрій Дума – директор “Львівське АТП 14631”;
- Ірина Супрун – ФОП;
- Михайло Гичка – гендиректор Львівської обласної клінічної

лікарні;
- Михайло Дзюдзь – пенсіонер;
- Степан Буняк – ФОП;
- Роман Демчина – директор ПП “Рома”;
- Євген Буба – директор МП “РУНО”;
- Григорій Козловський – бізнесмен, власник компанії-за-

будовника та ресторанів у центрі Львова;
- Володимир Кирилич – хірург Кам’янка-Бузької ЦРЛ;
- Василь Баран – директор Перемишлянської філії

Львівського обласного центру зайнятості;
- Володимир Доманський – голова Брюховицької селищної

ради;
- Олег Фенчин – хірург Сокальської ЦРЛ;
- Євген Швед – голова Бродівської райради.

“ÑËÓÃÀ ÍÀÐÎÄÓ”
- Максим Козицький – голова Львівської ОДА;
- Роман Фединяк – ФОП;
- Наталія Іванченко – асистентка кафедри ЛНМУ ім. Дани-

ла Галицького;
- Юрій Холод – заступник голови ЛОДА;
- Олена Василько – директорка Департаменту архітектури

та розвитку ЛОДА;
- Павло Ткачук – начальник Академії сухопутних військ ім.

П. Сагайдачного;
- Олександр Тіщенко – військовий комісар Львівського об-

ласного військкомату;
- Юрій Доскіч – президент ТзОВ “Гал-Кат”;
- Анатолій Дейнека – начальник Львівського обласного уп-

равління лісового господарства.

“ÑÀÌÎÏÎÌ²×”
- Любомир Зубач – заступник міського голови Львова з місто-

будування;
- Парасковія Дворянин – директорка інформаційних

проєктів ТРК “Люкс”;
- Інна Свистун – начальниця управління комунальної влас-

ності ЛМР;
- Роман Кізима – приватний підприємець;
- Сергій Оленич – директор ПП “Карпатибудінвестсервіс”;

- Тетяна Письменна – заступниця директора ТзОВ “Техніч-
не бюро “Фаєрмур”;

- Володимир Хархаліс – директор ТзОВ “Явір-Інвест”;
- Олег Василишин – директор Львівської філії “Укргазбан-

ку”;
- Олександр Кобзарєв – директор КУ Інститут міста.

“ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÀ”
- Михайло Цимбалюк – народний депутат України;
- Іван Стецькович – працівник Львівської облради;
- Андрій Дуліб’яник – радник директора ТзОВ “Надрагід-

робурмаш”;
- Наталія Тимчій – голова Львівського міського осередку

“Батьківщини”;
- Леонід Цибуля – в.о. головного лікаря Радехівської цент-

ральної райлікарні;
- Євгеній Гірник – комерційний директор ФОП Гірник;
- Степан Пилип – приватний підприємець.
“ÃÎËÎÑ”
- Ростислав Добош – пластун, заступник директора ТзОВ

“Компресорні технології”;
- Северин Хобзей – ресторатор;
- Іванна Герус – пластунка, голова секретаріату “Голосу”;
- Наталія Галецька – викладачка УКУ, юрисконсульт ТзОВ

“Бізнес Профіт Консалт”;
- Захар Миляник – приватний підприємець;
- Роксоляна Вороновська – директорка ТОВ “Ел Ві Бі Ес

Консалтинг”;
- Роман Дмитришин – лікар Військово-медичного клінічно-

го центру Західного регіону.

“ÑÂÎÁÎÄÀ”
- Олег Панькевич – голова місцевого осередку партії, на-

рдеп 7 скликання;
- Йосиф Ситник – доктор економічних наук, завідувач ка-

федри Національного Університету “Львівська політехніка”;
- Ірина Сех – юристка ТОВ “Лада-Органіка”, нардеп 7 скли-

кання;
- Едуард Леонів – громадський діяч, політв’язень, захис-

ник Конституції, нардеп 7 скликання;
- Галина Чорна – головний редактор партійної газети, на-

рдеп 7 скликання;
- Михайло Байтала – полковник служби цивільного захис-

ту, начальник управління Державного агентства з управління
зоною відчуження.

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ÐÓÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
- Сергій Дзядик – голова Львівського осередку НРУ;
- Микола Іщук – ФОП;
- Богдан Гагалюк – перший заступник голови Львівської

облради (Ганущина);
- Надія Тимків – працівниця “Укрпошти”;
- Ярина Лучко – медсестра 2-ї міської поліклініки Львова;
- Роман Филипів – заступник голови партії.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÃÀËÈÖÜÊÀ ÏÀÐÒ²ß
- Тарас Чолій – депутат Львівської міськради попередньо-

го скликання;
- Юрій Фольварочний – депутат Радехівської міської ради;
-  Іван Щурко – голова  Академічного католицького товари-

ства “Обнова”;
- Ірина Кравець – в.о. міського голови Нового Роздолу;
- Марія Кульчицька-Волчко – редакторка  “Медіа Дрого-

биччина”;
- Віталій Андрейко – директор ЖК “Приозерний”.

“ÇÀ ÌÀÉÁÓÒÍª”
- Тарас Батенко – чинний народний депутат України;
- Володимир Саган – представник БО “Фонд братів Дубне-

вичів”;
- Тарас Подвірний – помічник народного депутата;
- Тетяна Бей – директорка ТзОВ “Форелька”;
- Галина Степанюк-Телішевська – ФОП;
- Ярослав Дубневич – народний депутат України, брат Бог-

дана Дубневича.
Зрозуміло, що у складі депутатського корпусу відбудуть-

ся незначні зміни. Очевидно, що депутати Верховної Ради
України – Тарас Батенко,  Ярослав Дубневич чи Михайло
Цимбалюк – не складуть свої парламентські мандати, щоб
піти працювати в обласну раду. Кажуть, уже найближчим
часом їхні місця у списку обласних депутатів займуть інші
достойники

ÌÈÕÀÉËÎ ÄÇÞÄÇÜ – ªÄÈÍÈÉ
ÂÈÕÎÄÅÖÜ Ç ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ Ó
ÍÎÂÎÎÁÐÀÍ²É ËÜÂ²ÂÑÜÊ²É

ÎÁËÀÑÍ²É ÐÀÄ²

ÎÁÍÀÄ²ÉËÈÂÀ
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
Андрій Лопушанський

розповів про хід справ,
щодо будівництва пункту

пропуску
Лопушанка-Міхновець

«Я не завжди встигаю писати
інформацію про пророблену роботу,
але вважаю необхідним доносити зру-
шення у наших з вами справах - з пер-
ших уст!

