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ÏÅÐÅÕ²Ä Ó ËÎÏÓØÀÍÖ²:
зроблено черговий крок
Нещодавно депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський повідомив про черговий
вагомий крок, який вдалося зробити для відкриття міжнародного пункту пропуску «Лопушанка-Міхновець».
На замовлення Львівської обласної державної адміністрації, виготовлено техніко-економічне обгрунтування будівництва майбутнього пункту пропуску.
Далі Львівська ОДА повинна скерувати ТЕО на розгляд Кабінету Міністрів України. «Паралельно
працюватимемо над укладенням міжнародної угоди у формі обміну нотами з Республікою Польща», –
наголосив Андрій Ярославович.
Варто відзначити, що навесні 2020 року на ділянку кордону, поблизу с.Лопушанка, виїжджали фахівці
Державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М.Білоконя. Тоді деякі
місцеві жителі, що прийшли на зустріч, зрештою і окремі депутати, поміж себе жартували, мовляв –
черговий піар. А як бачимо – усе серйозно.
Та й зараз дехто може стверджувати – це передвиборчий трюк. Але ж хочемо повідомити, що Андрій
Ярославович не балотується до органів місцевого самоврядування, і робити це як передвиборчу сенсацію йому немає сенсу. Чергові вибори до Верховної Ради, як відомо, відбудуться через 4 роки. Можливо за цей час, за його сприяння, таки вдасться капітально відремонтувати дорогу Турка- Лопушанка
та відкрити пункт пропуску.
ВасильВАСИЛЬКІВ.

ДОРОГА ОСВІТЯНСЬКА РОДИНО!
Від усієї душі дякую Вам за цю почесну і шановану працю.
Доземний уклін за наші знання, наші майбутні успіхи і досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а Ваша
доброта — у наших серцях.
УЧИТЕЛЕМ не кожен може
бути,
Не кожне серце вміє говорить...
Учитель лише той, хто вміє
чути,
Окрилити, навчити і любить.
Тендітну душу ласкою
зігріти
І добротою ниву засівать,
Безмежно, щиро цілий світ
любити
І дітям усього себе віддать.
З ПОВАГОЮ ДО ВАС
Микола Яворський.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітають з ювілеєм, який святкувала 29 вересня, прекрасну душею,
чуйну, добру, щиру людину
– Марію Антонівну Комарницьку – жительку
села Буковинка, племінники Віталій та Людмила з сім’ями. Усі
вони бажають ювілярці міцного здоров’я, творчої наснаги,
багато радісних і щасливих днів у житті.
Від щирого серця
бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
В здоров’ї – багатство, і радість,
і сила,
Бо більшого щастя на світі нема.
Хай Ангел-охоронець Вас оберігає,
Хай Господь свою милість і ласку посилає,
Щастя і радості бажаємо без ліку,
Родинного тепла, любові, благодаті Вам – довіку!

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 5 ãðí.

ÀÂÒÎØÊÎËÓ Î×ÎËÈÂ
ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÊÓÍÄÈ×
Декілька тижнів тому передчасно пішов з життя директор
Турківської автомобільної школи Михайло Фенчин. А днями
новим керівником цієї установи
призначено (з укладанням контракту на 1 рік) нашого земляка
– Володимира Кундича, який до
цього працював заступником
директора, а ще раніше – викладачем спецдисциплін.
Народився Володимир Миколайович у м.Турка, а зараз проживає у с.Завадівка. Він фахівець
з підготовки водіїв з великим
досвідом, користується повагою
та авторитетом у колективі.
Наш кор.

Цими осінніми днями святкує свій ювілей прекрасна душею, добра, щира, турботлива хресна мама і цьоця, жителька – с. Буковинка, Марія Антонівна Комарницька.
Дорога імениннице, з нагоди ювілею. прийміть наші
найщиріші побажання. Нехай доля буде до Вас доброю, щедрою, багатою на милість і блага; нехай Вашу
оселю і серце обходять стороною хмари проблем і
негараздів, а наповнюють їх завжди сонце радості і
надії, велике жіноче і материнське
щастя.
Сьогодні хочу я Вас привітати з
прекрасним святом у Вашому
житті, нехай завжди Вам
світить сонце ясне, будьте для
мене завжди молоді!
Хай квітнуть Ваші дні, як
трави влітку,
І будуть в них сердечність
і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!
З повагою – похресник і племінник Руслан з сім’єю.

Дорогу, щиру, чуйну, милу, добру сестричку, жительку с. Буковинка – Марію Антонівну Комарницьку – з ювілейним днем
народження щиросердечно вітає сестра Антоніна і бажає люблячій ювілярці міцного здоров’я,
сімейного благополуччя, Господньої
опіки і благословення на многії і благії
літа.
У цей святковий світлий день,
Коли настав Твій ювілей,
Я щиро Тебе вітаю,
Добра і радості бажаю.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Господь хай здоров’я міцне посилає
На довгі, щасливі й благії літа!

Кохану дружину, дорогу матусю і люблячу бабусю – Марію Антонівну Комарницьку – сердечно вітають з 60-річним ювілеєм
чоловік Валерій, син Ігор, невістка Марія; онуки Вероніка,
Андрій і Андріяна і бажають ювілярці міцного здоров’я, світлої
радості в житті, сімейного благополуччя і рясних Божих благословінь.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу.
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго
палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не
тужили,
Ви найбільшого щастя в житті
заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, би Ви в нас – найкраща!

Шановний отче Романе!
Прийміть щирі вітання та побажання з нагоди Вашого дня
народження. Хай сповняться Ваші найсвітліші мрії та бажання і Боже благословення супроводжує Вашу працю на звершення малих і великих добрих справ в ім’я процвітання нашої церкви Святої Євхаристії.
Нехай тепло і повага рідних, близьких та прихожан нашої святої церкви
додають Вам сил та впевненості у
майбутньому. Щастя, здоров’я, радості та благополуччя Вам та Вашій
родині.
Щоб гарний настрій, жарт без
ліку
Не покидали Вас довіку.
Щоб доля мальвами цвіла
Й прихильною до Вас була.
Щоб шанували Вас краяни,
Любили щоб парафіяни,
І щоб на радість всіх мирян
Ще довго-довго були з нами!
З повагою – хор церкви Святої Євхаристії смт. Бориня, церковний комітет та парафіяни.
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Шановні працівники та ветерани освітянської ниви Турківщини!
Щиро і сердечно вітаю вас із професійним святом – Днем
працівників освіти, яке об’єднує всіх тих, хто відкриває нам двері
у квітучий сад знань, науки, мудрості.
Діти - майбутнє держави. І саме ви невтомно і наполегливо
плекаєте це майбутнє - молоде покоління свідомих, талановитих громадян нашої країни. Ви несете людям добро, вам вірять,
до вашої думки прислухаються, у вас вчаться. Завдяки вашій повсякденній праці, діти долучаються до тих невичерпних скарбниць знань, які допомагають їм обрати життєвий шлях, стати
справжніми фахівцями своєї справи.
У день свята щиро дякуємо вам за добросовісне служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, високий професіоналізм та життєву мудрість. Бажаю вам, дорогі освітяни, успіхів у вашій благородній педагогічній діяльності, нових
творчих знахідок, міцного здоров’я, творчої енергії та людської
поваги. Нехай ніколи не згасає світло вашої душі, тепло вашого
серця до улюбленої професії. Хай кожен ваш день повниться
новою радістю та перемогою, хай здійснюються ваші плани в
ім’я щасливого майбутнього України і нашої рідної Турківщини.
З повагою – Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Шановні освітяни!
Прийміть сердечні вітання з професійним святом – Днем
працівників освіти!
Високе покликання педагога є визначальним для держави і
суспільства. Адже саме освітяни своєю працею формують щасливе майбутнє України, її економічне процвітання й духовне
відродження. Ви вносите особливий вклад у формування нового покоління громадян, передаючи кожній молодій людині неоціненний скарб високої освіченості, багатої духовності та прагнення змінювати на краще своє життя і долю своєї громади,
своєї країни.
У цей святковий день прийміть щиру вдячність за вашу невтомну працю, за високе служіння обраній справі, творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі, за великий талант і
покликання сіяти мудрість і знання.
Хай же на цьому благородному шляху вас завжди супроводжують успіхи. Хай щедрою буде до вас доля, обминають життєві
негаразди, а ваші серця зігріває людська довіра та любов.
Нехай ваша щоденна самовіддана праця примножить добро
у світі, буде легкою і радісною, плідною та щасливою ваша педагогічна стежина.
З повагою – Віталій БАБЯК,
голова Турківської РДА.

ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ, ВЕТЕРАНИ ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ
ТУРКІВЩИНИ!
У прекрасну осінню пору ми
відзначаємо День працівників
освіти – свято, яке звільняє від
буденності й допомагає осягнути найголовніше у житті. Кожен з нас згадує свого Вчителя – того, хто запалив іскорку
знань, був старшим другом і порадником, кому ми зобов’язані
своїми життєвими і професійними перемогами.
Своїми здобутками ви вносите визначальний вклад у
розвиток України, формуєте
нове покоління її громадян, передаючи кожній молодій людині неоціненний скарб високої освіченості, багатої духовності та прагнення змінювати
на краще своє життя і долю
своєї країни.
Переконані, що спільними
зусиллями ми в повній мірі реалізуємо нашу мету – забезпечимо доступну та якісну освіту
кожному громадянину, створимо належні умови для самореалізації особистості.
Прийміть щиру вдячність за
високе служіння обраній
справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, добро і
щедрість душі. Тож нехай на
цьому благородному шляху вас
завжди супроводжують успіхи.
Хай щедрою буде до вас доля,
обминають життєві негаразди,
а ваші серця зігріває людська
довіра та любов. Натхнення
вам, дорогі освітяни, мудрості і
терпіння в нелегкій справі навчання та виховання підростаючого покоління – майбутнього нашої України!
З повагою –
Оксана МАНЮХ,
начальник відділу освіти Турківської РДА;
Михайло КРОПИВНИЦЬКИЙ,
голова районної профспілкової організації працівників освіти і науки.

