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Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин
проінспектував ремонт дороги Бориня-Боберка
Вчора очільник області з самого ранку, не дивлячись на несприятливу погоду, здійснив поїздку в с. Нижня Яблунька, де турецька фірма «Онур Конструкціон Інтернешнл» декілька днів
тому розпочала капітальний ремонт дороги. Підготовчими роботами вони вже пройшли більше
5 км.
У коментарі журналістам Олександр Олександрович заявив, що роботою онурівців задоволений і має
впевненість, що 90 млн. грн., які виділені на цей рік, будуть освоєні вчасно і
якісно. Також він акцентував увагу, що
ця дорога входить в масштабний проект «Мале карпатське коло», яка
з’єднає центральну частину Українських Карпат. Щодо перспектив, він
відзначив, що вже в наступному році
буде відкориговано проект і роботи
продовжаться. Є надія, що за два роки
з добрим асфальтованим покриттям
фірма «Онур» вийде аж до периметру
кордону. Це буда сучасна дорога з освітленими переходами, пішохідними
доріжками.
Проектанти мають завдання вирішити проблему з реконструкцією моста в
с. Нижня Яблунька та фаховим обґрунтуванням об’їзної дороги в с. Шандровець. З його слів, тут капітально відремонтують сьогодні існуючу дорогу через село, а також об’їзну, де ще за часів Радянського Союзу було нарізано полотно.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

«Ó íàø³ì ìèíóë³ì – òàì âîëÿ ³ ñëàâà,
Ó íàø³ì ìèíóë³ì – áåçñìåðòí³ ä³ëà»
14 жовтня вписане у календар української історії як День захисника України. Це свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості Україні і гордості за її ратну славу. Свято урочисте і радісне, але разом з тим і сумне. На Сході нашої
держави триває збройний конфлікт, що вже сьогодні забрав життя тисяч кращих синів України. Серед них наші односельці, випускники нашої школи - Сакаль Іван Володимирович та Ковальчук Микола Михайлович.
Висловлюємо велику вдячність і повагу всім, хто стоїть сьогодні в ім’я миру в Україні, та схиляємо
голову у жалобі за тими, хто віддав життя за Україну…
Низький уклін всім землякам, хто захищав і продовжує захищати цілісність і суверенітет нашої держави!
Від усієї душі бажаємо вам, дорогі
захисники, доброго здоров’я на довгі
роки, успіхів у праці, щастя, благополуччя. Нехай ваш дім буде наповнений
світлом і любов’ю, а робота приносить
лише задоволення! А після будь-яких
баталій, які часто трапляються у повсякденному житті, вдома на Вас завжди чекає затишна гавань.
Сьогодні Україна святкує славне
свято,
Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!
Це свято тих, хто ладен у будь яку хвилину
Родину захищати і рідну Україну!
Хай мир панує завжди і спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате,
до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай
огортає!
Слава Україні!
Слава її захисникам!
З повагою та щирою вдячністю –
дирекція, педагоги, батьки та учні Завадівського НВК.

10 жовтня святкує свій 60-річний ювілей Ольга Григорівна
Галич, жителька м. Турка.
Бажаємо дорогій і люблячій, чуйній, щирій, турботливій матусі і бабусі міцного здоров’я, великого людського щастя, родинного тепла, радості щоденної, життєвих сил та енергії, гарного настрою, ясного сонця та Божої благодаті.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте,
За руки роботящі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є.
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!
З любов’ю і повагою – дочки Яна, Ірина,
Ольга, Катерина, Марія, Анна, Христина;
зяті Роман, Степан, Олександр, Денис, Микола, Михайло, Богдан; син Микола; любимі бабусині онуки – Андрій, Олег, Максим, Вероніка, Денис, Артем, Дарина, Микола, Олександра,
Владик.

Сьогодні, 9 жовтня, святкує свій ювілейний день народження дорога нам людина – Едуард Ярославович Миньо.
Рідний, бажаємо, щоб Ти завжди був щасливим, здоровим,
сповненим життєвих сил і енергії. Нехай усі тривоги обходять
Тебе стороною, а життя подарує стільки радості, щоб її вистачало на всіх. Бажаємо, щоб поруч з Тобою завжди знаходилися добрі і віддані, люблячі люди, посміхалася удача і приносила багато добра і світла у Твоє життя. Усмішка
хай завжди лице осяває, а тепло Твого серця нас усіх зігріває. Божої опіки Тобі – на
многая і благая літ!
В цей день святковий і прекрасний
Хай небо сміється Тобі голубе.
Хай щастя дорогу трояндами
встелить
І промені сонця голублять Тебе.
Хай Тобі, любий, життя буде
світлим,
Хай роки любистком пахучим
цвітуть.
Земних Тобі радощів, щастя довіку,
Хай Тебе люблять, шанують і ждуть!
З любов’ю та повагою – мама Лідія, брат Анатолій з дружиною Оксаною, дружина Лілія, дочка Реґіна з чоловіком Орестом, син Павло, внук Ернестик, племінниці Ангеліна і Дарина.

Парафіяни с. Лосинець сердечно вітають з днем народження, яке святкував 7 жовтня, настоятеля храму Св. Димитрія о.
Михайла.
Всечесний отче, дякуємо Вам за Ваше невтомне і віддане
служіння Богу і своїм парафіянам.
Складаємо наші щирі молитви до Господа Бога і Матінки Божої і просимо
для Вас і Вашої родини Господнього
благословення, великої Божої благодаті та рясних Господніх ласк.
Хай благословить Господь Вас
щедро,
Доброту утверджує й любов.
Зміцнює здоров’ям, мир дарує,
Радість звершень, силу молитов.
Щоб були щасливі Ви в родині,
Серед близьких, друзів, в священстві.
Благодаті Божої, людської шани,
Многих і благих Вам літ в житті!