Отже, 28.08.2020 я направив депу-
татське звернення до Державної Митної
Служби, на розрахунок вартості техніко-
економічного обґрунтування (ТЕО).
Після отримання розрахунків, було роз-
роблено ТЕО на будівництво прикордон-
ного пункту пропуску «Лопушанка-Міхно-
вець» та направлено на затвердження
до Львівської обласної державної адмі-
ністрації, а звідти – на Кабінет Міністрів
(процес затвердження ще триває). За-
раз є вже підписане доручення віце-
прем’єр-міністра з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції України
Ольги Стефанішиної на Мінфін,
Мінінфрастуктури, МЗС, Держмитслужбі,
Адміністрації Держприкордонслужбі та
Львівській ОДА на опрацювання та зат-
вердження ТЕО.

29.09.2020 подано правку на створен-
ня нової бюджетної програми (правка
врахована частково) «Розробка проект-
но-кошторисної документації та будів-
ництво міжнародного пункту пропуску
«Лопушанка – Міхновець у Львівській
області Самбірського району», із обся-
гом фінансування 268 500,00 тис. грн, з
яких:

- 8 500,00 тис. грн. – на розробку про-
ектно-кошторисної документації в 2021
р.;

- 130 000,00 тис. грн. – на початок буд-
івництва в 2022р.;

- 130 000,00 тис. грн. – на завершення
будівництва в 2023р.

04.11.2020 я подав депутатське звер-
нення на Державну Митну Службу Украї-
ни щодо включення пункту пропуску «Ло-
пушанка-Міхновець» до плану заходів із
розбудови прикордонної інфраструктури
на 2021-2023 роки, як один із пріори-
тетних, та звернення на Прем’єр-
Міністра з проханням доручити МЗС Ук-
раїни опрацювати з польською сторо-
ною проект угоди у формі обміну нотами
про відкриття міжнародного пункту про-
пуску «Лопушанка-Міхновець».

Найніжніші, найтепліші слова
вітань шлемо з нагоди 55-річного
ювілейного дня народження коханій
і люблячій дружині, дорогій  турбо-
тливій, ніжній, чуйній  матусі, добрій,
дбайливій невістці  –
Наталії Йосипівні
Зубкович, жи-
тельці с. Красне.

Бажаємо най-
дорожчій нам
людині доброго
здоров’я,  життєвої
енергії,  родинного
тепла,  поваги від лю-
дей, любові від близь-
ких, великого людського щастя і дов-
голіття.

У цей прекрасний світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш ле-

тить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна

мить
І  благодать Господня з Вами

буде.
З любов’ю і повагою – чоловік Ярос-

лав, дочки Уляна, Надія і Соломія,
свекруха Катерина.
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Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківсь-
ка ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілей-
ним днем народження молодшу медич-
ну сестру терапевтичного відділення
Марію Іванівну Голотяк і бажають  ша-
новній ювілярці міцного-міцного здо-
ров’я, родинного тепла, світлої ра-
дості в житті, сімейного благополуч-
чя, Господньої опіки на довгій життєвій
стежині.

Хай пахучим цвітом стелиться до-
рога,

Хай відходять вдалеч горе і біда.
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
 Радість і повага – на многії літа!

ÁÅÇ ÊÓËÜÒÓÐÈ – ÍÅÌÀ ÍÀÖ²¯
Щорічно разом  з Днем української писемності та мови, 9 листопада, в
Україні відзначають  своє професійне свято працівники культури та

колективи народної творчості.
Тож у понеділок, з нагоди

свята, до працівників Турківсь-
кого районного дому  з почес-
ною місією завітали начальник
відділу культури, туризму та
молоді Лілія Яворська та  зас-
тупник голови Турківської РДА
Василь Цибак. За вагомий вне-
сок у відродження національ-
ної культури, розвиток народ-
ної творчості, активну культур-
но-просвітницьку роботу, від
Турківської районної адмініст-
рації,   гості   вручили колективу
РНД подяку.  До речі, при Турк-
івському РНД  сьогодні діє 5
аматорських художніх колек-
тивів, котрим присвоєно зван-
ня «народний». Своїми  висту-
пами вони приносять славу
рідній бойківській землі. Подя-
ку вручено  багатолітньому ди-
ректору РНД, заслуженому працівнику культури України Петру Косачевичу.

Василь Васильович та Лілія Іванівна побажали колективу районного  Народного дому нових мис-
тецьких перемог, успішної реалізації творчих ініціатив та нових культурних проектів.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÒÀËÀÍÒ, ÏÎÌÍÎÆÅÍÈÉ ÍÀ
ÏÐÀÖÞ, ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ ÓÑÏ²Õ

Багато обдарованих  учнів Турківської дитячої музичної школи,  через пандемію коронавірусу,
де карантинні правила забороняють брати участь в масових заходах – фестивалях,
концертах,  святах,  не сидять склавши руки, а активно долучаються до  різних дистанційних
конкурсів, на яких  демонструють  свою творчу майстерність.  Про  багатьох  уже  писала
наша газета. Нещодавно до переліку призерів додалися нові. Так Софія Юричко,  учениця 3
класу  фортепіано (викладач Марія Буняк) здобула перше  місце  у міжнародному  дистанційному

конкурсі співаків, музикантів, авторів  під назвою «Сила
музики», що проходив  минулого місяця  у м. Київ.
Дипломом ІІ  ступеня  Софія   нагороджена   й за  участь
у  V  міжнародному фестивалі мистецтв  «Colden Fest»,
що  відбувся у м. Київ. Лауреатами другої премії стали
юні  баяністи  Руслан  Щур,  Іван Яворський, Роман Бегей
та   Степан Василечко, учні  викладача Галини Бринчак,
– за участь у конкурсі «Квітуча країна», що проходив в
м. Умань.