Шановні освітяни Турківщини!
Сердечно вітаю вас із професійним святом – Днем працівників освіти! Бути вчителем, вихователем, наставником – це справжнє мистецтво, обране за покликом серця, наполеглива, чесна,
натхненна праця, що збагачує світ мудрістю, знаннями, милосердям, людяністю.
Все життя ми з теплотою і вдячністю згадуємо своїх учителів, які допомагали нам осягати
знання і життєву мудрість, причетних до наших перших перемог. Своєю щоденною працею ви
визначаєте долю багатьох поколінь.
Спасибі вам за доброту і душевну чуйність, за безпрецедентну відданість обраній справі!
Щиро бажаю вам нових творчих досягнень, впевненості у своїх силах, здоров’я та благополуччя! Хай над вами завжди сяє зірка людської вдячності всіх тих, кого ви вивели в самостійне життя
і кому дали найнеобхідніше – знання. Невичерпної вам наснаги й оптимізму у помислах і справах, добробуту, життєдайної сили та безхмарних, мирних, світлих днів!
З повагою – Андрій Лопушанський, депутат Верховної Ради України.

Шановні вчителі, вихователі, працівники освітніх установ, ветерани педагогічної праці! Вітаю
вас з чудовим святом – Днем учителя!
Щороку перша неділя жовтня дарує нам це прекрасне свято усіх освітян. Для кожного з нас
життєва дорога розпочинається зі знань, умінь та навичок, які ми отримуємо в освітніх закладах,
де трудяться педагоги.
Немає завдання більш благородного, ніж давати людям знання, готувати їх до життя в суспільстві.
Адже найкраща професія на землі, найвідповідальніша і найнеобхідніша для суспільства - Вчитель.
Тож нехай ваша нелегка, але така важлива справа цінується, шанується і щедро винагороджується, а учительські будні приносять лише радість і будуть плідними.
Щиро вам зичу терпіння, життєвих сил, і щоб все те, чим ви ділитеся з дітьми, поверталося до
вас сторицею!
Будьте мудрими і справедливими, і нехай ваш учительський талант зможе реалізуватися повною мірою. Хороших, добрих, творчих вам учнів!
А в родині – душевного спокою, міцної підтримки, щастя та благополуччя! Миру, здоров’я, любові, достатку і всіх вам благ!
З повагою, Турківський міський голова Геннадій КОГУТ.
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Сердечно вітаємо дорогу матусю, кохану дружину, люблячу
доньку, щиру і чуйну сестричку, жительку с. Нижня Яблунька –
, Надію Тарасівну Ляхович – з 25-річчям, яке відзначає 2
жовтня.
Бажаємо Тобі, рідненька, міцного здоров’я, чудового настрою, світлої радості. Нехай Твоє життя буде прекрасним і
щасливим, щедрим на добро. Будь збережена небесами і
любима на століття. Многая і благая Тобі
літ!
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло.
Щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо
в долі
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людині для щастя багато не
треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
Хай Матінка Божа Тебе охороняє,
А Ісус із небес здоров’я посилає!
З любов’ю – донечка Даринка, чоловік Юрій, мама Мирослава, тато Тарас, сестра Марія і брат Іван – із сім’ями.

Дорогу, люблячу, чуйну, турботливу маму, свекруху і бабусю, жительку с. Верхнє Висоцьке – Марію Іванівну Лях – із
80-річним ювілеєм від щирого серця і з великою любов’ю
вітають син Дмитро з дружиною Іриною, онуки Руслан з
сім’єю, Анна з сім’єю, Іван, Марія, Василь, Діана, Ангеліна
та правнуки Максимчик і Ромчик. Дорогій їм людині вони
бажають доброго здоров’я, життєвих сил і
енергії, родинного тепла, Господньої опіки і благословення.
Старші, молодші, усі покоління
Просять у Бога здоров’я уклінно
Нашій найкращій у світі матусі,
Вічно турботливій, ніжній бабусі.
Вдячні довіку за щирість і ласку,
Пісню, молитву і сонячну казку.
Нині, даруючи з радістю квіти,
Ми Вам бажаєм многая літа!

Дорогу маму, тещу, бабусю, прабабусю, жительку с. Вовче
– Ганну Петрівну Зорило – щиросердечно вітають з 80річчям дочка Ганна, зять Василь, онук Дмитро з дружиною
Вікторією, онука Мирослава з чоловіком Ярославом; правнуки Яна, Ольга, Віталіна, Ангеліна, Дмитрик і
бажають шановній ювілярці міцного-міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії,
благополуччя, миру, радості, Божого благословення.
Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч Віра і Надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
Любов’ю й милістю нехай Господь наділить,
І довгих літ, що сонцем виграють.

ÍÎÂÈÉ ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÑÀÌÁ²ÐÑÜÊÎ¯
Ì²ÑÖÅÂÎ¯ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ
У середу перший заступник прокурора Львівської області
Роман Павленко представив колективу Самбірської місцевої
прокуратури нового керівника. Ним став Олександр Теличко,
який до того обіймав посаду заступника начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Нагадаємо, що до сфери відповідальності цього
правоохоронного органу входять три райони – Самбірський,
Старосамбірський і Турківський.
Окрім самих працівників прокуратури, на представленні були присутні керівники поліції, СБУ, виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування цих трьох регіонів.
Наш кор.

«ЛИПОВІ» ВОДІЙСЬКІ ПРАВА
До якого тільки шулерства не вдаються спритні аферисти, яких сьогодні не бракує практично у всіх регіонах України.
Вони заманюють у свої шахрайські тенета довірливих громадян й за «липові» документи беруть чималі кошти.
Жертвою шахраїв став житель одного із сіл нашого району. У м.
Турка працівники поліції зупинили керманича авто й запідозрили,
що його посвідчення водія – підроблене. Як розповідають односельці потерпілого, шахраїв з видачі посвідчень він знайшов через
Інтернет. На один день вони запросили його до Львова, дали покататися на автомобілі з позначкою «У» і вручили «липовий» документ на право водіння.
По даному факту поліція відкрила кримінальне провадження,
яке днями скеровано на розгляд суду.
Наш кор.

2 æîâòíÿ 2020 ðîêó

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

3 стор.

Політична реклама

ÍÀÌ ÌÎÆÍÀ ÄÎÂ²ÐÈÒÈ ÂËÀÄÓ!
Партія «Слуга Народу» йде на місцеві вибори не обіцяти,
а робити. І найперше, що ми зробимо – влада в громадах
області врешті стане відповідальною та підзвітною
мешканцям цих громад.
Після кардинальної зміни державної влади, остаточним ударом по старій системі має стати втілення реформ та оновлення влади на місцях. Відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою, контроль
над ефективним використанням бюджету, заміна паперового бюрократизму сучасним швидким і ефективним
адмініструванням – ось лише частина цілей, які
львівська команда партії «Слуга Народу» поставила за
мету реалізувати на Львівщині.
Ми підібрали у нашій області людей, яким можна довіряти і разом з якими втілюватимемо президентську
програму реформ – небайдужих активістів, фахівців та
професіоналів своєї справи, кожен з яких стане представником нової генерації місцевого самоврядування.
У команду Президента Зеленського на Львівщині входять не лише молоді люди, але й освічені, чесні та працьовиті професіонали: військові, лікарі, громадські активісти, педагоги та інші фахівці своєї справи.
Ми разом будуватимемо суспільство, в якому кожен
громадянин відчує впевненість у завтрашньому дні. Ми
встановлюємо нові, чесні і прозорі правила. Ми очистимо Україну від наслідків старої політики, від корупції і
брехні. Ми не крадемо, не збагачуємося за рахунок народу.
Ми пропонуємо стратегію змін: децентралізація + перезавантаження + очищення + народовладдя = розвиток. Наша партія досі не була представлена у місцевих
радах. Тож нам разом необхідно завершити процес
формування команди Президента на всіх рівнях влади!
Ми продовжуватимемо децентралізацію громад, що
сприяє залученню максимуму бюджетних коштів і повноважень, які передаються на місця. Громади вже
отримали право розпоряджатися майном, залучати

інвестиції, оновлювати інфраструктуру, розвивати медицину, освіту і культуру.
Ми здійснимо перезавантаження влади, щоб привести до влади чесних, порядних і професійних людей, які
користуються повагою у громадах.
Ми очистимо місцеву владу від практики розкрадання грошей і природних ресурсів та від людей, які на цьому заробляли.
Ми сповідуємо принципи: не красти, не брехати, дослухатися до людей. Прозорість та підзвітність влади –
наші основні орієнтири.
НАШІ ПРІОРИТЕТИ ДЛЯ ЛЬВІВЩИНИ:
- збереження історико-культурної спадщини, захист
культурного простору, української мови та наших традицій;
- конкурентоспроможна економіка: інвестиційна привабливість регіону, покращення бізнес-клімату, розвиток індустріальних парків та локальних економік, створення робочих місць через програми стимулювання
розвитку підприємництва;
- здорове населення: створення ефективної системи
громадського здоров’я;
- освічені громади: модернізація освітньої мережі та
надання якісних освітніх послуг;
- збалансований просторовий розвиток: розбудова
дорожньо-транспортної та логістичної інфраструктури,
нові пункти пропуску через державний кордон, будівництво концесійних доріг, зокрема Львів – Краковець та
північної ділянки об’їзної автомобільної дороги Львова.
Реалізація інфраструктурного проєкту «Мале Карпатське коло»;
- стимулювання економічного розвитку сільських та
гірських територій: підтримка фермерів, сільськогоспо-

дарських кооперативів, розвиток народних промислів;
- чисте довкілля: запобігання забрудненню водних
ресурсів та атмосферного повітря, створення регіонального центру управління відходами. Модернізація очисних споруд, упорядкування зливової каналізації в населених пунктах області.
Команда Президента на Львівщині – це професійні і
вольові люди, з новим мисленням та сучасними підходами до управління. Нам змінювати країну разом!