2 стор.
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«ÌÈ ÓÐÎ×ÈÑÒÎ ÍÅ Â²ÄÊÐÈÂÀËÈ
ÎÁ’ªÊÒÈ, À ÒÓÐÁÓÂÀËÈÑß, ÙÎÁ
ÁÓËÈ ÊÎØÒÈ ÍÀ ¯Õ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ»
У вирі швидкоплинного часу якось непомітно промайнула чергова каденція Турківської районної ради, де зібрався
професійний, відповідальний депутатський корпус. Я як голова районної ради неодноразово мав можливість пересвідчитися, з якою турботою і наполегливістю депутати вирішували ті проблеми, що були актуальними на їхніх
округах. Звичайно, їх так багато, що вирішити на сто відсотків, на жаль, немає можливості, але всі ті добрі справи,
які нам вдалися, є очевидними, і їх може побачити кожна людина, звичайно, якщо вона позбавлена упередженості. Так,
ми зазвичай урочисто не відкривали об’єкти, а турбувалися, щоб були кошти на їх будівництво, незалежно від того,
з яких джерел.
Сьогодні з повною відповідальністю можемо прозвітувати, що за 5 останніх років на соціально-культурний розвиток нашого
району з державного бюджету було залучено більше 283 млн. гривень. Майже 109 млн. грн. – з обласного бюджету, 67 млн.
грн.. – районного. Окрім того, з Державного фонду регіонального розвитку, не без сприяння районної ради, в район надійшло
24,5 млн. грн. В рамках Українського фонду соціальних інвестицій було залучено 4 млн.745 тис. грн. , по лінії ЮНЕСКО – майже
400 тисяч гривень.
Спільними зусиллями нам вдалося завершити будівництво шкіл в селах Лосинець та Нижня Яблунька, лікарської амбулаторії в селі Либохора, відремонтовано лікарську амбулаторію в с. Верхнє Висоцьке (на це з районного бюджету виділено 1
млн. 420 тис. грн.), на завершенні будівництво лікарської амбулаторії в с. Нижня Яблунька та реконструкція амбулаторії – в с.
Лімна. До слова, тут готовність майже 90 відсотків. І я маю надію, що найближчим часом нам таки вдасться завершити ці
об’єкти.
Далеко не всі знають, що лише на співфінансування мікропроектів Львівської обласної ради за 5 років ми виділили 10 млн.
грн. Більше мільйона скеровано на співфінансування придбання трьох «Школяриків». За фінансової участі районної ради в
районі споруджено три спортивні майданчики зі штучним покриттям – в селах Бітля, Завадівка та Нижня Яблунька. Більше
півмільйона гривень районна рада виділила на співфінансування газифікації села Присліп та будівництва підвідного газопроводу до с. Вовче.
Принагідно хочу повідомити, що в районі немає жодного села, для якого ми б не виділяли ту чи іншу суму грошей. Для
прикладу, назву лише деякі з них. За три останні роки виділено 2 млн. грн. – для с. Вовче, 1 млн. 113 тис. грн. – для с. Присліп,
1 млн. 302 тис. грн. – для с. Ільник, 680 тис. грн. – для с. Явора, 1 млн. 222 тис. грн. – для с. Лімна, до того ж 3 млн. 600 тис. грн.
тут було виділено для завершення реконструкції уже згадуваної лікарської амбулаторії з обласного бюджету. І цей перелік
можна продовжувати. Але суть не в цифрах. Важливо, що районна рада та весь депутатський корпус не були бездіяльними, а
активно й відповідально долучалися до вирішення всіх проблем району, незалежно від того, стосується це невеликої сільської
дороги, а чи масштабного будівництва навчального закладу. Розповідаю все це не заради похвали, а заради того, щоб наші
краяни знали, чим займалися їхні обранці та чи виправдали вони довіру. Як на мене, нам всім і кожному з них є чим звітувати.
Дякую кожному депутату за роботу і закликаю й на майбутнє не збавляти темп. Щоправда, можливо нам треба більше популяризувати те, що зроблено доброго.
Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.
Дорогі чоловіки та жінки – захисники нашої країни! Прийміть
щирі вітання зі святами – Днем
захисника України та Покрови
Пресвятої Богородиці!
Ці
знаменні дати
нер о з р и в но пов’язані між собою, символізують
зв’язок поколінь, давню історичну традицію, а тому
о с о бл и в о
шануються
українцями. Це свято увібрало в
себе багаті та славні традиції.
Воно уособлює мужність і героїзм оборонців та захисниць
рідної землі протягом усієї багатовікової української історії, тих,
хто й сьогодні героїчно захищає
суверенітет і цілісність держави
на Сході України.
Спокій наших домівок, спокій
близьких — у ваших надійних,
сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями:
добра, світлого настрою, професійних успіхів! Нехай ваші сила
та мужність завжди живляться
любов’ю та підтримкою близьких
і рідних.
Пресвята Богородиця вважалася покровителькою і заступницею славного війська козацького та всього українського люду.
І сьогодні ми звертаємось до
Матері Божої з проханням про
мир, добро, благополуччя, про
гідне і щасливе майбутнє нашого народу.
Це свято кожного, хто в той чи
інший час віддав свої знання,
силу, мужність і професіоналізм
справі захисту нашої держави.
Вітаю усіх, хто носить високе
звання захисника України!
З повагою,
Володимир ЛОЗЮК, голова
Турківської районної ради.

Шановні жителі Турківщини! Дорогі захисники України!
14 жовтня, у світлий День Покрови Пресвятої Богородиці, День
українського козацтва, ми відзначаємо ще
й День захисника України. Це свято започатковане в нелегкі часи для вшанування
мужності та героїзму захисників суверенітету та територіальної цілісності України.
Воно воістину всенародне, окроплене кров’ю та освячене вірою. Адже наш народ завжди прагнув до незалежності, давав достойну відсіч загарбникам і відстоював рідну
землю.
Славну когорту мільйонів героїв, загиблих у різні часи за соборність та волю України, вже у двадцять першому столітті поповнили Герої Небесної Сотні та тисячі
наших співвітчизників, які загинули за час неоголошеної війни на
Сході України. Обов’язок кожного з нас – завжди пам’ятати про цих
героїв, котрі життя віддали, захищаючи Україну. Ми також не маємо
права забувати про їх осиротілі родини, про тих, хто вижив і потребує нашої з вами уваги, підтримки та допомоги.
Дорогі захисники Української держави! Сердечно вітаю вас з Днем
захисника України – святом, яке \уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі. Бажаю вам незламної волі,
надійного родинного тилу, міцного здоров’я, звершення всіх ваших
мрій і побажань, високих досягнень на благо рідної держави! Нехай надихає вас у ділах сьогоденних і планах на прийдешнє нетлінна сила Покрови Пресвятої Богородиці.
Слава Україні! Слава її захисникам!
З повагою та щирою вдячністю,
депутат Верховної Ради України Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо з ювілейним 60-річчям
дорогого і люблячого чоловіка, батька, дідуся – Миколу Васильовича Бурича.
У цей святковий день хочемо всі Вам побажати
міцного здоров’я, мирного неба над головою, здійснення усіх
найзаповітніших
мрій. Рідний наш,
нехай життя Ваше
буде чисте, уквітчане щастям і
добром, любов’ю, ніжністю, теплом. Господнього Вам благословення – на довгі роки життя!
Вклоняємось, рідний, Вам низько
до ніг
І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За ласку, турботу – на довгі
роки.
Хай в серці Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах
тримає.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
З любов’ю – син Микола, невістка
Міхаєла, онук Миколка; син Віталій,
невістка Оксана, онучки Вероніка і
Міланія; син Роман.
До найтепліших вітань приєднується родина Дмитра та Вікторії Сенів.