Саме за  високу
активність вихованців та
плідну роботу викладачів,
почесні призові місця,
зайняті на всеукраїнських
та міжнародних конкурсах,
Турківська дитяча музична
школа  сьогодні   серед
найкращих на Львівщині.
Заклад уже вдруге взяв
участь в обласному
конкурсі  «Топ-10
мистецьких шкіл» і увійшов
до  десятки найкращих. За
це школа  отримала
фінансову підтримку – в
сумі 60 тис. грн. Ці кошти
скеровано на закупівлю
60 крісел для концертної
зали.

Ольга ТАРАСЕНКО.

СИН УБИВ БАТЬКА
Під процесуальним керівництвом Турківського відділу Сам-

бірської місцевої прокуратури здійснюється досудове розсл-
ідування кримінального провадження за ознаками злочину, пе-
редбаченого  ч.1 ст.115 КК України за фактом умисного вбив-
ства.

Встановлено, що  житель одного із сіл Турківського району, 3
листопада 2020 року, приблизно о 20.00 год., перебуваючи в стані
алкогольного сп’яніння, будучи за місцем свого проживання у при-
міщенні житлового будинку, під час словесного конфлікту із своїм
батьком  - гр.М., який виник на ґрунті  особистих неприязних сто-
сунків, маючи умисел на вчинення умисного вбивства батька, що є
особою похилого віку, наніс останньому множинні удари по голові
і  тулубу, після цього схопив його за груди і з силою кидав до стіни та
на підлогу кімнати, де від отриманих травм потерпілий помер від
розриву внутрішніх органів та кровотечі.

5 листопада 2020 зловмиснику вручено повідомлення про підоз-
ру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1
ст. 115 КК України, та на даний час судом йому  обрано  запобіжний
захід у виді тримання під вартою.

Довідково:  за вчинений особливо тяжкий злочин  злочинцю заг-
рожує покарання у вигляді позбавлення волі – строком до 15 років.

Зіновій БОХОНОК,
прокурор Самбірської місцевої прокуратури.

Дорогу, щиру, добру братову – Віру Матвіївну Теслюк з с.
Верхнє Висоцьке – щиросердечно вітають з ювілеєм чоло-
вікові сестри Ольга, Євгенія, Надія і Людмила – з сім’ями,
чоловіків брат Іван з сім’єю. Усі вони бажають  ювілярці
міцного здоров’я, настрою гарного і
довгого мирного віку під Господньою
опікою.

Щасливих днів бажаємо і
років,

І щоб добробут злагодою
цвів,

Щоби здоров’я джерелом
іскрилось,

Щоб очі Ваші радістю світились.
Хай сонце ніжності за обрій не захо-

дить,
Хай літо у житті ніколи не проходить.
А сонце світить ясно і святково,
І повниться життя удачею й любов’ю!

Педагогічний колектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст. щиросер-
дечно вітає із 55-річчям вчителя початкових класів Наталію

Йосипівну Зубкович і бажає шановній ювілярці щастя і
здоров’я,  родинного затишку і любові рідних,

близьких і друзів. Нехай завжди на Вашому
небосхилі сяє сонечко, буде тепло від усмі-

шок та щирої шани.
В честь ювілейного Вашого дня,

Для Вас –щонайкращі наші слова.
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і щасливим 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.
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 У сімнадцять років був пострижений у Печерському
монастирі, в якому і провів більшу частину життя. Бла-
гословив юнака святий старець Феодосій (Теодосій),
котрий і монастир цей розбудував.

– Благослови, отче, залишитись коло тебе! Хощю на-
вчитись істинній вірі й служити Господу Богу Всевишнь-
ому.

– Пощо, чадо моє, прийшов у сіє невеселе місце?
Пощо тікаєш від солодощів земних, які дарує Бог лю-
дям? Не кожен може витримати наше життя. Не кож-
ному дано. Іди до людей, чадо. Іди в світ.

– Не піду, отче. Благослови! –  з гарячими словами
припав до його кістлявих стіп.

– Чи біда яка гонить тебе від суєти світу, сину мій?
Коли так жадаєш, то лишайся коло мене. Укріпи свої
сили вірою. І готуйся до свого подвигу, чадо моє…

Такі художні рядки про ту подію читаємо в романі
української письменниці Раїси Іванченко «Гнів Перу-
на».

Літературний талант Нестора вразив ігумена. Не всі
твори, написані Літописцем, дійшли до нас. Повість про
початки Печерського монастиря та
переказ про печерських подвиж-
ників увійшли до «Повісті врем’яних
літ» та Києво-Печерського патери-
ка. Зразком життєпису святих є
«Житіє Теодосія Печерського» та
«Чтеніє про Бориса і  Гліба». Та го-
ловною справою життя Нестора ста-
ла «Повість врем’яних літ», яку він
завершив 1013 року, маючи 57-58
літ. Це вік, коли людина переживає
творче піднесення, має багатий жит-
тєвий досвід. Та й помер  Літописець
не таким уже й старим.

– Брате Сильвестре, закрий влаз
до печерки бур’яном. А зверху засип
землею. І молися за мене Всевиш-
ньому.

Се були останні слова Нестора на
цій землі.

Навіть Сильвестрові в якусь мить
стало моторошно – так  людина спо-
кійно покидає  білий світ…

Сильвестр нагріб оберемок сухо-
го патиччя, закидав зверху нору…
Червонясто-кам’яниста лавина
землі з гуркотом зсунулася зверху й ущерть завалила
Несторове пристанище… Ніби так і було одвіку. Силь-
вестрова рука звелась до чола:

– Поможи йому, Боже...
(«Гнів Перуна»).
Чи такими були останні дні Літописця, чи інакшими,

ми вже ніколи не дізнаємося.
Пішов у Вічність, залишивши нащадкам правду тися-

чолітньої давнини, твір, що має виразне українське
походження і належить тільки українському народові,
хоч за часи більш як 300-літньогго поневолення Украї-
ни Російською імперією, а останні 70 років – тоталітар-
ним більшовицьким кремлівським режимом, Несторів
літопис за  Іпатським списком жодного разу не вида-
вався.