Максим КОЗИЦЬКИЙ:

«Ìè ï³ä³éøëè äî ³ñòîðè÷íîãî ðóáåæó –
ïåðåäà÷³ âëàäè ãðîìàäàì!»
Львівська область до цієї зміни готує людей. За моєї ініціативи, уже майже місяць виїзна група тренерів
відвідує різні райони з програмою навчання. Бо нова влада має бути освіченою та професійною, щоб у
процесі управління не втратити права на майно, землю, надра. Кожен може пройти цей курс навчання і
зрозуміти: як стати успішним управлінцем. Як професійно відповідати на виклики часу. Як це – вміти
брати на себе відповідальність за громаду.
Отже, презентуємо для вас нашу нову програму.
ЗАПУСКАЄМО ПРОЦЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВЛАДИ!
Щодня у різних районах Львівщини відбуваються БЕЗКОШТОВНІ тренінги, на яких мешканців громад вчать,
як професійно працювати у владі. Навчання за цією програмою відбувається вперше в Україні. І саме Львівщина стала стартовим майданчиком для важливого навчання лідерів громад.
Свого часу Україна здобула європейський вибір як
МЕТУ, ШЛЯХ, ОРІЄНТИР.
Було перерізано святкову стрічку до європейських
стандартів життя.
Але ці стандарти не ввійшли у життя кожної людини
як щось просте і зрозуміле. Попередня влада, захопившись стратегічними питаннями, не змогла простим і
зрозумілим способом перекласти європейський орієнтир з білбордів на реалії життя кожної людини в Україні.
І тим більше залишилося незрозумілим, ХТО все-таки
візьме на себе відповідальність за впровадження високих стандартів у наше життя. Не політичних гасел, а
насущних справ!
Ми маємо зробити це, побудувавши ВСЮ нашу
діяльність на таких засадах:
ПАТРІОТИЧНІСТЬ, ПРАВДИВІСТЬ, ПРОФЕСІЙНІСТЬ.
Задля цього, по-перше, УСЯ ВЛАДА на території: державна, місцевого врядування – має чітко сформулювати відповіді на запитання:
ХТО, ЩО, ЯК І КОЛИ робить
для села, селища, міста,
області та країни загалом.
На що мають витрачатися
ресурси?
По-друге, і це основне –
дати змогу людям самим
приймати рішення, від котрих покращиться їх життя.
Не раз на п’ять років – у
день виборів, а постійно! А
для цього необхідно забо-

ронити втручатися у свою роботу корумпованим попередникам.
ЛЮДЕЙ ПОТРІБНО НАВЧИТИ – ЯК ПРОФЕСІЙНО
УПРАВЛЯТИ РЕСУРСАМИ ГРОМАД.
Нашими тренінгами вже зацікавилися сотні людей,
які приходять на навчання. Схвальні відгуки про них
можна було почути у Яворові, Новояворівську, Золочеві,
Бродах і Мостиськах, Самборі, на Турківщині, Стрию,
Старому Самборі та на Сколівщині, де навчання вже
відбулося. Виїзних тренінгів чекають й інші населені пункти.
Зауважмо, усі 29 років незалежності України державне управління базувалось на радянській основі. Відтепер громадам потрібно навчитись формувати запит на
НОВУ ефективну владу.
ПЕРЕДАТИ ВЛАДУ ЛЮДЯМ.
Що нам дадуть нові підходи в управлінні ресурсами
громад? Ми досягнемо розвитку територій, сформуємо
нове мислення у людей, які стануть відповідальними за
життя і ресурси громади.
Проєкт “ВКЛЮЧАЙСЯ! НАВЧАЙСЯ, СТАВАЙ ВЛАДОЮ”
створено, щоб люди вміли ефективно працювати у нових ОТГ та районах. Щоб підготовлені на тренінгах
фахівці виконували завдання у найкоротші терміни, при
найефективнішому використанні ресурсів: фінансових,
кадрових, матеріальних, інформаційних та інших.
Ми пропонуємо представникам усіх політичних сил
долучитись до платформи розвитку європейської
Львівщини на противагу політичному протистоянню заради рейтингів.
Як к азав блискучий політик минулого Вінстон
Черчілль, “Хтось змінює переконання заради партій,
хтось змінює партії заради переконань”.
ЗАРАДИ ЛЬВІВЩИНИ МИ МАЄМО ОБ’ЄДНАТИСЬ
ДОВКОЛА НАЙПРОГРЕСИВНІШИХ ІДЕЙ РОЗВИТКУ.

ÌÀÊÑÈÌ ÊÎÇÈÖÜÊÈÉ,
голова Львівської обласної організації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ».

ÊÎÐÈÑÍÎ ÄËß Ã²ÐÑÜÊÈÕ ÎÒÃ
Петро ЮДИЦЬКИЙ, Турка:
- Сьогоднішній тренінг надзвичайно інформативний. Мешканцям нашої громади, та тим, хто хоче в подальшому представляти її інтереси, він є необхідний. Адже йшлося не лише про управлінські функції та обов’язки, але
й про ефективні моделі управління
ресурсами громади та залучення її
до формування бюджету. Таких навчань варто організовувати більше,
адже певна частина бажаючих стати депутатами - у владі ніколи не
була. Хто б не кандидувався від
різноманітних партій, обов’язково
має відвідати це навчання, адже тут
можна почерпнути нові ідеї та ефективні рішення, що уже застосовують наші європейські сусіди у своїх громадах. Для гірських
ОТГ, до прикладу, є теж дуже важливим питанням – збереження землі. Щоб її не втратити, потрібно навчати управлінців,
котрі будуть обізнані, креативні, зможуть в найкоротші терміни приймати і втілювати важливі рішення для людей. До того
ж, це навчання є безкоштовним і відкритим для всіх. Бо успіх
громади і держави залежить від всіх її членів. Бо Україна - це
кожен з нас.

ÇÐÎÇÓÌ²Â, ßÊ ÇÀËÓ×ÈÒÈ
ÊÎØÒÈ ²ÍÂÅÑÒÎÐÀ
Богдан ЧЕРЕПАНИН, Верхнє Висоцьке:
- На тренінгу піднято дуже багато важливих питань. Те, що озвучено лектором, в Інтернеті не знайдеш. Наприклад, нам продемонстрували різні способи ефективного залучення коштів
інвестора до проєктів громади. Також
детально розповіли про землі, котрі знаходяться поза межами населених
пунктів і як їх задіяти на користь громади. У європейській спільноті, частиною
якої ми є, висунуті високі критерії до
формування нової влади. І щоб тим вимогам відповідати й зробити свою громаду успішною й заможною – варто відвідувати таке навчання. Відвідувати, незалежно від партійних уподобань. Адже
успіх залежатиме від кожного з нас. І від депутата, і від кожного члена громади. Ми маємо творити нашу державу разом,
бо Україна - це ми!
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Уляна Парпан:

ÐÎÇÂÈÒÎÊ Ã²ÐÑÜÊÈÕ
ÃÐÎÌÀÄ ÌÀª ÁÓÒÈ
ÎÑÍÎÂÎÞ ÐÎÁÎÒÈ
ÄÅÏÓÒÀÒ²Â
Однією з найбільших проблем нашої сучасності є те, що
до влади прийшли випадкові люди, серед яких до того ж
немає професіоналів. Це спричинило кадровий колапс, в
якому зізнався сам Президент. Найближчі місцеві вибори –
це шанс України повернути до влади фахівців, людей, які
горять справою свого життя та добре знають, як зробити лад у державі.
Уляна Парпан – кандидатка у депутати до Львівської обласної ради по округу № 6 (Турківський, Самбірський та Старосамбірський райони) - юристка, викладачка, докторка юридичних наук, професорка кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної
освіти Національного університету «Львівська політехніка», відповідає на мої запитання.
– З якими намірами Ви берете участь у місцевих виборах?
– Кожна жінка прагне до краси, до порядку, до досконалості, адже нам, жінкам, притаманне почуття
гармонії та рівноваги. Тому коли бачиш якісь невідповідні речі – одразу хочеться це виправити, щоб
відновити природній баланс. Але склалося так, що в нашій країні потрібно змінювати дуже багато, тому
я обрала для себе абсолютного чемпіона серед лідерів – Юлію Тимошенко та її команду, з якою маю
наміри реалізувати свій потенціал юриста та громадянина.
Найбільше я б хотіла вирівняти ту несправедливість, яка торкнулася дітей, що проживають у гірських
районах, та допомогти нашій молоді реалізуватися, всебічно розвиватися. Звичайно ж, маю напрацювання, які допоможуть мені займатися улюбленою справою на користь нашому суспільству.
– Як Ви зробили вибір на користь «Батьківщини»?
– Як людина небайдужа, я не можу спостерігати мовчки за тим, що відбувається на всіх рівнях нашого
суспільства. Тому, відчуваючи у собі потенціал для реалізації масштабних проєктів – як власних, так і
командних, а також жагучу потребу змін, я зробила свій вибір на користь політичної сили, яка єдина зі
всіх більш як трьохсот партій є адекватною у своїй послідовній проукраїнській політиці, маючи напрацьований пакет пропозицій.
Роки, коли Юлія Володимирівна була прем’єром, були часом вагомих соціальних змін, економічно
вивірених кроків та впевненості у завтрашньому дні. Я хочу підтримати цю мужню жінку, спроможності
якої не дають спокійно спати тим, для кого Україна є не державою, а пирогом… Саме тому, що її
мудрість та завзятість не мають конкуренції серед українського політикуму, вона стала жертвою несправедливих обвинувачень, була полита брудом та брехнею, була ув’язнена.
Як свідома громадянка, я маю за честь бути в команді Юлії Тимошенко, я маю велике бажання
працювати з цією дивовижною жінкою, якої так бояться олігархи, за паплюження доброго імені якої
було сплачено 74 мільйони гривень. Дякую Богові, що американський суд довів всю несправедливість
обвинувачень, більше навіть, сплатив компенсацію за завдану шкоду. Її авторитет у світі, її потенціал та
досвід для України є порятунком.
Тільки Юлії Тимошенко та команді партії ВО «Батьківщина» під силу відстояти українську землю,
тільки їй під силу повернути Україні повагу в світовому співтоваристві та забезпечити нам, українцям,
гідне життя.
Микола КАРПАТСЬКИЙ.

ÇÅÌËÞ ÏÐÎÄÀÂÀÒÈ
ÍÅ ÌÎÆÍÀ
Україна може подолати усі виклики, які стоять зараз перед нею, спираючись на власні ресурси. Саме тому важливо не дозволити владі розбазарити й розпродати їх, а Президент, його
команда та лобісти, які протягнули закон про розпродаж сільськогосподарської землі, свідомо пішли на порушення закону, аби зірвати засідання Конституційного Суду.
Про це заявила напередодні голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко після першого засідання
Конституційного Суду України щодо незаконності відкриття ринку землі.
Замість розгляду справи в Конституційному Суді по суті, ми
побачили одну очевидну річ – президенти в країні змінюються,
а шахрайські прийоми залишаються такими, як були у всі часи.
Для того, щоб зірвати засідання Конституційного Суду, яке було
заплановано на вівторок, 29 вересня, представники президента не з’явилися на це засідання.
Переконаний, що такі збіги не випадковість, це грубе, без особливого політичного прикриття, перешкоджання правосуддю стосовно зупинки продажу сільськогосподарської землі. Також хочу
зазначити, що Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за перешкоджання правосуддю.
Такі дії означають, що всі, причетні до протягування документа, розуміють, що закон неконституційний, що процедури, які
супроводжували його ухвалення, є незаконними, й вони точно
знають: якщо буде неупереджений, об’єктивний розгляд справи у суді, цей закон має всі підстави бути визнаним неконституційним.
Хочу вірити, що Конституційний Суд таки зможе стати реально незалежним і конституційним судом та не дасть можливість
владі розпродати українську сільськогосподарську землю.
Петро ПОВРОЗНИК,
юрист, уродженець с. Гусне, кандидат у депутати до Самбірської районної ради від ВО «Батьківщина»

Наш земляк
очолив список від
партії «Батьківщина»
до Самбірської
районної ради
У попередньому номері ми вже писали, що нещодавно народний депутат України, голова «Батьківщини» Львівщини Михайло Цимбалюк представив команду політичної сили Юлії
Тимошенко у новоствореному Самбірському районі, частиною
якого стала Турківщина.
Після офіційної частини, я мав можливість поспілкуватися з одним із учасників заходу - нашим земляком, викладачем Львівського національного університету ім. І. Франка Василем Чорним.
Мій співрозмовник – уродженець села Верхнє Висоцьке, закінчив місцеву середню школу, згодом Дрогобицький педуніверситет.
Перші вчительські кроки зробив у Красненській та Матківській школах нашого району, куди був скерований одразу після закінчення
вишу.
Згодом перебрався на викладацьку роботу до Львова. Зараз
викладає англійську мову на юридичному факультеті Львівського
національного університету ім. І.
Франка. Бере активну участь у
громадському житті, регулярно
спілкується із вихідцями з Турківщини, які проживають і працюють у Львові.
З травня 2020 року працює присяжним суддею Франківського
районного суду міста Львів.
Окрім громадського життя, Василь Чорний бере активну участь
у місцевому політичному житті. На
місцевих виборах, які відбудуться в останню неділю жовтня, конференція Львівської обласної
парторганізації ВО «Батьківщина» доручила йому очолити партійний список до Самбірської районної ради (охоплює теперішні Турківський, Старосамбірський та Самбірський райони). Також у
першій десятці до районної ради йдуть ще двоє представників із
Турківщини: Петро Поврозник (номер 6) – молодий юрист, уродженець села Гусне, який зараз живе і працює у Львові, та Надія Яворська (номер 7) – бухгалтер відділу освіти Турківської районної держадміністрації.
До Львівської обласної ради партія ВО «Батьківщина», по округу
№ 6, висунула Романа Богайчика, мешканця села Бітля – лісничого
Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП
«Галсільліс», Уляну Парпан (батьки якої родом із Турківщини) професорку кафедри адміністративного та інформаційного права
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти НУ «Львівська політехніка», доктора юридичних наук, та Мар’яна Лозинського (уродженця Старосамбірщини) - кандидата історичних наук, доцента кафедри теорії і практики журналістики факультету журналістики Львівського національного університету ім.
Івана Франка.
Специфіка гірських районів, на думку Василя Чорного, полягає у
тому, що попри те, що часто ці терени мають вигляд туристичної
мекки, проблем тут завжди більше, аніж будь-де; втім, лише у бездарного господаря віддаленість та малонаселеність населених
пунктів можуть бути причиною їхньої занедбаності, а в умілого керівника до всього доходять руки, усі питання планомірно, чи навіть
екстрено вирішуються.
За словами нашого земляка, якщо ретроспективно поглянути на
розвиток Карпатського регіону за часів незалежності, то побачимо,
що тих, хто справді щось робив для горян, були одиниці - досі немає
альтернативи заходам, які були запроваджені урядом Тимошенко
з метою усунення наслідків повені 2008 року у Західній Україні, коли
завдяки оперативній роботі уряду, в лічені дні було складено списки постраждалих, терміново оцінено суми збитків, нанесених кожній
садибі та, відповідно, було компенсовано повністю вартість придбаних матеріалів на ремонт та відновлення постраждалих від стихії
будинків (це лише цільова допомога громадянам).
«Якщо ж говорити про загальні витрати уряду Юлії Тимошенко на
ліквідацію наслідків повені 2008 року – то сумарно тоді була виділена безпрецедентна в історії України сума допомоги в розмірі 1
мільярд доларів. Ці заходи дозволили оперативно відновити інфраструктуру постраждалих від повеней районів - від транспортного
сполучення до повного нормального функціонування населених
пунктів, потерпілих від негоди, включно з відновленням житла та
господарки в тих випадках, де було задокументовано та підтверджено шкоду», - переконаний Василь Чорний.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ª ÇÍÀÍÍß ² ÁÀÆÀÍÍß,
ÄÎÑÂ²Ä ÏÐÈÉÄÅ,
À ÇÃÎÄÎÌ – ² ÓÑÏ²Õ
Роман Думич, 35-річний кандидат в депутати до Самбірської районної ради
від ПП «Європейська солідарність», уродженець с. Скелівка Старосамбірського району, керівник підприємства ПП «Тур-Авто» у м. Турка, яке забезпечує
пасажирські перевезення у трьох районах – Турківському, Старосамбірському
та Самбірському. На цій посаді працює майже 4 роки. Сьогодні він гість редакції.
– Романе, ти вирішив брати участь
у цьогорічних виборах. Чому саме
прийняв таке рішення?
– Я як керівник компанії-перевізника
безпосередньо контактую з людьми зі
свого рідного Старосамбірського району, а також Турківського та Самбірського, і бачу проблеми, які чиновники не вирішують впродовж багатьох років. В першу чергу, це стан доріг, особливо в селах,
по яких людям доводиться їздити щодня. Бачу і соціально-майновий стан жителів бойківського краю. Чесно кажучи,
хотів би, щоб люди були тут більш соціально захищені та матеріально забезпечені. Потенціал нашого краю цілком
дозволяє це зреалізувати. Саме тому я
хочу це змінити. Хочу, щоб усюди були
гарні дороги, люди могли достойно забезпечити свої сім’ї, не важко працюючи
за кордоном на заробітках, а в себе на
батьківщині, відкривши власний бізнес чи
отримавши високооплачувану роботу. Я
йду в депутати, щоб створити умови для
розвитку краю, у якому народився і виріс.
І аж ніяк не пов’язую з депутатством здобуття якоїсь особливої посади. Чомусь у
нас впродовж багатьох років заведено:
ти головний лікар чи директор лісгоспу –
значить, мусиш бути депутатом. Інакше
можеш і посади позбутися. Я працюю не
в державній сфері, а в комерційній. Власне тому на мане не мають і не матимуть
впливу державні органи чи окремі чиновники.
– Побутує думка, що чим старша
людина, тим більший в неї досвід, тим
більше користі вона може принести
у владі. А може навпаки – у владі
потрібні молоді, амбітні, енергійні
люди, хоч досвід у них не великий. Що
думаєш з цього приводу?
– Ну, дивіться. Впродовж багатьох скликань у радах різних рівнів засідають одні
й ті ж депутати – старші, досвідчені у своїй
сфері люди. А чи вирішують вони щось
значуще для конкретного міста, села чи
громади? Так, багато обіцяють, але практично нічого не виконують. Хтось досиджує до пенсії, інші, щоб мати ще одне скликання – для нарахування пенсійних надбавок. Як на мене, потрібно, щоб до
органів місцевого самоврядування прийшли молоді люди, в яких інші погляди на
життя, більше енергії та здорових амбіцій.
Наші діти народилися вже у незалежній
Україні і нам, молодим батькам, хочеться виховувати їх у мирній, квітучій, комфортній для проживання країні. А хто ж,
як не ми, зможемо це зробити? Отже,
потрібно проявляти ініціативу молодим і
дбати про майбутнє. У нас на завершенні
адміністративно-територіальна реформа. На мою думку, в таких умовах потрібне
повне перезавантаження влади. Новим
громадам – нові лідери.
– Романе, знаю, що ти активна, небайдужа людина. Про це свідчить
твоя позиція в час Революції Гідності.
Розкажи коротко про цей період твого життя, та й взагалі, як оцінюєш
політичну ситуацію в нашій державі
після цього всенародного піднесення,
адже минуло вже 7 років. Чи ідеали, за
які стояв Майдан, на твій погляд, є
зреалізованими?
– Так, я брав участь у Революції Гідності,
неодноразово їздив з друзями-однодумцями до Києва. Везли мітингувальникам
різне: цвяхи, електроди, одяг, засоби захисту, їжу, словом, усе те, що потрібно було
на Майдані. Пам’ятаю, на кожній заправці зустрічали таких, як ми, небайду-