Шановні жителі Турківщини!
Прийміть щиросердні вітання
з нагоди Дня захисника України
та Дня Українського козацтва! Ці
свята відзначаються в українському суспільстві в день великого православного
свята - Покрови Пресвятої Богор од и ці.
Саме Свята
Покрова
здавна була
захисницею
українського козацтва,
а тепер і українс ько го
війська.
Сьогодні День захисника України є особливим для тих, хто зі
зброєю в руках боронить нашу
землю на Сході України, не дає
ворогу втілити свої плани та роз’єднати український народ. Усвідомлюючи своє високе призначення - охороняти життя та
мирну працю свого народу, сьогоднішнє покоління героїв сучасної історії України бере приклад із своїх попередників. Адже
любов до рідної землі та батьківської хати, повага до українських традицій та рідної мови передалася їм у спадок та ні за
яких обставин не можуть бути
знеціненими.
Шановні захисники України!
Дякую вам за відданість нашій
державі та її народу! Нехай наша
священна українська земля назавжди буде благословенною,
вільною та незалежною!
Бажаю вам міцного здоров’я
на довгі роки, злагоди, добра і
миру, успіхів у повсякденному
житті та у військовій службі!
З повагою, Віталій БАБЯК,
голова Турківської райдержадміністрації.

Шановні турківчани!
Прийміть щирі вітання із Днем
захисника
Укр аїни ,
Днем Українського козацтва та зі
святом
П ок ро ви
Пресвятої
Богородиці!
Споконвіків
наш народ звертався до Пресвятої Богородиці за заступництвом,
особливо у важкі історичні часи,
коли була загроза іноземного
поневолення. Українські козаки
вважали Божу Матір своєю Небесною Покровителькою. Вочевидь цей день для вшанування
нинішніх захисників України обраний не випадково. Козацька
слава є нашою спільною національною гордістю й історичним
спадком, який не дозволяє нам
відступати, а надихає йти вперед
до перемоги.
14 жовтня вписане у календар української історії як День
захисника України. Цей день
для усіх нас водночас урочистий
та радісний, але разом з тим
скорботний та сумний. На Сході
нашої держави триває збройний
конфлікт, що вже сьогодні забрав життя тисяч кращих синів
України.
Висловлюю велику вдячність і
повагу всім, хто стоїть в ім’я миру
в Україні та віддаю уклін тим,
хто віддав життя за Україну. Мирного неба над головою усім нам!
Нехай Пресвята Богородиця
береже Україну під своїм Покровом!
З повагою,
Турківський міський голова
Геннадій КОГУТ.
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Це одне із пріоритетних завдань молодої амбітної команди Львівщини
1. БІОГРАФІЧНА НОТА. Юрій Бучко народився у с. Баранівка Самбірського району. Закінчив Львівську комерційну академію, за спеціальністю –
юрист. До посади заступника голови Львівської ОДА працював юристом у
багатьох комерційних структурах, зокрема керував юридичним супроводом спорудження Самбірської сонячної станції в с. Ралівка, Бориславської
сонячної станції, Старосамбірської вітрової електростанції. Амбітний,
фаховий, принциповий, вмілий менеджер і керівник.
2. КОМАНДА МАКСИМА КОЗИЦЬКОГО – ЛЬВІВЩИНІ.
Вперше в історії України на дороги Львівщини в 2020
році було виділено 5 млрд. гривень. У наступному році
заплановано виділити 10 млрд. гривень. Ми переконані,
що кожна гривня буде використана ефективно, з користю для жителів Львівщини, й зокрема Карпатського регіону. В команді Максима Козицького Юрій Бучко є заступником голови обласної адміністрації й відповідає за
житлово-комунальне господарство, агропромисловий
комплекс, екологію, містобудування та архітектуру, в тому
числі за дорожнє господарство.
Загалом в поточному році на Львівщині відремонтовано 130 км шляхів, завершено будівництво 6 шкіл, 5
дитячих садочків, 5 стадіонів, відремонтовано 9 приймальних відділень, 43 лікарські амбулаторії сімейної
медицини, для потреб охорони здоров’я закуплено 259
автомобілів.
3. КОМАНДА МАКСИМА КОЗИЦЬКОГО – ТУРКІВСЬКОМУ РАЙОНУ.
У 2020 році на Турківщині, за кошти обласного та державного бюджетів, реалізується 24 проекти, на які спрямовано 17 млн. гривень. Найбільші – реконструкція
спортивного залу Явірської ЗОШ І-ІІІ ст.– 1, 5 млн. грн.;
реконструкція лікарської амбулаторії в с. Лімна – 4,3
млн. грн.; продовження будівництва школи в с. Либохора – 1,5 млн. грн. Є надія, що вже до кінця 2020 року
вдасться накрити приміщення, а впродовж двох наступ-

них років здати навчальний заклад в експлуатацію. Днями урочисто відкрито лікарську амбулаторію в с. Либохора, вартість якої – більше 10 млн. грн. Це сучасне приміщення, з просторими світлими кабінетами та помешканням для лікаря. До кінця року буде завершено будівництво такої ж лікарської амбулаторії в с. Нижня Яблунька.
На Турківський район спрямовано більше 143 млн.
гривень – з обласного бюджету та Державного дорож-