Гнат Хоткевич, визначний український письменник,
мистецтвознавець, музикант, що був страчений у підвалі-
катівні Харківського  НКВД 1938 року, як «особливо
шкідливий елемент», звинувачений у шпигунстві, писав:

«Історичні документи тих часів – то якась безконечна
хартія всякого свавілля, жорстокості і нехтування всіма
Божими і людськими правами. Таких випадків сотні,
тисячі, і то тільки   занотованих в акти. А скільки того
пропало, перетерпілося і зосталося навіки невідомим».

 А в  тих «занотованих актах» урядовими указами за-
писано контроль Москви над українською церквою,
освітою і культурою, заборону друкувати книги украї-
нською, всі державні постанови та розпорядження
вести тільки російською. Вилучено зі шкіл всі українські
букварі, переведено Києво-Могилянську академію на
викладання російською, а згодом і закриття її, ліквідо-
вано всі приватні українські гімназії, заборонено «Про-
світу», жорстокі валуєвський (1863 р.) та емський (1876
р.) укази…

 Отак і зазіхнула Московія на шедевр українського
слова «Повість врем’яних літ», стали видавати за свою,
злодійкувато нахабно дивлячись в очі історії. Та  ж
навіть прологом твору є «Літописець  Руський, з Богом
починаємо. Отче, благослови». Руський, тобто нале-

жить Русі-Україні від першого до останнього рядка. Це
пам’ятка української історіографії, власне української
писемності, це український епос періоду Київської Русі.
Тому і зрозуміло, чому в самодержавно-більшовицькі
часи літопис не видавали.

Перші спроби наукового вивчення літописів Київсь-
кої Русі зробили видатні українські діячі М. Максимо-
вич, М. Костомаров, О. Потебня,  М. Грушевський. По-
етичний переспів «Повісті врем’яних літ» зробили І.
Франко і О.Олесь.

До останніх днів свого життя працював над літопи-
сом І. Франко. Досліджуючи  «Повість врем’яних літ»,
він писав, що це найстаріша книжна поезія українсько-
го народу. І. Франко навіть зробив спробу визначити
характерні особливості літописної поезії. Не встиг він
зреалізувати свої відкриття, та дав нам змогу відчути
поетику віршованих текстів літопису, зробивши власний
переспів сучасним віршем.

Про українську основу Несторового літопису писав
видатний український діяч М. Драгоманов, дядько Л.
Українки, котрого за любов до України 1875 року, за
указом царя Олександра ІІ, було позбавлено профе-
сорства,  змушений був виїхати за кордон, де і помер
на чужині: «Всякий, хто знає історію південно-західної
Русі і її стан, надіємося, порозуміє без дальших слів,
яке величезне практичне, державне значення має дум-
ка, що мова, чуття «хлопа» з південно-західної Русі –
прості потомки мови, поезії, чуття князів старокиївсь-
кої землі». А в повідомленні, представленому 1878 р. в
Парижі Літературному конгресові, він виголосив світові:
«Що стосується Літопису Нестора, «Слова про похід
Ігоря».., то ці твори були безпосередніми плодами
місцевого життя міст стародавньої України. Ці твори
започатковують, таким чином, українську літературу…».
1971 року було видано праці вченого, але цих вислов-
лювань там не знаходимо. Не важко здогадатися, чому.

Неоціненний дарунок одержала Україна 1990 року.
Василь Яременко (нар. 1931 р.), професор, філолог,
автор кількох сотень публікацій, народжений на тала-
новитій Полтавщині, презентував переклад «Повісті
врем’яних літ» з насиченим і хвилюючим післясловом
та коментарями.

Автор  подає нам нову інтерпретацію назви твору.
Досі вживалося «Повість минулих літ», «Повість мину-
щих літ»,  «Повість временних літ» чи «Повість давніх
літ». На думку В. Яременка, всі ці варіанти назви або
не точні,  або не українські, як, наприклад, «временних
літ». Професор дає цілком українську назву «Повість
врем’яних літ», науково обґрунтовуючи її. Він повернув
нам  питомо українське слово «врем’я».

Якщо Ви, шановний читачу, хоч на часинку відірвете-
ся від комп’ютера, вимкнете на трішечки смартфон і
розгорнете живу паперову книгу «Повість врем’яних
літ», то поринете у красу давнього українського слова,
його звучання в сиву   минувшину, відчуєте високу по-
езію, її музикальність. Хіба ж не зрозуміле кожне сло-
во Нестора:

«…бъ же Мстиславъ дебелъ телом, черменъ лицемъ,
великима очима,  храборъ на рати,  милостив, любяше
дружину повелику», чи «сташа вежами», «по шелягу
отъ рала даемъ». «мертвы бо сорома не имаетъ», «и

пришелъ есмъ въ старожехъ».  Знайомі
нам слова дебелий, червоний,  великий,
очі, вежа, рало, сором, сторож. За сло-
вами перекладача, у  творі суцільним
потоком ллється українська лексика:
жито, сочевиця, рінь, колодязь,  віно,
посаг, лукавий, сварити, туга, свита,  сіни,
печера, стріха, наймит, мито… Ви дотор-
кнетеся до першооснови нашої держав-
ности і будете пишатися, що є частиною
великого народу, який нізвідки не прий-
шов, а одвічно був на своїй, Богом даній
землі.

 Читати твір дуже цікаво і зручно, бо
автор перекладу подає зліва оригінал.
Читаючи первопис, відчуваємо синівсь-
ку любов Нестора до рідної землі,  бо
тільки люблячий син так може тривожи-
тись за її долю.

«Труд Нестора тяжкий, яко хрест, який
ніс Ісус на спині і на якому його розіп’я-
ли. Труд сей його великий і служить буду-
чині. Задля нього задушив у собі голос
старих богів, хоч не забув, що вони вико-
хали добро в його душі; задля нього ро-
ками катував свою плоть безсонням, го-
лодом, відкидав суєтні жадання і людські

поривання. Як важко, о Господи, возносити себе над
мирською суєтою, щоб служити прийдешньому… А   чи
згадають його там, у тій далекій будучині?  Того він не
відає» ( з роману «Гнів Перуна»).

 Чи згадають?  Через тисячоліття Літописцеві відповів
профессор Василь Яременко. Читаючи переклад ук-
раїнського вченого, з величезною вдячністю віддаємо
шанування професорові за розкішне тлумачення Не-
сторового твору сучасною багатою українською мовою.