жих, хто їхав до Києва, або ж повертався
звідти. Коли не було можливості відвідувати столицю, брав участь у протестних
акціях у Львові, інших населених пунктах
області. Цей період для мене – велике

суспільне піднесення, адже українці продемонстрували всьому світу, що ми – велика нація і можемо відстоювати своє
право на достойне життя. Але, на превеликий жаль, світлі ідеали Майдану практично сьогодні розтоптані. У багатьох і
навіть тих, хто брав активну участь у цьому всеукраїнському здвизі, абсолютно не
ті життєві цінності, що в Героїв Небесної
Сотні. На жаль…
– Романе, думаю, нашим читачам
буде цікаво: чому з-поміж багатьох
політичних партій ти, власне, вибрав
«Європейську солідарність»?
– Все дуже просто. Впродовж років моя
сім’я, моя родина від діда-прадіда сповідувала націоналістично-патріотичні
принципи. І не на словах, а на ділі. Ніхто з
моїх рідних не бігав за вигідними партіями чи її лідерами, щоб здобути посаду чи
якісь особливі преференції. З початку
нашої незалежності я і мої рідні підтримували принципи та ідеали великого
лідера української нації В’ячеслава Чорновола, який поплатився життям за те,
що любив Україну, показував нам, як треба її будувати багатою і справедливою. Я
підтримував й президентів Віктора Ющенка та Петра Порошенка. І не тому, що вони
є ідеали нації, а тому що боролися і відстоювали близькі всім нам націоналістичні
позиції, прагнули, щоб Україна була серед розвинутих європейських держав, не
піддавалися на спецоперації Росії та її
поплічників в Україні, що намагалися і намагаються затягнути нас в «тайожний
союз». Лише сліпий, або надто заангажований сьогодні не бачить, як наша
країна, завдяки неукраїнським керманичам, сходить до авторитаризму та диктатури. Хоч псевдопатріоти на місцях воліють цього не бачити та всіляко під патріотичними гаслами прикривають своє невігластво і запроданство. Для мене віра,
мова, армія – це не пусті слова.
– Зараз чуємо багато розмов про
корпоративну соціальну відповідальність. Коли бізнес долучається
до вирішення значущих соціальних пи-

тань. Чи є твоє підприємство серед
таких? І якщо так, то які саме соціальні проблеми вдається вирішувати?
– Впродовж багатьох років наше
підприємство має безпосереднє відношення до волонтерської діяльності.
Відповідно до існуючих норм, ми забезпечуємо безкоштовне перевезення
пільгових категорій населення. Крім того,
активно допомагаємо спорту, зокрема у
перевезенні команд на змагання. Для
прикладу, весь минулий сезон ми безкоштовно перевозили футбольну команду «Карпати» Турківського району на календарні матчі в інші регіони Львівщини.
Завжди допомагаємо в перевезенні
дітей зі шкіл-інтернатів на екскурсії чи
інші навчально-виховні заходи. Звертаються до нас і церковні громади, яким
надаємо транспорт в організації прощ.
Наші автобуси возили вірян до Києва,
коли українська церква отримувала Томос. Долучаємось до розвезення подарунків до Дня Святого Миколая. Тобто розуміємо соціальні потреби людей і всіляко намагаємося бути їм корисними. Допомагаємо, чим можемо.
Або ж ще один приклад. Нещодавно, у
час карантину, ми перевозили солдатів
до Миколаєва на ротацію. Як відомо, тоді
інший транспорт не курсував і ми свідомо взяли на себе цю відповідальність.
Можливо не всі знають, що в час жорсткого карантину наше підприємство було
єдиним перевізником у Турківському,
Самбірському та Старосамбірському
районах. Ми перевозили медиків, поліціянтів, пожежників, розуміючи, що вони
виконують надзвичайно відповідальну
місію. Це були спецрейси Турка-СамбірЛьвів і в зворотному напрямку.
– Романе, хочу запитати тебе як
кандидата в депутати до районної
ради: що ти хочеш змінити на теренах трьох районів, коли отримаєш
мандат? Яким бачиш собі розвиток
гірського краю?
– Найперше докладу всіх зусиль для
проведення капітального ремонту доріг
місцевого значення. Це забезпечить
комфортний проїзд не лише нашого
транспорту, а й тисяч автомобілів приватних власників. Сьогодні 25-кілометрову
віддаль по розбитій дорозі вони долають
за півтори години, а буде добра дорога,
на це знадобиться 20-25 хвилин. Будуть
добрі дороги, дістане поштовх розвиток
туризму. До нас поїдуть відпочивальники – в готелі, приватні садиби, просто
погуляти в горах. Думаю, що жителі великих міст тоді куплятимуть в селах на Турківщині будинки, сотні з яких сьогодні пустують, а відтак і руйнуються. Вважаю, що
слід приділити велику увагу збереженню
автентичності Українських Карпат, а
відтак перетворити Бойківщину в найпривабливіший регіон Львівщини, а може
й України. Це надзвичайно важливе завдання. Зрозуміло, що зреалізувати його
за один чи два роки буде складно. Як
відомо, туризм є тим механізмом, що запускає інвестиційні та розвиткові процеси як на загальнодержавному, так і на
місцевому рівні. Тут можна швидко залучати інвестиції. Це феноменальна сфера, бо поєднує понад 50 суміжних галузей економіки. Коли розвивається туризм, мають роботу історики, реставратори, аграрії, промисловці, і звичайні
люди, що приймають у своїх оселях людей, які тікають на відпочинок від міського гамору. Тим більше, що позитивний
досвід для нас в цьому контексті є на
Івано-Франківщині та деяких інших регіонах України.
По-друге, нам треба активно працювати в плані розвитку малих фермерських
господарств. Держава має надавати для
них пільгові або безвідсоткові кредити
та гарантії в реалізації продукції, виро-