нього фонду – на ремонт доріг. Зокрема Турка - Східниця (40 млн. грн.). Цю дорогу ми плануємо завершити і
здати в експлуатацію уже в наступному році. В даний
час – на завершенні виготовлення проектно-кошторисної документації на ділянку дороги, яку плануємо
відремонтувати у 2021 році. Невдовзі відбудеться тендер. На остаточне завершення цієї дороги заплановано виділити 210 млн. грн. Таким чином Турка матиме
зручне сполучення із всесвітньовідомими здравницями у Східниці та Трускавці. Це дасть великий поштовх
для розвитку туризму. Відпочивальники зручно і швидко
зможуть доїхати на Турківщину, де збереглися народні
традиції, автентичне мистецтво, є цікаві й гостинні агрооселі, бази для відпочинку, чудова природа, чисте повітря. Буквально днями розпочато ремонтні роботи дороги Бориня - Боберка. Загальна кошторисна вартість її
– 410 млн. грн. У цьому році заплановано освоїти 90
млн. грн. За ці кошти турецька фірма «Онур Конструкціон Інтернешнл», що перемогла в тендері, прокладе
перший шар бетоноасфальту, протяжністю 10 кілометрів.
Продовження будівництва також у наступному році.
Щодо дороги Турка-Лопушанка, по одній ділянці тут вже
виготовлено ПКД, по іншій цей процес триває. У поточному році на ремонт тут використано 2 млн. гривень, а
Партія «Слуга Народу». №2.
найближчим часом буде освоєно ще мільйон. Проведемо грейдерування та підсипку щебенем вибоїн. Вартість
До Львівської обласної ради по
робіт, які виконає фірма «Онур», складатиме мільйон
гривень, а триватимуть роботи 3-4 дні, за умоСамбірському виборчому округу.
ви, що буде сприятлива погода. На наступний рік на ремонт цієї дороги заплановано
Юрій Бучко.
100 мільйонів гривень.
Буде оголошено тендер й на виготовлення
Підтримавши команду МаксиПКД по дорозі з с. Тершів через Лаврів, Головецьке, Дністрик Старосамбірського райма Козицького, ми вибираємо
ону і аж до Лімни Турківського району, а далі
через Дністрик Дубовий до Боберки. Дороги
розквіт Карпатського краю.
розділять на сім проектів, в залежності від їх
складності. Є ділянки, де потрібно проводити капітальний
ремонт, інші – поточний, а в деяких місцях – будувати її заново. Ця дорога має умовну назву
«Мале карпатське кільце». В її
структуру увійде частина дороги, на якій сьогодні тривають
роботи (Стрілки-Мшанець).
Вартість робіт – 70 млн. гривень.
Важливим об’єктом, який має
дотичність до Турківщини, є дорога
Стрілки-Новий Кропивник.
Є надія, що темпи будівництва доріг набиратимуть обертів (а для цього є всі передумови), то вже в наступному році ми
зможемо капітально відремонтувати як
дорогу Бориня-Боберка, так і дорогу Турка-Лопушанка. Власне це пришвидшить
відкриття митного переходу з Республікою
Польща, про який Турківщина мріє давно. Тут
також є добрі перспективи. На замовлення
Львівської ОДА, виготовлено техніко-економічне обґрунтування будівництва майбутнього
пункту пропуску неподалік с. Лопушанка.
Найближчим
часом
Львівська ОДА скерує
ТЕО на розгляд Кабінету Міністрів.
Якщо громади сіл Турківщини на місцевих виборах проголосують за представників
команди Максима Козицького, то буде ще більше можливостей допомагати в розвитку нашого чудового краю.
Потрібно розуміти, що мати в області своїх людей – це не тільки престижно, а й конче
потрібно. Тож давайте оберемо депутатом Юрія Бучка, достойного кандидата, управлінця, менеджера і фахівця. Тоді матимемо до кого прийти зі своїми проблемами.
Микола ЗАПОТІЧНИЙ.
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Ó ÍÀÑ ÙÅ ÁÀÃÀÒÎ ÑÏÐÀÂ
Мине зовсім небагато часу, і закінчиться моя чергова каденція як голови Боберківської
сільської ради. Власне тому є добра нагода задати собі запитання: а що ж вдалося зробити? А,
можливо, дещо й не вийшло, то чому?
На моє глибоке переконання, надзвичайно важливою проблемою впродовж багатьох років не лише
для мене, а й для голів сільських рад, та й жителів Боберківського куща, була дорога. Всі ми пам’ятаємо, як досить часто по ній просто не можна було проїхати громадському транспорту. Але, дякувати Богу,
справа зрушилася з мертвої точки, і я переконаний, що вона матиме логічне завершення.
Я щиро дякую головам сільських рад Шандрівця, Верхньої і Нижньої
Яблуньки, Нижнього Турова, а також громадам, за небайдужість, за те,
що ми спільно турбувалися, докладаючи чималих зусиль, щоб вирішувати
проблеми нашого напрямку. За три останніх роки, висловлюючи спільну
думку, ми скерували в різні інстанції районного, обласного рівня, і навіть
до Києва, більше 30 листів-звернень, клопотань з тим, щоб представники
влади звернули на нас увагу. Надзвичайно позитивно, що у 2019 році
відбулися Дні добросусідства й представницька делегація, в складі голови обласної ради Олександра Ганущина, тодішнього голови обласної адміністрації Маркіяна Мальського, голови районної ради Володимира
Лозюка, депутатів обласної ради Михайла Дзюдзя, Ігоря Комарницького,
Михайла Ільницького, очільників багатьох управлінь та відомств області,
представників Польщі, виїхала аж на периметр кордону, де було представлено проект будівництва дороги Бориня-Боберка, на перспективу –
наміри будівництва пункту пропуску Смольник-Журавин- Боберка. Я дякую всім, хто нам допомагає, й вірю в те, що і в майбутньому ми матимемо в цих людей велику підтримку. Та більше того, наша дорога увійшла в
амбітний проект, що реалізовується не лише в межах Львівської, а й ІваноФранківської і Закарпатської областей, – «Мале карпатське коло».
Вже сьогодні, коли бачимо, що турецька фірма «Онур Конструкціон Інтернешнл» розпочала ремонт
дороги, маємо величезну надію, що буде й логічне завершення. І наші мрії та багаторічна спільна
турбота таки стануть реальністю. Наразі виділено 90 млн. грн., за які заплановано відремонтувати 10
км дороги. Продовження, я переконаний, буде і в наступному році.
Сьогодні, коли тривають ремонтні роботи, маємо з розумінням ставитися до всіх незручностей, і
кожен, в міру своїх можливостей, сприяти підрядникам. Вірю, що ми будемо разом від початку й до
завершення робіт. Маючи розуміння й відповідальність, я кандидую на голову Боринської територіальної громади й сподіваюся на підтримку, дорогі мої земляки.

Ì²É ÍÎÌÅÐ Ó ÂÈÁÎÐ×ÎÌÓ ÁÞËÅÒÅÍ² – 1.
Разом ми домоглися реалізації перспективного проекту, разом ми його і завершимо.
Микола КОПАНИШИН,
Боберківський сільський голова.