Скільки труду довелося докласти Василеві Яремен-
ку, щоби з прасивої давнини донести нам звучання
нашої прамови сьогодні. «Слово мудре – не тлінне. У
ньому душа й  ісходища мудрості роду людського. У
ньому – пізнання, невичерпна глибинна суть». («Гнів
Перуна»).

Воістину як оригінал, так і переклад, створені на за-
мовлення Вічності.

Стефанія МИСЬ.

ÍÅÒË²ÍÍ²ÑÒÜ
ÍÅÑÒÎÐÎÂÎÃÎ ÑËÎÂÀ

Той, хто вписує літа в пергамент, пише їх в повчання
спадкоємцям простим і володарям можним»

Р. Іванченко, «Гнів Перуна».

Дев’ятого листопада Україна вшановує пам’ять Преподобного Нестора-Літописця. Період його жит-
тя і трудів припадає на  1055- 1113 роки (за Іваном Огієнком – 1056-1116 рр.). Яким же був Нестор-Літопи-
сець? У нашій уяві – мудрий, сивоволосий старець з пишною бородою, котрий в монастирській келії,
відгороджений від мирського життя, сидить за своїм писанням. Мабуть, це не зовсім так. Бути ченцем
в середньовіччі значило бути активним учасником того, що відбувалося довкола. Студійський ста-
тут, запроваджений на Русі, зокрема в Печерському монастирі, навіть зобов’язував ченців засновувати
навчальні заклади, бібліотеки, шпиталі, богодільні. Таким, без сумніву, був і Нестор – не байдужим сам-
ітником, а діяльним ченцем, що творив скарби, котрі збагачували людську душу, сіяв мудре і добре у
серцях нерозумних, помножував їх у серцях праведників.
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№ ТВО, за 
яким 

закріплено 

Прізвище, ім’я, по 
батькові Відомості про обраного депутата Голосів 

ЗА 
% від 
квоти 

Виборчий 
округ, в 
якому 
обрано 

політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 

Перший 
кандидат Чорний Василь Васильович 

Громадянин України, народився 03.01.1982 р., освіта вища, член політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ЛНУ ім. Івана Франка, Викладач, місце 
проживання: с. Верхнє Висоцьке, Турківський р-н, Львівська обл. 

  ЄБВО 

1 Феник Ростислав 
Романович 

Громадянин України, народився 09.06.1961 р., освіта вища, член політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", КНП Самбірський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги, Головний лікар, місце проживання: м. Самбір, Львівська обл. 

208 10,07 ЄБВО 

2 Козедуб Олександра 
Олександрівна 

Громадянка України, народилася 09.10.1954 р., освіта вища, член політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Новокалинівська міська рада Самбірського району 
Львівської області, Секретар керівника, місце проживання: м. Новий Калинів, Самбірський р-
н, Львівська обл. 

498 24,12 ЄБВО 

4 Яворська Надія Миронівна 
Громадянка України, народилася 11.03.1967 р., освіта вища, член політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Відділ освіти Турківської райдержадміністрації, 
Бухгалтер, місце проживання: с. Лосинець, Турківський р-н, Львівська обл. 

533 25,82 4 

політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 

Перший 
кандидат Ковалів Михайло Іванович 

Громадянин України, народився 06.11.1980 р., освіта вища, член політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Приватний підприємець, місце проживання: с. 
Міжгайці, Самбірський р-н, Львівська обл. 

  ЄБВО 

1 Казан Володимир 
Михайлович 

Громадянин України, народився 29.08.1963 р., освіта вища, член політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Приватний підприємець, місце проживання: с. Велика 
Волосянка, Старосамбірський р-н, Львівська обл. 

294 14,24 1 

2 Цісінський Володимир 
Михайлович 

Громадянин України, народився 21.07.1973 р., освіта вища, член політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Приватний підприємець, місце проживання: с. Луки, 
Самбірський р-н, Львівська обл. 

905 43,84 ЄБВО 

4 Калинич Мирослава 
Петрівна 

Громадянка України, народилася 19.12.1955 р., освіта середня спеціальна, член політичної 
партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Турківський районний територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Соціальний працівник, місце 
проживання: м. Турка, Турківський р-н, Львівська обл. 

667 32,31 ЄБВО 

Політична Партія "ГОЛОС" 
Перший 
кандидат 

Веселовський Ігор 
Ярославович 

Громадянин України, народився 14.04.1986 р., освіта вища, безпартійний, СЗШ № 4 м. Самбір, 
Вчитель, місце проживання: с. Бісковичі, Самбірський р-н, Львівська обл.   ЄБВО 

3 Шпак Володимир Ігорович Громадянин України, народився 01.08.1990 р., освіта вища, безпартійний, ФОП Павлій А.І., 
Торговий агент, місце проживання: с. Торчиновичі, Старосамбірський р-н, Львівська обл. 79 3,82 ЄБВО 

3 Муль Павло 
Володимирович 

Громадянин України, народився 09.06.1993 р., освіта вища, безпартійний, КЗ ЛОР 
"Добромильська СШ І-ІІ ст.", Вчитель, місце проживання: с. П’ятниця, Старосамбірський р-н, 
Львівська обл. 

228 11,04 ЄБВО 

Політична партія "Громадянська позиція" 
Перший 
кандидат Курій Василь Васильович Громадянин України, народився 14.10.1974 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа 

підприємець, місце проживання: с. Лопушанка-Хомина, Старосамбірський р-н, Львівська обл.   ЄБВО 

1 Спринський Олег 
Романович 

Громадянин України, народився 27.07.1977 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не 
працює, місце проживання: м. Самбір, Львівська обл. 259 12,54 ЄБВО 

3 Карвацький Тарас 
Степанович 

Громадянин України, народився 14.06.1987 р., освіта вища, безпартійний, Фермерське 
господарствоГ "КТС", Голова, місце проживання: с. Зоротовичі, Старосамбірський р-н, 
Львівська обл. 

737 35,70 3 

4 Грицак Василь Михайлович Громадянин України, народився 20.12.1982 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, 
Тимчасово не працює, місце проживання: с. Головецьке, Старосамбірський р-н, Львівська обл. 887 42,97 4 

4 Залуга Степан Степанович 
Громадянин України, народився 17.04.1963 р., освіта вища, безпартійний, Лімнянська 
дільниця ветеринарної медицини, завідуючий, місце проживання: с. Лімна, Турківський р-н, 
Львівська обл. 