щеної в екологічно чистих умовах. Тут частково буде вирішено питання із зайнятістю населення, матеріальним забезпеченням, адже, як відомо, екологічно чисті
продукти у всьому цивілізованому світі
продають за значно вищими цінами, аніж
ті, що вирощені із застосуванням
хімікатів.
Третє, на що варто звернути увагу, –
підтримка та розвиток спорту, особливо
дитячого. Ми зобов’язані виховувати самодостатню , фізично розвинуту націю, де
культивуватиметься здоровий спосіб
життя. Престиж спорту відтягне дітей від
гаджетів та комп’ютерів. Для того, щоб
молоді хлопці та дівчата ставили перед
собою спортивні цілі і досягали їх, потрібно створити належні умови. Це наше
завдання.
Та й взагалі, я думаю, що потрібно
змінити стереотипну поведінку депутатів,
незалежно, якого рівня. Народний обранець має жити своїм округом, приїздити
сюди часто, а не три-чотири рази на рік,
знати проблеми виборців, бути з ними на
одному диханні. Я взагалі не розумію, як
люди голосують за депутатів-гастролерів
вдруге чи втретє. Можливо, це – через
відсутність альтернативи? Я йду в депутати, власне, щоб показати іншу модель.
Коли депутат проводить значну частину
часу на своєму окрузі, є доступним, просто й невимушено спілкується з людьми,
чує, розуміє і вирішує їхні проблеми. Свою
передвиборчу програму, в разі мого обрання, буду втілювати разом з тими, хто
довірить мені депутатський мандат. Як
на мене, це важливо.
– Ну, й наостанок. Як менеджер у
сфері пасажирських перевезень, скажи, яким чином плануєш застосовувати свій досвід у депутатській
діяльності? Як твої знання та вміння
можуть трансформуватися у реальні справи на користь місцевих громад?
– Я особисто знаю депутатів, які на
своєму окрузі реалізовували різні проекти – облаштування дитячого майданчика, освітлення вулиці, ремонт сільської
лікарської амбулаторії і т. ін. Поряд з тим
знаю і тих, які не зробили жодної корисної справи для людей. Працювали на свій
сумнівний імідж та для власної вигоди.
Зрозуміло, що мені імпонують перші,
зрештою, як і кожній адекватній людині.
У мене є багато амбіцій і напрацювань у
плані розвитку мікропроектів, хоча розумію: я не всесильний, і без підтримки
людей зреалізувати їх буде складно. Як
кажуть, один в полі – не воїн. Потрібна
небайдужа активна громада. У нас є Богом дана прекрасна земля, чудові люди,
але є й велика проблема: відсутність доброго ефективного управління. Власне, я
вважаю себе успішним управлінцем і хочу
застосувати свої вміння і вже чималий
досвід, щоб дати кожному ініціативному
мешканцю не лише надію, а й засоби для
розвитку. Насправді, громада може зробити багато, якщо правильно її зорганізувати. Думаю, що з обраними головами
новоутворених громад будемо організовувати навчальні семінари, як писати
проекти, які б зацікавили інвесторів, як
працювати з ними. Коли людина озброєна знаннями, тоді це виходитиме легше і
результат від цього, без сумніву, буде. Я
переконаний, що до вирішення наболілих питань має долучатися вся громада,
щоб кожен її член відчув свою персональну відповідальність за майбутнє села,
міста чи території взагалі. У моєму розумінні, правильно робить не той, хто
роздає готову рибу, а той, хто роздає вудочки і навчає риболовлі.
Також у мене є ідея зреалізувати проект «Сільський автобус». Щоб кожне
село, навіть малочисельне й віддалене,
мало автобусне сполучення, щоб місцеві
жителі могли швидко і комфортно добиратися до центру об’єднаної територіальної громади, району чи області. І тут
ми повертаємося до того, з чого почали
нашу розмову: мають бути якісні дороги.
Як керівник транспортного підприємства,
добре знаю, яку шкоду щоденно завдають транспорту вибоїсті автошляхи. Моє
гасло: людям та автобусам потрібні добрі
дороги, а рідному краю – розвинутий туризм.
– Що ж, сподіваюся, що виборці почують тебе і зроблять правильний
вибір.
Розмовляв Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÏÅÄÀÃÎÃ, ÙÎ ÏÎªÄÍÓª Â
ÑÎÁ² ËÞÁÎÂ ÄÎ ÑÏÐÀÂÈ ²
ËÞÁÎÂ ÄÎ Ä²ÒÅÉ –
ÄÎÑÊÎÍÀËÈÉ Ó×ÈÒÅËÜ
За традицією, у першу неділю жовтня, ми святкуємо День
вчителя – людини благородної і прекрасної професії. З нагоди
освітянського свята школярі несуть букети гарячих осінніх
квітів своїм улюбленим наставникам, вітаючи їх щирим словом і дякуючи за невтомну працю, адже із найперших шкільних
днів, із перших уроків вчитель стає для дитини, як мама чи
батько, її порадником, прикладом для наслідування. Безперечно, й на Турківщині є ціла когорта відданих справі, безмежно люблячих свою професію, надзвичайно мудрих, обдарованих
педагогів, яким хочеться сердечно подякувати й низько вклонитися за те, що вони такі є. Кожний навчальний заклад може
похвалитися своїми найкращими педагогами, з яких беруть
приклад колеги, якими гордиться школа, яких люблять і цінують діти, шанують батьки, громадськість. З-поміж них – надзвичайно скромна, привітна, інтелігентна людина, вмілий
педагог, вчитель історії Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Руслана
Годованець. Цього року її учениця, випускниця 11 класу, Яна
Сіданич, отримала найвищу оцінку – 200 балів – у зовнішньому незалежному оцінюванні з історії України, а сам навчальний
заклад увійшов в топ-200 найкращих шкіл України за результатами ЗНО з історії України.
– Це велике досягнення, і велика праця, найперше дитини,
– каже Руслана Михайлівна. –
Якщо школяр має велике бажання вчитися, якщо сумлінно
ставиться до уроків, уважно слухає пояснення вчителя і виконує його настанови, неодмінно
прийде хороший результат. Бо
навчання – важка праця. Хоча й

ми, вчителі, а також батьки, докладаємо чимало зусиль для досягнення такого результату.
За даними відділу освіти Турківської РДА, із 21 учня Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, які взяли
участь у цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні з
історії України, 9 показали достатній рівень, а 11– високий
рівень знань. У рейтингу шкіл
Львівської області 2020 року,
складеному на підставі середнього балу ЗНО, отриманого учасниками тестувань з усіх предметів, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи, Турківська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 посіла 44
місце серед 479 навчальних
закладів області, а серед шкіл
району – перше. А коли учні досягають таких відмінних успіхів,
то й вчителі радіють за них і
зовсім не жалкують, що обрали
в житті професію сіяча розумного, доброго і вічного. Не шко-

дує, що обрала нелегку педагогічну стежину й Руслана Годованець.
– Всі дітки люблять грати у
вчителів у ранньому віці. Ось і
мене не обійшла стороною гра
в школу, в учителя. Я любила
навчати своїх ляльок, згодом –
молодших подружок, ставити їм
оцінки за поведінку, за домашнє

завдання. Тому пізніше, вийшовши за поріг рідної школи та
відправившись у незвідану і
нелегку подорож по школі життя, я без всяких роздумів вибрала професію вчителя, – розповідає Руслана Михайлівна. – Навчалася у Турківській середній
школі (так вона в той час називалася). З теплотою згадую вчителів. Це Марія Іллінічна Яцкуляк, Олена Іванівна Собко, яка
була класним керівником, Іван
Васильович Комарницький, Іванна Василівна Браток, Володимир Миколайович Миндзів, Анастасія Іванівна Федаш, Марія
Іванівна Кузьмак, Ганна Федорівна Бобівська, Михайло Степанович Юсипович. Марія Михайлівна Мигаль, Лідія Купріянівна
Біляк. На жаль, деяких з них уже
немає в живих. Велике їм спасибі й низький уклін.
По закінченні школи Руслана
продовжила
навчання
у
Львівському державному уні-

верситеті ім. І. Франка, на історичному факультеті. Студентські
роки пролетіли непомітно. І в
1991 році випускниця вузу повернулася на рідні терени –
влаштувалася на роботу у Боринську середню школу, вчителем історії. Були і перші труднощі, і перші сльози радості від
уроків, перше захоплення від
того, що на тебе дивляться довірливі очі дітей, які чекають від
вчителя чогось цікавого і нового. Але допомагали колеги,
старші педагоги – доброю порадою і щирим словом. Сьогодні
Руслана Михайлівна щиро вдячна колективу Боринської школи,
який тоді очолювали Марія Кирилівна Дудурич та Ганна Юріївна Дребот, – за розуміння і
підтримку, яку вони надали їй,
молодій вчительці.
– У 2002 році я продовжила
вчительську працю у Турківській
ЗОШ І-ІІІ ст.. №1, в якій у свій час
і навчалась. Не почувалася і не
почуваюся сьогодні тут чужою і
зайвою, приємно працювати та
спілкуватися з тими вчителями,
які колись навчали мене, та й з
іншими співробітниками, з якими познайомилася в процесі
роботи. Тоді, 18 років тому,
колектив очолювали Павло
Михайлович Матківський,
заступниками були Ганна
Федорівна Бобівська та
Ніна Володимирівна Аннич.
Звичайно, довелося звикати до того, що в сільській
школі менше дітей, а тут у
кілька разів більше. Але
труднощі переборні, вони
загартовують людину. Я полюбила своїх учнів, думаю,
що вони теж до мене звикли. Життя в міській школі
проходить кожен день поновому. Коли готуєшся до
уроків, заздалегідь вже чекаєш повні захоплення очі,
емоції. Тому намагаюся,
щоб мої уроки не були нудними. Для мене моя робота –
це сенс життя. А учні, як ті квіточки – у кожного свій настрій, свої
звички, свої вчинки. Пишаюся
своїми учнями. Деякі з них теж
обрали нелегку професію вчителя. Так, зокрема, в нашій школі
працюють Михайло Михайлович
Сокирко, Аліна Вікторівна Редько, Оксана Іванівна Пуравець, у
Львові вчителем працює Тетяна
Михайлівна Плець та багато
інших.
Так, учителем може бути не
кожен. Учитель-це дар природи,
талант. Тому, крім знань, отриманих в стінах педагогічних
ліцеїв чи вузів, вчителю потрібне
ще велике прагнення любити
дітей і бути улюбленим. Він повинен бути прикладом для наслідування. Вчителю належить
найголовніша роль у формуванні
майбутнього країни. З усіх професій його - найблагородніша,
найважча і найважливіша.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Будівництво під ключ, прибудови, накриття та перекриття дахів, утеплення та облицювання будівель,
всі види внутрішніх робіт. ЗНИЖКА ДО 20% НА ЗАМОВЛЕННЯ РОБОТИ З МАТЕРІАЛОМ.
Тел.:+38(067)1055544; +38(095)1055544.
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Виконавчий комітет Боберківської сільської ради щиросердечно вітає з днем народження секретаря сільської ради
Ганну Миколаївну Славич і бажає шановній іменинниці неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгогодовгого щасливого віку!
Хай збудеться все, що Ви хочете,
Хай збудеться все, що чекаєте,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ви в житті прокладаєте.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я, і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!