ТО ЩО Ж ВИРІШИВ СУД?
Після прийняття рішення Львівським окружним адміністративним судом у справі можливого створення Нижньояблунської ОТГ, ця тема почала обростати різними домислами та здогадками. Як правило, коментують ситуацію ті, хто і в очі не бачив рішення, а лише десь від
когось почув окремий епізод, чи сам собі щось нафантазував в міру своєї «обізнаності».
Насправді ж, розглянувши позовну заяву Нижньояблунської сільської ради, в якій просять визнати
незаконним повернення Львівською ОДА 18 травня 2020 року на доопрацювання подання про
відповідність Конституції та законам України схвалених проектів рішень сесіями Боберківської, Шандровецької, Верхньояблунської, Нижньотурівської та Нижньояблунської сільських рад щодо добровільного об’єднання Нижньояблунської ОТГ, з адміністративним центром у с. Нижня Яблунька, суд
задовольнив позовну заяву повністю, визнав протиправними дії Львівської ОДА й зобов’язав її повторно розглянути подання і надати відповідний висновок. До того ж суд вирішив стягнути з Львівської
обласної державної адміністрації судовий збір, в сумі 2027 гривень.
Зрозуміло, що це аж ніяк не означає, що уже найближчим часом буде створена Нижньояблунська
громада. Найкращий варіант – якщо Львівська ОДА перегляне ці документи. Але, скоріш за все, на
рішення судової інстанції буде подана касація. І навіть до перегляду справа не дійде.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÎÄßÊÀ Ç ÍÀÃÎÄÈ
ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎÃÎ ÑÂßÒÀ

Дорогого і люблячого сина, турботливого брата, доброго
племінника Ростислава Олександровича Комарницького
сердечно вітають із золотим ювілеєм мама Ярослава, тато
Олесь, сестра Ірина з чоловіком Олегом, племінники Марко
та Евеліна, тітка Ірена з чоловіком Володимиром, тітка Ганна
з сім’єю і вуйко Михайло з сім’єю і
бажають дорогому ювіляру міцного
здоров’я – з роси і води, безліч світлих
і сонячних днів у житті, гарного настрою,
поваги від людей, любові від рідних,
підтримки від друзів, опіки від Матері
Божої та рясних Божих благословінь.
Бажаєм,
щоб
доля
Тобі
усміхалась,
Щоб задуми завжди здійснити
вдавалось.
Щоб сонце удачі світило
невпинно
І щоби щастило Тобі неодмінно!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦРЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем народження фельдшера-лаборанта Лілію Степанівну Годій і бажають
шановній ювілярці міцного здоров’я, світлої
радості в житті, благополуччя, родинного
тепла, Божого благословення на многії
літа.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя і здоров’я посилає.
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добро і на довгі безхмарні роки!

Ì²ÃÐÀÖ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÏÐÎÑÈÒÜ
ÃÐÎÌÀÄßÍ ÎÒÐÈÌÀÒÈ ÏÀÑÏÎÐÒ
ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
З огляду на те, що місцеві вибори відбудуться 25 жовтня,
громадяни України, яким необхідно змінити паспорт у зв’язку з
втратою, обміном, визнанням недійсним тощо, можуть звернутися для оформлення та завчасно оформити новий документ в Турківський райвідділ ГУ ДМСУ у Львівській області.
Паспорт громадянина України є основним документом для
реалізації права голосу на виборах та підставою для отримання виборчого бюлетеня особами, яким на день виборів виповнилося 18 років та яких включено до списку виборців.
Також просимо вчасно отримати паспорти, які вже оформлені:
паспорт громадянина України у формі ІD-картки та паспорт громадянина України зразка 1994 року, які подавали для отримання адмінпослуги – вклеювання фотокартки при досягненні 25-ти та 45річного віку.
Якщо ж з певних причин хтось не встигне забрати свій документ,
підрозділ Турківського РВ ГУ ДМСУ працюватиме і в день виборів,
тобто 25 жовтня, щоб кожен громадянин України зміг прийти на
виборчу дільницю і в законний спосіб проголосувати.
Нагадуємо, що обидві форми паспорта (ІD-картка та паспорт-книжечка) є рівнозначними та самодостатніми. Жодних додаткових
документів (витягів, довідок) на виборчій дільниці подавати не потрібно.
Оксана БАБУНИЧ,
начальник Турківського РВ ГУ ДМСУ у Львівській області.

Продається дерев’яний будинок в с. Унятичі Дрогобицького району. Є світло, криниця,
земельна ділянка – 18 соток.
До Дрогобича – 6 км, до Трускавця – 10 км. Сполучення прекрасне.
Будинок в доброму стані.
Ціна – договірна. Детальніша
інформація при зустрічі.
Тел.: 0975056245.
З нагоди Всесвітнього Дня архітектора, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та
вагомий особистий внесок у розвиток території, директором департаменту архітектури та розвитку
містобудування Львівської облдержадміністрації, головним архітектором області Оленою Василько
оголошено подяку начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Турківської районної державної адміністрації – головному архітектору району ЮДИЦЬКОМУ ПЕТРУ ЛЕОНІДОВИЧУ.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА.

Загублену чіп-карту водія, видану на ім’я Мирона Мироновича Симовича (Тел.:0953106733),
вважати недійсною.
Загублений військовий квиток
– НК 4504670, виданий Турківським РВК 05.05. 1983 р. на ім’я
Ігоря Федоровича Борканина,
вважати недійсним.

ТзОВ «Новодім» реалізує населенню для опалення брикети торфові. Адреса: м. Турка (паливний склад).
Телефон: 0667889365 (Володимир).
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ВС №019986,
видане відділом у справах сім’ї та молоді Турківської РДА на ім’я
Христини Миколаївни Бринько, вважати недійсним.
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ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ ÏÎÃËßÄ,
ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÀ ÄÓØÀ
Я, Вовчик Михайло, ставлю перед собою амбітну мету – вивести місто Турка та його об’єднану територіальну громаду, за комфортністю проживання та станом культурного розвитку, на один рівень з
маленькими містечками Європи до 50 тисяч жителів. Мало хто з жителів нашого мальовничого регіону
чули щось про мене. А тому, з вашого дозволу, розповім хто я. Чим займаюся та чому йду в політику?!

Ще у юному віці ми з сім’єю у пошуках кращого життя
емігрували до Італії. Там я здобув освіту і почав шукати
своє покликання у житті.
Першим місцем моєї роботи стала ІТ-компанія
«Evolution SRL», що займалася інформаційними технологіями та послугами для дипломатичних установ країн,
які раніше входили до колишнього СРСР. Зокрема
йдеться про Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Також серед клієнтів було і Консульство України. А свій
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перший бізнес я відкрив у 19-річному віці – власний офіс
з ремонту і продажу комп’ютерів.
Згодом займався цілою низкою проектів, переважно
в галузі ІТ – платіжна система White Pay Ltd, Ilion Ltd,
Small Logistic ltd. Також став співзасновником інноваційного косметологічного бренду Elisirium Ltd – це виробництво дуже якісної італійської косметики середнього сегменту. Окрім цього, у 2019 році розпочав
діяльність радника (сonsigliere) президії Торгово-про-