1392 67,44 4 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

Перший 
кандидат 

Кімак Віталій 
Володимирович 

Громадянин України, народився 22.11.1974 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Самбірська районна рада Львівської області, Голова 
ради, місце проживання: м. Самбір, Самбірський р-н, Львівська обл. 

  ЄБВО 

1 Цимбрила Михайло 
Кузьмич 

Громадянин України, народився 20.09.1968 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Спортивно-туристичний оздоровчий комплекс 
"Прикарпаття", Директор, місце проживання: м. Самбір, Самбірський р-н, Львівська обл. 

223 10,80 ЄБВО 

1 Сумарук Олександра 
Орестівна 

Громадянка України, народилася 13.10.1942 р., освіта вища, безпартійна, Середня школа № 1 
ім. Т. Г. Шевченка м. Самбора Львівської області, Вчитель, місце проживання: м. Самбір, 
Самбірський р-н, Львівська обл. 

277 13,42 ЄБВО 

1 Мошуманська Олеся 
Орестівна 

Громадянка України, народилася 07.05.1981 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Воля, 
Старосамбірський р-н, Львівська обл. 

334 16,18 ЄБВО 
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ОБРАНИХ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

Закінчення на 7 стор.
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1 Трач Валерій 
Казимирович 

Громадянин України, народився 14.10.1973 р., освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Тимчасово не працює, місце проживання: с. Бісковичі, Самбірський р-н, 
Львівська обл. 

916 44,37 1 

1 Кужидло Володимир 
Михайлович 

Громадянин України, народився 12.07.1970 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ", Фермерське господарство "Оазис "К", Директор, місце проживання: с. Воля-Баранецька, 
Самбірський р-н, Львівська обл. 

1324 64,14 1 

2 Герман Петро 
Михайлович 

Громадянин України, народився 01.06.1981 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце 
проживання: с. Ралівка, Самбірський р-н, Львівська обл. 783 37,93 2 

2 Шведа Володимир 
Богданович 

Громадянин України, народився 02.02.1970 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Рудки, Самбірський р-н, Львівська обл. 2183 105,76 2 

3 Губицький Михайло 
Іванович 

Громадянин України, народився 01.07.1949 р., освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне 
підприємство Новоміської сільської ради "Амбулаторія загальної практики -сімейної медицини с. Нове Місто" 
Старосамбірського району Львівської області, Головний лікар, місце проживання: с. Нове Місто, 
Старосамбірський р-н, Львівська обл. 

949 45,97 3 

4 Лило Юрій 
Дмитрович 

Громадянин України, народився 10.04.1963 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце 
проживання: м. Турка, Турківський р-н, Львівська обл. 757 36,67 4 

4 Лабецький Олександр 
Миронович 

Громадянин України, народився 20.08.1985 р., освіта вища, безпартійний, Комунальний заклад культури 
Львівської обласної ради культурно – мистецький центр "Львівський палац мистецтв", Заступник генерального 
директора, місце проживання: с. Бітля, Турківський р-н, Львівська обл. 

2236 108,33 4 

Політична партія "Народний Рух України" 
Перший 
кандидат 

Ковальчук Любомир 
Маркіянович 

Громадянин України, народився 01.04.1959 р., освіта вища, безпартійний, КЗЛОР "Самбірський фаховий 
медичний коледж", Директор, місце проживання: м. Самбір, Самбірський р-н, Львівська обл.   ЄБВО 

2 Баранецький Іван 
Григорович 

Громадянин України, народився 12.05.1966 р., освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: с. 
Кульчиці, Самбірський р-н, Львівська обл. 304 14,72 ЄБВО 

3 Дохняк Юлія 
Романівна 

Громадянка України, народилася 27.02.1981 р., освіта вища, безпартійна, Старосамбірська районна рада, 
Керуюча справами виконавчого апарату, місце проживання: м. Самбір, Самбірський р-н, Львівська обл. 33 1,59 ЄБВО 

3 Прендота Іван 
Іванович 

Громадянин України, народився 01.07.1963 р., освіта вища, член Політичної партії "Народний Рух України", 
Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів-ліцею імені владики Івана Хоми, Директор, місце проживання: 
м. Хирів, Старосамбірський р-н, Львівська обл. 

524 25,38 ЄБВО 

3 Гичка Андрій 
Богданович 

Громадянин України, народився 13.10.1984 р., освіта вища, безпартійний, ТзОВ "Укр Куб Бетон", Директор, 
місце проживання: с. Губичі, Старосамбірський р-н, Львівська обл. 637 30,86 3 

Політична партія "Сила і Честь" 

Перший 
кандидат 

Шнайдер Олександр 
Богданович 

Громадянин України, народився 09.03.1968 р., освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", ФОП 
Шнайдер Олександр Богданович, приватний підприємець, місце проживання: с. Баранівці, Самбірський р-н, 
Львівська обл. 

  ЄБВО 

1 Кобилинський Василь 
Володимирович 

Громадянин України, народився 01.03.1959 р., освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", пенсіонер, 
військовослужбовець, місце проживання: с. Воля, Старосамбірський р-н, Львівська обл. 26 1,25 ЄБВО 

3 Урбанович Оксана 
Ярославівна 

Громадянка України, народилася 05.01.1980 р., освіта вища, безпартійна, Добромильська районна лікарня, 
в.о.головного лікаря, місце проживання: м. Старий Самбір, Старосамбірський р-н, Львівська обл. 211 10,22 ЄБВО 

3 Цегенько Володимир 
Дем’янович 

Громадянин України, народився 16.02.1971 р., освіта вища, безпартійний, ТзОВ "Новий тартак", директор, 
місце проживання: м. Старий Самбір, Старосамбірський р-н, Львівська обл. 578 28,00 ЄБВО 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 
Перший 
кандидат 

Ільницький Михайло 
Михайлович 

Громадянин України, народився 01.05.1956 р., освіта вища, безпартійний, ДП "Боринське лісове господарство", 
Директор, місце проживання: м. Турка, Турківський р-н, Львівська обл.   ЄБВО 