Педагогічний колектив Буковинської ЗОШ І-ІІ ст. щиро здоровить із ювілеєм вчителя Марію Антонівну Комарницьку і
бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, щастя і добробуту
в родині, успіхів і здобутків у всіх справах, наснаги та натхнення, Божої опіки на довгій життєвій стежині.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні Ваші й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до ніг як вишень цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів
свято,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Дорогу і люблячу сестру, добру, щиру, турботливу цьоцю –
Марію Антонівну Комарницьку, жительку с. Буковинка – із 60річним ювілеєм від щирого серця і з великою любов’ю вітають брат Іван, братова Марія, племінники Микола, Ігор і Василь і бажають ювілярці міцного здоров’я, радості, миру та
ласки й милості Божої на довгій життєвій стежині.
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Хай цвіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає,
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

Люблячу, чуйну і турботливу хресну маму – Марію Антонівну
Комарницьку, жительку Буковинки, з прекрасним ювілейним
святом від щирого серця вітає похресниця Уляна з сім’єю і
бажає дорогій ювілярці міцного здоров’я – з
роси і води, добра, родинного тепла,
Божої опіки на довгі і щасливі літа!
Летять роки, мов ластівки
стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде.
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб добрі люди зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця.
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

Шановні шкільні бібліотекарі!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня
бібліотек, який відзначали 30 вересня.
Шкільний бібліотекар – перший вісник краси і знання! Адже
це ви, дорогі мої колеги, відкриваєте ворота в країну знань і з
мовчазних полиць добуваєте тепле слово для освіти спраглих
душею. Ваше любляче, тепле серце, мудре слово творять істинне чудо з тим, хто того прагне.
Бажаю вам, шановні бібліотекарі, творчої наснаги, міцного
здоров’я, натхнення, радості, щастя, добра і нових успіхів у
вашій благородній просвітницькій справі.
Щоб були щасливі ви в родині,
Мрії хай збуваються усі.
Благодаті Божої, людської шани,
Многих і благих Вам літ в житті!
З повагою – Надія Гав’як,
методист відділу освіти Турківської РДА.
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7 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ªÄÈÍÈÉ ÂÈÁÎÐ×ÈÉ
ÑÏÈÑÎÊ. ÕÒÎ Â
ÏÅÐØ²É Ï’ßÒ²ÐÖ²
У минулому номері газети «Бойківщина» ми надрукували кандидатів на голів
Турківської міської та Боринської селищної громад. Сьогодні пропонуємо нашим читачам ознайомитися з першими п’ятірками єдиного виборчого партійного списку. Власне ті, хто внесені до нього, мають великий шанс стати
депутатами. Звичайно, якщо політична сила здолає 5-відсотковий бар’єр.

ÎÒÆÅ, ÄÎ ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎ¯
Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
ÁÀËÎÒÓÞÒÜÑß:
ПП «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»:
Микола Лило, головний спеціаліст з
правових питань та зв’язків з громадськістю Турківської районної ради; Ірина
Ільницька, керуюча ТВБВ №10013/021
м. Турка АТ «Ощадбанк»; Олександр
Гвоздінський, секретар Турківської
міської ради; Андрій Дубравський,
лікар-стоматолог ФОП «Дубравський
А.В.»; Тетяна Стець, завідувач терапевтичного відділення КНП «Турківськ а
ЦРЛ».
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»:
Юрій Лило, тимчасово непрацюючий;
Іван Круц, молодший інспектор державної прикордонної служби; Михайло
Євчак, приватний підприємець с. Ясениця; Марія Ільницька, директор приватного підприємства «Галичанка»; Марія Лило, заступник начальника – завідувач сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей Турківської
РДА.
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ»:
Ростислав Набоков, заступник міського голови Турківської міської ради; Володимир Сливар, секретар-діловод приватного нотаріуса Комарницька О.Й.; Володимир Кітраль, пенсіонер; Андріана
Михайлечко, вихователь ГПД «Ліцей
№81 ім. Петра Сагайдачного», м. Львів;
Іванна Шубін, юрисконсульт Турківської
міської ради.
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА»:
Мирослава Павлик, директор Турківської районної філії Львівського обласного центру зайнятості; Надія Яворська,
бухгалтер відділу освіти Турківської РДА;
Ярослав Юричко, директор Турківського професійного ліцею; Любомира Годованець, завуч Шум’яцького НВК; Василь
Білинський, заступник начальника Турківської районної лікарні ветеринарної
медицини.

ПП ВО «СВОБОДА»:
Василь Поточний, начальник відділу
спорту, оборонної роботи та цивільного
захисту Турківської РДА; Руслан Браток,
військовослужбовець Збройних Сил; Оксана Лоневська, головний спеціаліст з
питань звернень громадян Турківської
районної ради; Василь Гребінчак, тимчасово непрацюючий, с. Лопушанка; Марина Сенюга, тимчасово непрацююча, м.
Турка.
ПП «СЛУГА НАРОДУ»:
Наталія Ільницька, перший заступник
голови Турківської РДА; Наталія Гошівська, методист районного методичного кабінету відділу освіти Турківської РДА; Петро Юдицький, начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Турківської РДА,
головний архітектор району; Микола Федаш, приватний нотаріус, м. Турка; Костянтин Коробов, директор КНП «Турківська ЦРЛ».
ПП «СИЛА І ЧЕСТЬ»:
Іван Гвоздінський, тимчасово непрацюючий, м. Турка; Степан Кузьмин, тимчасово непрацюючий м. Турка; Олег Бабич, тимчасово непрацюючий м. Турка;
Ірина Юсипович, фельдшер КНП «Турківська ЦРЛ»; Марія Яворська, юрист КНП
«Турківська ЦРЛ».
ПП «НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ»:
Іван Ференц, методист відділу культури Турківської РДА: Микола Денисов,
інженер групи технічного нагляду Карпатського РЕМ; Роман Савчак, головний
бухгалтер Присліпської сільської ради;
Ірина Стебівка, начальник служби у справах дітей Турківської РДА; Ірина Лоневська, культорганізатор Турківського районного Народного дому.
ПП «КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ»:
Ігор Стецишин, настоятель храмів Св.
Миколая та Успіння Пресвятої Богородиці
в Середній та Горішній Турці; Володимир
Библик, лікар-стоматолог КНП «Туркі-

вська ЦРЛ»; Петро Ільницький, зубний
технік КНП «Турківська ЦРЛ»; Людмила
Дем’ян, тимчасово непрацююча, м. Турка; Дмитро Буняк, пенсіонер-адвокат.
ПП «ДУХОВНА УКРАЇНА»:
Оксана Куриляк, головний спеціаліст
фінансового управління Турківської РДА;
Мар’яна Крайняковець, завідувач відділу
УСЗН Турківської РДА; Любом ира
Паньків, головний спеціаліст фінансового управління Турківської РДА; Степан
Пшенецький, лісничий Турківського ДЛГ
«Галсільліс»; Максим Демченко, фізична особа-підприємець, м. Львів.
ПП «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»:
Ярослав Паращич, головний бухгалтер
Турківської ДЮСШ «Юність»; Анатолій
Славич, приватний підприємець м. Турка; Федір Крись, директор Хащівської
ЗОШ; Ольга Платко, головний спеціаліст
Турківського управління ПФУ у Львівській
області; Віта Кухар, головний спеціаліст
Турківського управління ПФУ у Львівській
області.
ПП «УДАР» (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС «ЗА РЕФОРМИ» ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА»:
Володимир Ропецький, доцент Української академії друкарства; Титомир Федорович, тимчасово непрацюючий, м.
Львів; Ольга Борисенко, доцент Української академії друкарства; Олег Годованець, лісничий Львівського господарського підприємства «Львівсільліс»;
Олена Цимбалюк, доцент Української
академії друкарства.