мислової Палати Італії в Україні та увійшов до ради директорів як сountry manger в Україні, холдингу «Cfa Invest
Group». У 2020 році став генеральним директором української компанії ТОВ «Унікондіо Україна», що займається нерухомістю. Цього ж року заступив на посаду
директора логістичної кампанії «UPost Ltd».
ЯК У МОЄМУ ЖИТТІ З’ЯВИЛАСЯ ПОЛІТИКА?
Прийшов до цього після кількарічної громадської
діяльності. Ще в 2014 році заснував та очолив громадську організацію «Міжнародний центр Orange Eyes для
реалізації гуманітарних проектів» («Orange Eyes
international centre for humanitarian project realization»).
Тоді ж, у 2014-2015 роках, для громади наших співвітчизників у Римі почав влаштовувати концерти відомих українських виконавців – «Океан Ельзи», «YARMAK» та
інших. Потім зібрав креативну команду та заснував для
української діаспори журнал «Аfisha.it». У 2017-2018
роках допоміг однодумцям розробити українську соціальну мережу «єСвоє», що стала міжнародною соціальною мережею нового формату. Також займався
волонтерством. З 2014 - го року допомагав українській
армії.
НУ, І НАСАМПЕРЕД, НАВІЩО Я ЙДУ НА ВИБОРИ КАНДИДАТОМ НА ПОСАДУ ТУРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ?
Знаєте вислів про те, що рідний край там, де пуповина зарита? Так-от, Турка для мене – це мій рідний край,
бо я тут народився і тут зарита моя пуповина. Тому свою
європейську освіту і весь свій європейський досвід хочу
застосувати на користь рідного міста. Якщо ним ефективно управляти – воно швидко стане по-справжньому
європейським. І я готовий до цієї роботи.
МОЇ ПРІОРИТЕТИ:
- Туризм. Я переконаний, що розвиток туризму - це
найперспективніший напрямок, який дасть змогу відродити наш регіон. Створити робочі місця.
- Дороги. Болюча тема для кожного жителя Турківської ОТГ. Я переконаний, що за підтримки влади та залучення іноземних інвестицій нам вдасться побудувати
гідну дорогу навіть у найвіддаленіших селах.
- Розвиток та подальша популяризація м. Турка, як
бренду Столиці бойків. Відродження культурного життя
регіону.
Я той кандидат, якого підтримує міжнародна діаспора. Я готовий ділитися досвідом та результативно діяти на користь нашої ОТГ. Мені не байдужа доля нашого регіону.

×ÓÄÎÂÈÉ ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ
ÄËß ÑÅËÀ
Наше село Либохора, найбільше за протяжністю у Турківському районі, та
й по кількості населення одне з перших, отримало чудовий подарунок, якого
ми чекали не одне десятиліття. Трохи більше ніж за рік, споруджено чудову
сучасну лікарську амбулаторію. На мій погляд, вона не поступається навіть
європейським зразкам. Просторі світлі кабінети, житло для лікаря, словом,
усі зручності для сучасної медицини.
Окрім того, що приміщення затишне та
зручне, взимку опалюватиметься електрикою. Тут змонтовано аж десять кондиціонерів.
Громада села щиро вдячна всім, хто
долучився до спорудження амбулаторії,
а також і тим, хто вирішив будувати її саме
в нашому селі. На відкритті я намагався
згадати всіх, хоч, можливо, когось і забув.
Сьогодні в особливий спосіб хочу подя-

кувати Львівській обласній адміністрації,
зокрема голові Максиму Козицькому та
його заступнику Юрію Бучку, Турківській
районній раді, зокрема голові Володимиру Лозюку, Турківській районній адміністрації – голові Віталію Бабяку та всім
його підлеглим, які доклалися до завершення будівництва медичного закладу.
Василь КОМАРНИЦЬКИЙ,
Либохірський сільський голова.

НАМ ТУТ ЗАТИШНО І ЗРУЧНО
Словами важко описати всі незручності, а відтак нарікання наших односельців, які щодня відвідували лікарську амбулаторію. Упродовж багатьох років
ми тіснилися у пристосованому приміщенні, яке навіть по мінімальному стандарту не відповідало визначеним нормам для медичної галузі. Але, як кажуть,
Бог є на небі і прохання наших односельців, та й нас, медичного персоналу, були
почуті. Ми першими в Турківському районі маємо чудову можливість працювати в просторій, затишній лікарській амбулаторії, а жителі села, відвідуючи її,
мають задоволення і впевненість, що Либохора не забута. Влада звернула
увагу й реалізувала амбітний план розвитку медичної галузі в нашому селі.
Відбулося урочисте відкриття, і вже наступного дня ми сповна відчули, яке благо
отримали. За це щиро дякуємо будівельникам, керівництву Львівської облдержадміністрації та обласної ради, очільникам Турківської РДА та Турківської районної ради,
а також нашому керівництву – головному лікарю КНП «Турківський РЦ ПМСД» Миколі
Яцкуляку та його заступнику Івану Нагайку. Їхня турбота, відповідальність за довірену
справу – це наш спільний успіх.
Колектив Либохірської лікарської амбулаторії сімейної медицини.
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Ï²Ä ×ÀÑ ÎÏÀËÞÂÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÓ
ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÄÎÒÐÈÌÓÂÀÒÈÑß ÏÐÀÂÈË
ÎÁËÀØÒÓÂÀÍÍß ÒÀ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß
Ï²×ÍÈÌ ÎÏÀËÅÍÍßÌ
З настанням холодів розпочнеться опалювальний сезон. На
жаль, в цей період рятувальники фіксують зростання
кількості пожеж, що спричинені неправильною експлуатацією
електричного та пічного опалення. Власне тому не зайвим
буде нагадати правила та норми, яких слід дотримуватися.
Насамперед, несправні опалювальні пристрої заборонено
експлуатувати.
Очищення димоходів та печей
від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом
усього опалювального сезону, а
саме:
- опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного разу
на три місяці;
- печей безперервної дії - не
рідше одного разу на два місяці;

- кухонних плит та кип’ятильників - один раз на місяць.
Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від
горючих конструкцій, що відповідають вимогам ДБН В.2.567:2013 «Опалення, вентиляція
та кондиціонування».
Підлога з горючих матеріалів
має бути захищена під топковими дверцятами (топковим отвором) металевим листом, розміром 0,7 х 0,5 м, що розташовується довгим боком уздовж
печі.
Відстань від печей до товарів,
стелажів, шаф та іншого обладнання повинна бути не менше
0,7 м, а від топкових отворів - не
менше 1,25 м.
На горищах усі димові труби і
стіни, в яких проходять димові
канали, повинні бути відштукатурені та побілені.
Димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів
повинні бути обладнані вогне-

гасниками.
Попіл і шлак, які вигрібають з
топки, необхідно заливати водою та виносити в місця, спеціально для цього відведені.
Облаштування тимчасових печей у приміщеннях забороняється.
Як виняток, у разі необхідності, дозволяється установка
тимчасових металевих печей у
приміщеннях гуртожитків, адміністративних, громадських та допоміжних будинках підприємств,