1 Вісьтак Василь 
Іванович 

Громадянин України, народився 01.01.1976 р., освіта вища, безпартійний, Самбірська РДА Львівської області, 
Перший заступник голови, місце проживання: м. Самбір, Самбірський р-н, Львівська обл. 263 12,74 ЄБВО 

1 Квас Євген 
Володимирович 

Громадянин України, народився 07.11.1982 р., освіта вища, безпартійний, Самбірське КП "Об’єднане", 
директор, місце проживання: м. Самбір, Самбірський р-н, Львівська обл. 417 20,20 ЄБВО 

3 Халос Наталія 
Петрівна 

Громадянка України, народилася 22.03.1968 р., освіта вища, безпартійна, КНП СРР "Старосамбірська 
центральна районна лікарня", Завідувач поліклініки, місце проживання: м. Старий Самбір, Старосамбірський 
р-н, Львівська обл. 

151 7,31 ЄБВО 

3 
Корольчук 
Володимир 
Леонтійович 

Громадянин України, народився 20.07.1960 р., освіта вища, безпартійний, КНП СРЛ "Старосамбірська ЦРЛ", 
Завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії, місце проживання: м. Старий Самбір, Старосамбірський 
р-н, Львівська обл. 

1684 81,58 3 

4 Бабяк Віталій 
Євгенович 

Громадянин України, народився 19.03.1978 р., освіта вища, безпартійний, Турківська райдержадміністрація, 
Голова, місце проживання: м. Львів, Львівська обл. 719 34,83 4 

 

Ñ Ê Ë À Ä
ДЕПУТАТІВ САМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ,

ОБРАНИХ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
(Закінчення. Початок на 6 стор.)

P.S. Наразі стало відомо, депутат районної ради Юрій Лило відмовився від мандата, залишившись депутатом Турківської міської ради. На його місце у районну раду
заходить Думич Роман Володимирович, 05.12.1984 р., с. Скелівка, Старосамбірський р-н, Львівська обл. Громадянин України,  освіта вища, безпартійний, приватне
підприємство "Тур -авто", директор, місце проживання: с. Сокільники, Пустомитівський р-н, Львівська обл.

Подібні зміни можуть відбутися  і з іншими депутатами.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
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– матеріали рекламного характеру.

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ЗАМОВЛЯЙТЕ  роботу+ мате-
ріали зі знижкою до 20%.

РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАР-
ТИР під ключ. Перепланування.

БУДІВНИЦТВО – будинки,
прибудови, павільйони, гаражі,
навіси, альтанки, бані, паркани.

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під
ключ. Мансардні дахи.

УТЕПЛЕННЯ, облицювання
будинків. Телефони:
(068)1455866; (066)7215631.

З глибоким сумом колектив сприйняв  звістку про смерть
МИКОЛИ СТЕПАНОВИЧА КІШКА.

У це важко повірити й складно усві-
домити.

Важко знайти такі слова, які б змог-
ли зменшити біль, коли зупиняється
серце   дорогого колеги,  який віддавав
всю свою любов, старанність, щирість,
підтримував та завжди знаходився по-
руч . Це неймовірна втрата .

Втрата справжньої людини , вірного
і надійного друга, зразкового сім’яни-
на.

У нашій пам’яті Микола Степанович
залишиться добрим і доброзичливим
колегою, вмілим порадником,
справжнім професіоналом своєї спра-
ви, якому напевно нереально знайти
заміну.

Глибоко сумуємо з приводу цієї, дійсно непоправимої  втрати, та
висловлюємо щирі співчуття родині померлого.

ВІЧНА СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ  нашому співробітнику,  колезі і другу.
Але у нас є надія на СЛОВО Ісуса Христа, який сказав:
“Я воскресення й життя. Хто вірує в МЕНЕ, хоч і вмре, буде Жити.”
Колектив комунального некомерційного підприємства  “Туркі-

вський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”.

Потрібні охоронники (чолові-
ки, жінки). Тел.: 0675416258;
0952304181; 0675416224.

Продається двокімнатна
приватизована квартира в м.
Турка, вул. Січових Стрільців,
106/ кв. 8. Загальна площа – 56
м кв. Є газ, електрика і вода.
Сухий підвал, два сараї, сад і
город.. Будинок – у парковій
зоні. Є дитячий ігровий майдан-
чик.

Звертатися за телефоном:
0991828717.

Класний керівник та учні 5-Б класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
висловлюють щире співчуття однокласниці  Ангеліні Кішко з приво-
ду тяжкої втрати – передчасної смерті батька.

Жителі будинку №88 по вул.  Січових Стрільців м. Турка глибоко
сумують з приводу передчасної смерті доброго, чуйного, щирого
сусіда – Миколи Степановича Кішка – і висловлюють щире співчут-
тя  сім’ї і рідним покійного. Вічна йому пам’ять.

Турківське районне управління Держпродспоживслужби у
Львівській області, Турківська районна ветлікарня і Турківська ла-
бораторія ветеринарної медицини висловлюють щире співчуття
працівнику  управління Держпродспоживслужби Богдану Миколай-
овичу Писанчину з приводу тяжкої втрати –  передчасної смерті
зятя – Миколи.

Колектив управління соціального захисту населення Турківської
РДА висловлює щире співчуття провідному спеціалісту Наталії Бог-
данівні Писанчин-Кішко з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті чоловіка – Миколи.

 Працівники народних домів Турківщини, районного Народного
дому висловлюють щире співчуття керівнику народного колективу
Народного дому с. Бітля Ользі Іванівні Сверлович з приводу тяж-
кої втрати – смерті матері.

Колектив Карпатського НВК ім. М. Іваничка висловлює щире
співчуття вчителю музики та мистецтва Василю Михайловичу Лоць-
ку,  колишнім учителям школи Василю Івановичу Шепіді,  Любові
Іванівні Лоцько та Степанові Івановичу Сверловичу з приводу
смерті бабусі, матері і тещі –  Марії Юрківни Шепіди.