ÄÎ ÁÎÐÈÍÑÜÊÎ¯ ÑÅËÈÙÍÎ¯
ÐÀÄÈ ÁÀËÎÒÓÞÒÜÑß:
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»:
Богдан Черепанин, сільський голова
с. Верхнє Висоцьке; Михайло Ільницький, директор ДП «Боринське лісове господарство»; Тарас Малець, головний бухгалтер ДП «Боринське лісове господарство»; Марія Момоход, сільський голова
с. Карпатське; Ірина Цюцик, секретар
Верхньовисоцької сільської ради.
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА»:
Роман Богайчик, лісничий Бітлянського лісництва ДЛГП «Галсільліс»; Петро
Поврозник, адвокат- юрист зі Львова;
Володим ир Копитчак, полковник у

відставці, уродженець с. Нижній Турів;
Надія Сеничич, заступник директора
Верхньовисоцького НВК; Михайлина Комарницька, вчитель Комарницького НВК.
ПП «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»:
Михайло Щур, завідувач Народного
дому с. Либохора; Микола Джура, тимчасово непрацюючий; Анатолій Періг, начальник відділення поштового зв’язку с.
Боберка; Ганна Ільницька, тимчасово
непрацююча, с. Гусне; Марія Пасічник,
тимчасово непрацююча, с. Карпатське.
ПП «НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ»:
Руслан Кравчак, приватний підприємець, м.Львів; Володимир Періг, фізична особа-підприємець, с. Боберка; Василь Жавко, тимчасово непрацюючий, с.
В. Висоцьке; Галина Рик, секретар Комарницької сільської ради; Марина Тихоненко, фельдшер с. Закичера.
ПП «НАШ КРАЙ»:
Орест Яцкуляк, тимчасово непрацюючий, смт. Бориня; Руслан Гусак, майстер
Боринського професійного ліцею народних промислів та ремесел; Андрій Мендель, тимчасово непрацюючий. с.
Верхнє; Людмила Василечко, секретар
Сянківської сільської ради; Степанія
Білинська, вчитель Нижньовисоцького
НВК.
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»:
Ігор Маркін, директор КНП «Боринська міська лікарня»; Микола Антонів, завідувач Народного дому с. Верхнє; Мар’ян Лабецький, тимчасово непрацюючий,
с. Бітля; Іванна Гунчак, секретар Боринської селищної ради; Єва Семків, секретар Верхньояблунської сільської ради.
ПП ВО «СВОБОДА»:
Василь Гакавчин, спеціаліст з питань
бюджету Турківської районної ради; Галина Іжик, вчитель Яблунівської ЗОШ;
Степан Бабунич, сільський голова с.
Сянки; Іван Дем’яновський, завідувач ветеринарної дільниці с. В. Висоцьке; Людмила Ляхович, військовий обліковець
Нижньояблунської сільської ради.
ПП «КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ»:
Петро Ільницький, зубний технік КНП
«Турківська ЦРЛ»; Любов Щукост, фельдшер КНП «Боринська міська лікарня»;
Роман Роль, настоятель храму с. Нижнє
Висоцьке; Микола Михайлик, пенсіонер,
с. Бітля; Василина Мельникович, вчитель Риківської ЗОШ.
Зрозуміло, що добре було б надрукувати й перші п’ятірки, що значаться у списках по округах. Але через брак газетної
площі наразі нам це зробити складно,
хоч ми готові піти назустріч політичним
партіям, які можуть за свій кошт опублікувати цю інформацію. Певна річ, щоб
перемогти на виборах, важливі всі деталі,
навіть й найменші нюанси.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÅÐØÈÉ Á²É ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ
Ñ²×ÎÂÈÕ ÑÒÐ²ËÜÖ²Â
106 ÐÎÊ²Â ÒÎÌÓ
У п’ятницю, 25 вересня, на Ужоцькому перевалі, поблизу села Сянки, біля пам’ятного знака Українським січовим стрільцям, відбувся захід, приурочений 106й річниці першого бою Українських січових стрільців. Враховуючи те, що у зв’язку з COVID-19, діють карантинні обмеження, цьогоріч тут зібралася небагаточисельна громада, хоча значимість заходу від цього применшеною не була. Напередодні учасники АТО навели біля пам’ятного знака порядок (скосили траву,
прибрали територію).
А в самому заході взяли участь заступник голови Турківської райдержадміністрації Василь Цибак, голова
районної ради Володимир Лозюк, начальник відділу
культури, туризму та молоді райдержадміністрації Лілія
Яворська, депутат районної ради Мирослава Калинич,
голова МГО «Світовий конгрес бойків» Петро Косачевич, голови Верхненської та Сянківської сільських рад
Оксана Чоловин та Степан Бабунич, представники громадських організацій та політичний партій, воїни АТО.
З вітальним словом до присутніх звернувся голова
Сянківської сільської ради Степан Бабунич, який коротко розповів про події, що відбувалися тут 106 років

тому, а також порівняв бойову звитягу січовиків та сьогоднішню українських воїнів
в російсько-українській
війні. Як тоді, так і зараз,
патріоти, жертвуючи життям, захищають українську землю.
Панахиду за убієнними відслужили настоятелі храмів
с.Сянки – о.Василь та о.Віктор, а також зробили аналіз
тодішніх буремних подій на Ужоцькому перевалі. Уже
згадувана депутат районної ради Мирослава Калинич
розповіла про те, хто долучався до будівництва мемор-

іалу і як усе відбувалося на зорі нашої незалежності. А
представники влади, на знак вдячності та пошани, поклали квіти до пам’ятного хреста і вклонилися незламним патріотам.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та
молоді Турківської РДА.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Ó Ô²ÍÀË² Ç²ÃÐÀÞÒÜ
ÁÎÐÈÍß ÒÀ ÒÓÐÊÀ
У неділю, 27 вересня, у Турці, на місцевому стадіоні «Карпати», пройшли півфінальні поєдинки традиційного турніру «Кубок пам’яті Героїв». Передував їм груповий етап, за підсумками якого 4 кращі команди вийшли до фінальної стадії змагань.
Першими на чудово підготовлене футбольне поле вийшли
гравці турківських «Карпат» та
сянківського «Прикордонника».
Перед початком поєдинку до
спортсменів та вболівальників із
вітальним словом звернувся голова федерації футболу Турківського району Сергій Рик. Він
вкотре нагадав, що турнір є пам’ятним, а тому закликав до толерантності, взаємоповаги футболістів, а також поваги до суддів
та вболівальників. Згадав Сергій

Романович і про ще зовсім свіжу
трагедію, що трапилася в кінці
минулого тижня на Харківщині,
де внаслідок падіння літака
Збройних Сил України, загинули
26 молодих військових, двоє з
яких – із Львівщини. В пам’ять
про них він попросив суддівську
бригаду розпочати обидва
півфінальні матчі з хвилини мовчання.
Після цього розпочалася гра.
Уже з самого початку матчу молода та енергійна команда з

Сянок розпочала наступ на ворота турківчан, які, хоч і грали на
своєму полі, на початку дещо на
ньому губилися. Результат не
забарився: одна з перших помилок у захисті – і сянківчани рахунок відкрили. Проте радість їх
тривала недовго, адже практично одразу після розіграшу в центральному колі «Карпати» рахунок зрівняли і вже далі почали
показувати хто в домі хазяїн, забиваючи гол за голом. У підсумку – 6:1.
Другий матч був набагато напруженішим та емоційнішим, ніж
перший. Тут зустрічалися два
багаторічні суперники – Бориня
та Явора. У поєдинку було забито 5 м’ячів, три з яких – з пенальті. Також арбітр показав
кілька жовтих карток. Результат
– перемога Борині, з рахунком
3:2.
Таким чином до фіналу вийшли команди з Турки та Борині, а
за бронзу поборються Явора та
Сянки.
Поєдинки пройдуть у неділю, 4 жовтня, на стадіоні
м.Турка. Початок гри за
третє місце – о 13.00 год., а
фінал розпочнеться о 15.00
год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

2 æîâòíÿ 2020 ðîêó
Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації
Львівської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Присліпського навчально-виховного комплексу (Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) Турківської районної ради Львівської
області.
Підстава проведення конкурсу – рішення Турківської районної
ради Львівської області від 05.07.2018 року № 461 XXІІ сесії VII скликання «Про затвердження Положення про конкурс на посаду
керівника закладу загальної середньої освіти, засновником якого є Турківська районна рада».
Повне найменування:
– Присліпський навчально-виховний комплекс (Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад) Турківської районної ради Львівської області.
Юридична адреса: Львівська область, Турківський район, с.
Присліп, вул. Зарічанська, 146 А.
Умови оплати праці – посадовий оклад.
Кваліфікаційні вимоги до керівника ЗЗСО:
- вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж
педагогічної роботи не менше трьох років.
Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:
-автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку
персональних даних
- копія паспорта громадянина України;
- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують
стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років
на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
- довідка про відсутність судимості;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.
- копія військово- облікових документів (для військовозобов’язаних)
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право
додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.
Документи приймаються з 06.10.2020р. по 27.10.2020р. за адресою: 82500, Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул.
С.Стрільців, 23, відділ освіти Турківської РДА, телефон для довідок:
3-14-54, tur-osvita@ukr.net.
Конкурс відбудеться: 04 листопада 2020 року, о 10.00 год., за
адресою: Львівська область, м. Турка, вул. С.Стрільців, 23. Відділ
освіти Турківської РДА.
Продається земельна ділянка в м. Турка, по вул. Івана Франка
(вздовж траси Львів-Ужгород, вище АЗС). Наявне цільове призначення – індивідуальне житлове будівництво. Площа ділянки – 0.0640
га. Наявні всі документи на земельну ділянку, документи відповідають законодавству, не містять суперечностей. Перший власник,
відсутність співвласників, зауважень та претензій з боку органів
влади чи інших осіб. Ділянка розташована поруч траси Львів-Ужгород, гарний краєвид на місто Турка, зручний заїзд, порівняно незначна відстань до центру міста. Розташування дозволяє пристосувати земельну ділянку для будівництва об’єкта комерції чи туристичної інфраструктури.
Тел.: 067-820-62-29.

ÄÀÕÏÐÅÌ²ÓÌ
Все для даху!
Низькі ціни!
– металопрофіль;
– металочерепиця;
– ринви;
– водостічні системи.
Ціни – від виробника.
«Дахпреміум» знаходиться на
вул. Івана Франка, 39, на території турківського автобусного
парку.
НОВИНКА: штахета металева.
Тел.: +380 0673138439;
+380 663306298.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного ліцею висловлює щире
співчуття директору ліцею Ярославу Володимировичу Юричку та
технічному працівнику Михайлу
Володимировичу Юричку з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
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