а також у житлових та дачних будинках, на будівельних майданчиках за умови виконання
інструкцій підприємств - виробників цих приладів, а також:
- підлогу з горючих матеріалів
під печами необхідно ізолювати одним рядом цеглин, покладених плиском на глиняному
розчині, або негорючим теплоізолювальним матеріалом, завтовшки не менше 0,12 м, з обшивкою зверху покрівельною
сталлю;
- печі треба встановлювати на
відстані не менше 1 м від конструкцій з матеріалів груп горючості Г3, Г4 та не менше 0,7 м від конструкцій з матеріалів груп
горючості Г1, Г2;
- металеві димові труби, що
прокладені під стелею або паралельно до стін та перегородок з матеріалів груп горючості
Г3, Г4, повинні бути від них на
відстані не менше ніж 0,7 м - без
ізоляції на трубі; не менше ніж
0,25 м - з ізоляцією, яка не допускає підвищення температури

УТОЧНЕННЯ
У минулому номері газети «Бойківщина», у публікації «Єдиний
виборчий список. Хто у першій п’ятірці», вміщеній на 7-й сторінці, з
вини редакції трапилася помилка. У третій колонці, у передостанньому абзаці, де йдеться про перелік кандидатів до Боринської
селищної ради, замість ПП «Європейська Солідарність», слід читати ПП «Слуга Народу».
Просимо вибачення у кандидатів, а заодно, бажаємо їм успіху!

на її зовнішній поверхні понад
90° C;
- металеві димові труби допускається прокладати через перекриття з горючих матеріалів, за
умови влаштування перегородки з негорючих матеріалів, розміром не менше 0,51 м. У разі
виведення металевої димової
труби через вікно (коли відсутнє
риштування), в нього треба
вставляти лист покрівельного
заліза, який замінює переділку,
розміром не менше трьох діаметрів димової труби. Кінець
труби слід виводити за стіну будинку не менше ніж на 0,7 м та
закінчувати спрямованим угору
патрубком, заввишки не менше
0,5 м. Патрубок, який виводиться з вікна верхнього поверху, повинен підніматися вище карниза на 1 м. На патрубку треба встановлювати пристрої для відведення атмосферних опадів.
Під час експлуатації пічного
опалення не допускається:
- залишати печі, які топляться, без догляду, або доручати
нагляд за ними малолітнім
дітям;
- користуватися печами, які
мають тріщини;
- розміщати паливо й інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;
- зберігати незагашені вуглини
та попіл у металевому посуді,
встановленому на дерев’яній
підлозі або горючій підставці;
- сушити (складати, підвішувати) на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;
- застосовувати для розпалювання печей ЛЗР та ГР; топити
вугіллям, коксом і газом печі, не
пристосовані для цього;
- використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топливника;
здійснювати топлення печей з
відкритими дверцятами топливника;
- використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;
- прокладати димоходи (борови) опалювальних печей поверхнею горючих основ;
- здійснювати топлення печей
під час проведення у приміщеннях масових заходів;
- використовувати для димових труб азбестоцементні й металеві труби, влаштовувати глиноплетені та дерев’яні димоходи.
Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу
спорту, оборонної роботи та цивільного захисту Турківської
РДА.
Загублений диплом – ВК
41674210, виданий 1 липня 2011
року Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка на ім’я Анни Сергіївни Стахнів,
вважати недійсним.

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки). Тел.: 0675416258;
0952304181; 0675416224.
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Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦРЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем народження
акушер-гінеколога Едуарда Ярославовича
Миня і бажають шановному ювіляру неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я
без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Хай доля пошле Вам усе, що потрібно,
Хай осторонь ходить біда,
А будуть здоров’я, любов і достаток
І вічно душа молода!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦРЛ» щиросердечно вітають з ювілейним
днем народження медсестру неврологічного відділення Ганну Іванівну Усик і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, світлої
радості в житті, довголіття.
Щастя й радість в душі хай панують
І добро лиш ступа на поріг.
Людська шана й любов прихиляють
Срібні зорі до Ваших доріг!

Ó ÄÒÏ ÇÀÃÈÍÓÂ
22-Ð²×ÍÈÉ ÆÈÒÅËÜ
ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 жовтня, близько 23.15 год., у селі Матків. Як попередньо встановили правоохоронці, 22-річний мешканець одного з сіл району не впорався
з керуванням автомобілем «Шкода Октавія», виїхав на смугу
зустрічного руху, після чого з’їхав у кювет, де автомобіль
перекинувся. Внаслідок події водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне
провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША
Сум і біль огортає наші серця…Як відлітають лелеки у
вирій, в осінню жовтневу пору відлетіла у засвіти душа нашого доброго і надійного товариша, людини з великим серцем і
доброю душею – Володимира Яворського.
Він пішов за життєвий горизонт раптово, несподівано, приголомшливо, залишивши в смутку свою родину, дружину, сина, дочку та
онуків. Всіх тих, хто знав його, поважав і цінував.
Володимир Миколайович народився в с. Лосинець, у багатодітній
сім’ї. З раннього дитинства на собі
відчув, що таке важка сільська праця, й , очевидно, саме це допомогло
йому успішно і впевнено пройти життєвою дорогою. Після закінчення
місцевої школи, навчався у Дрогобицькому нафтовому технікумі, а
потім багато років обіймав різні посади на підприємствах Сибіру, де на
той час йшла активна розвідка й
освоєння нафтогазових родовищ. Повернувшись на Україну, закінчив
Івано-Франківський інститут нафти
й газу та в різні роки обіймав відповідальні посади – був начальником
Христинівського управління бурових
робіт, заступником начальника ГПУ
«Львівгазвидобування». І де б не
працював, які б посади не обіймав,
завжди з великою любов’ю і відповідальністю ставився до рідної
Турківщини, любив і поважав земляків, і, якщо була потреба, всіляко намагався допомогти їм. Про це свідчить його депутатська
діяльність у Турківській районній раді. Двічі йому довіряли мандат.
І, без сумніву, сподівання земляків виправдав.
Він покинув земне життя в ще молодому 55-річному віці, сповнений планів і надій. Але на все – воля Божа. Світла пам’ять про
нашого доброго товариша назавжди залишиться в наших серцях.
Нехай земля буде йому пухом.
З печаллю і сумом – Михайло Хорт, Євстахій Павлович, Володимир Лозюк, Василь Васильків, Микола Яворський, Дмитро Цикаляк, Іван Чудак, Мар’ян Сакаль, Олег Барабаш, Василь Барабаш, Микола Зубрицький, Іван Ільницький, Марія Ільницька, Михайло Кропивницький, Роман Биїк, Остап Павлик.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÙÎ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÇÍÀÒÈ ÂÈÁÎÐÖßÌ Ï²Ä ×ÀÑ
ÃÎËÎÑÓÂÀÍÍß ÍÀ Ì²ÑÖÅÂÈÕ ÂÈÁÎÐÀÕ
За два тижні, 25 жовтня, в Україні, і зокрема на Львівщині,
відбудуться місцеві вибори
Верховна Рада України, призначаючи їх, одним із пунктів доручила Кабінету Міністрів України, спільно з
Центральною виборчою комісією, розробити заходи та рекомендації, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) під час проведення місцевих виборів, з урахуванням вимог Виборчого
кодексу України.
Як повідомила начальниця відділу адміністрування
Державного реєстру виборців апарату Львівської облдержадміністрації Зоряна Павлів, Кабінет Міністрів України, постановою від 14 вересня № 846 затвердив Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час
організації та проведення виборів, який визначає механізм здійснення протиепідемічних заходів під час
організації та проведення виборів на період дії карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