НА ПОЖЕЖІ У ПРИСЛОПІ
ЗАГИНУЛА ЛЮДИНА

Минулої п’ятниці, 6 листопада, близько опівночі, до служби
порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с.
Присліп. Пожежа виникла в дерев’яній літній кухні, розміром
12х8 м. До місця виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні
підрозділи 28 ДПРЧ м. Турка, 58 ДПРП смт. Бориня, МПК с.
Лімна та оперативна група Турківського районного сектору
ДСНС Львівщини. На момент прибуття вогнеборців до місця
виклику, вогонь швидко поширився горючими конструкціями
дерев’яної будівлі та охопив її повністю.

Складність пожежі полягала в загрозі перекидання вогню на
поруч розташовані житлові будинки та господарську будівлю. Че-
рез сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в
апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору.

Під час проведення розвідки пожежі, в будівлі було виявлено
тіло чоловіка. Ним виявився син власниці, 1968 року народження.

Пожежу вдалося ліквідувати за півтори години – в складі ланки
газодимозахисної служби.

Внаслідок нічного лиха, окрім загибелі людини, в літній кухні зни-
щено перекриття – на площі 35 кв.м, стіни – на площі 50 кв.м, дах –
на площі 45 кв.м, пошкоджено стіну, на площі 10 кв.м.

Силами одинадцяти вогнеборців, та завдяки трьом одиницям
спецтехніки, врятувати вдалося 2 будівлі.

Наш кор.

1.  Реєстрація на ЗНО з 01 лютого до  05 берез-
ня 2021 р.

- основна сесія – з 21 травня до 15 червня
2021 р.

- додаткова сесія – 29 червня до 16 липня
2021 р.

2.  Учасники ЗНО зможуть обирати предмети з
переліку : українська мова, українська мова і літе-
ратура, історія України, математика, біологія,
хімія, фізика, географія, англійська мова, німець-
ка мова, французька мова, іспанська мова.

3. Кожен учасник ЗНО матиме змогу скласти
тест не більше як із п’яти предметів.

4. Результати зовнішнього незалежного оціню-
вання з чотирьох предметів: української мови,
математики, іноземної мови або історії України
(період ХХ – початок ХХІ  століття) та четвертого
предмета (із переліку предметів ЗНО) за вибо-
ром учнів (слухачів, студентів) закладів загальної
середньої освіти, професійно-технічної освіти та
вищої освіти, які завершують здобуття повної за-
гальної середньої освіти у 2021 році, зарахову-
ватимуть  як результати державної підсумкової
атестації (ДПА).

5. Тестові матеріали для зовнішнього незалеж-
ного оцінювання з історії України, математики,
біології, географії, фізики, хімії будуть перекладені
мовами нацменшин: кримськотатарською, мол-
довською, польською, російською, румунською та
угорською мовами.

6. Для участі в конкурсі на навчання у заклади
вищої освіти України абітурієнти зможуть подати
Сертифікат ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років (у
різних комбінаціях) (р. VII Умов прийому).

7.  Абітурієнти матимуть право подати до п’яти
заяв (на місця державного та регіонального за-
мовлення) (п.1 р.VI  Умови прийому).

8. Обмежено до 30 кількість заяв, які абітуріє-
нти можуть подавати на навчання на контракт.

9. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови
для вступу на магістратуру буде обов’язковим для
усіх спеціальностей (р. VII Умови прийому).

10. Результати ЄВІ будуть дійсними за 2020 та
2021 роки.

Львівський регіональний центр оцінювання
якості освіти запрошує майбутніх абітурієнтів
відвідати наш сайт www.lv.testportal.gov.ua і ско-
ристатись матеріалами для підготовки до ЗНО:
програми ЗНО, характеристики сертифікаційних
робіт ЗНО 2021 року та пройти онлайн-тестуван-
ня тощо.

Додаткова інформація:
www. testportal.gov.ua – сайт Українського цен-

тру оцінювання якості освіти;
www.lv.testportal.gov.ua. – сайт Львівського рег-

іонального центру оцінювання якості освіти;
0322422660 - гаряча лінія Львівського регіо-

нального центру оцінювання якості освіти.
Наталія ДУДА,

завідувачка методичного кабінету відділу
освіти Турківської РДА.

ÙÎ Î×²ÊÓÂÀÒÈ
ÀÁ²ÒÓÐ²ªÍÒÀÌ Ó 2021 ÐÎÖ²

ÄËß ÍÀØÈÕ ÇÀÕÈÑÍÈÊ²Â
І далі продовжують  жертвувати свої кошти, приносити

продуктові набори відважним оборонцям  української незалеж-
ності на Сході України – нашим  безстрашним воїнам,  жителі
Турківщини, пенсіонери, школярі, педагогічні колективи.

 Нещодавно  у  районний культурно-мистецький центр «Украї-
на» (кінотеатр), де  волонтери проводять збір допомоги,  завітала
добродійка Ніна Романів і пожертвувала для солдат зі своєї пенсії
50 гривень, учасник АТО Євген Стерляніков вніс  грошовий внесок
на допомогу солдатам у сумі 1000 гривень,  а  педагоги й учні Тур-
ківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 принесли 5 ящиків продуктів, кошти, в сумі
1800 гривень, та чудовий малюнок-плакат, створений талановити-
ми руками юних турківчан.  Добротно зроблену  буржуйку, яка зігріва-
тиме наших солдатів у холодну зимову пору, виготовили майстри –
Іван Данчишак і  учасник АТО Ігор Цебак з Жукотина.

 Волонтери  сердечно дякують за допомогу благодійникам і спо-
діваються, що жителі Турківщини й далі не забуватимуть за тих, хто
сьогодні стоїть в обороні нашої держави.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«ÑÂ²ÒÎÂÈÉ ÊÎÍÃÐÅÑ ÁÎÉÊ²Â»  ÌÀª ÏÐÈÌ²ÙÅÍÍß
Відома далеко за межами Турківщини громадська організація «Світовий Конгрес Бойків»

тепер має приміщення, де відбуватимуться зустрічі керівництва з гостями, обговорювати-
муть перспективні плани, словом, організовуватимуть роботу.

Днями сесія Турківської районної ради прийняла рішення про передачу цій організації в оренду,
терміном на два роки, кімнати, площею 16, 6  м кв., що знаходиться на першому поверсі районного
Народного дому. Вартість оренди –  1 гривня в рік за всю орендовану площу.

Наш кор.