ЯК ПРАВИЛЬНО
ЗАПОВНЮВАТИ
БЮЛЕТЕНЬ
Ліворуч у бюлетні – перелік партій.
Посередині два квадратики для позначок.
Праворуч міститиметься пронумерований перелік кандидатів від цієї
партії.
Спочатку обираємо партію та ставимо «галочку», «плюсик», чи будь-яку іншу позначку, в першому квадраті для волевиявлення за партію;
до другого квадрата вписуємо номер кандидата, якому віддаємо перевагу у відповідному територіальному списку своєї партії.
Вносити цифри для голосування за кандидата
треба дуже уважно:
- внести максимально точний номер, який зазначено поряд з його прізвищем (наприклад: не 6,
а 06; не 1, а 01 тощо);
- цифри необхідно вносити у другий квадратик
для позначок, який розкреслено у вигляді трафарету.
Вносити цифри у бюлетень потрібно правильно, так як на цьому зразку:

В іншому випадку бюлетень можуть визнати недійсним.
Звісно, система змінилася, але нічого складного у ній немає. Навіть якщо станеться так, що ви
припустилися помилки при заповненні, маєте
право невідкладно звернутись із письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав бюлетень, із проханням видати інший в обмін на неправильно заповнений. Щодо цього робиться
відповідна позначка у списку виборців навпроти
прізвища виборця, а бюлетень з помилкою невідкладно погашається, про що складається акт,
щоб під час підрахунку голосів бюлетень був врахований як невикористаний.
Сторінку підготувала Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури,
туризму та молоді Турківської РДА.

Зокрема виборцям під час проведення голосування необхідно:
1) обробити руки дезінфікуючими (антисептичними)
засобами перед входом до приміщення для голосування та після виходу з нього;
2) перебувати у респіраторі або захисній масці, у тому
числі виготовленій самостійно, таким чином, щоб були
прикриті рот та ніс. Члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску
для підтвердження особи;
3) мінімізувати час перебування у приміщенні для голосування;
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4) утриматися від відвідування приміщень для голосування разом з дітьми;
5) після виходу з приміщення для голосування залишити одноразові рукавички, інші одноразові засоби індивідуального захисту в контейнерах/урнах для централізованого збору та утилізації використаних засобів індивідуального захисту;
6) за можливості, для здійснення голосування використовувати особисту ручку.
У зазначеному Порядку здійснення протиепідемічних заходів для випадків, коли у виборця, який прийшов
на виборчу дільницю, виявлено підвищення температури тіла понад 37,2°С та/або симптоми респіраторних
захворювань, у приміщенні для голосування на кожній
з виборчих дільниць буде облаштовано відокремлені
кабіну та виборчу скриньку для голосування.
Також виборцям, які підлягають самоізоляції, Порядком здійснення протиепідемічних заходів рекомендується здійснювати голосування за місцем перебування. Виборці, які виявили бажання проголосувати за
місцем перебування, не пізніше 20 години останньої
п’ятниці перед днем виборів, повинні подати заяву з
доданою довідкою медичної установи про стан їх здоров’я для прийняття відповідною дільничною виборчою
комісією на її засіданні рішення щодо їх включення до
витягу із списків виборців для голосування за місцем їх
перебування, - зазначила Зоряна Павлів.
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«ÊÓÁÎÊ ÏÀÌ’ßÒ² ÃÅÐÎ¯Â» –
ÏÅÐÅÌÎÃÀ ÁÎÐÈÍ²!
Провести сьомі за ліком районні футбольні змагання «Кубок пам’яті Героїв» було заплановано ще навесні. Однак тоді
цьому завадила епідемія всесвітнього масштабу та заходи
щодо її подолання. Футбольні змагання тоді було відтерміновано. Реалізувати плани вдалося лише нещодавно.
Перший турнір задумувався та був присвячений Героям Майдану, котрі загинули під час кривавих подій грудня 2013-го
лютого 2014 року в Києві. Згодом почали вшановувати також
новітніх Героїв російсько-української війни на Сході України.
Змагання відбулися за підтримки безпосереднього учасника
подій на Майдані – Олександра Лабецького. З того часу він
постійно опікується ними, допомагає в організації та підтримує його учасників. Не став винятком і сьомий турнір. Забігаючи наперед, варто зазначити, що футбольне свято вдалося та порадувало добрими емоціями всіх його учасників та
організаторів.
Гра за 3-тє місце: ФК «ЯВОРА» - ФК «ПРИКОРДОННИК»
(Сянки) – 3:3.
Справжня футбольна драма
відбулась на полі в цій грі. Молода команда з Сянок першою
відкрила рахунок. Однак вже
невдовзі рахунок на табло був
рівний – гол-красень зі штрафного забили явірчани.
За нічийного рахунку після
першого тайму, команди розпочали активніше шукати шляхи до

визначає серія післяматчевих
пенальті. Все повинен був вирішувати удар Василя Куприча,
однак у вирішальний момент він
схибив. Другого такого шансу
Сянки не отримали, і ще один
промах від Миколи Куцака засвідчив перемогу Явори в поєдинку за 3-тє місце турніру.
ФІНАЛ: «КАРПАТИ» (Турка) «БОРИНЯ» – 2:3.
Фінальний поєдинок теж став
багатим на події та тримав у на-

чужих воріт після перерви. Першими досягли успіху гравці Явори. В їхніх суперників гра розладналася і, здавалося, переможець вже відомий. Однак невтомний в той день Іван Кльоб
зумів не тільки зрівняти рахунок,
а й мав щонайменше дві нагоди
для того, щоб вивести свою команду вперед. Двічі м’яч влучав
у перекладину. Щоб не випробовувати долю, явірці посилили
тиск на ворота Сянок і зуміли
знову вийти вперед – Іван Ковач
в падінні переграв голкіпера команди суперника. Гра пішла на
зустрічних курсах і Сянки мали
кілька хороших нагод, щоб
зрівняти рахунок. Це вдалося
наприкінці поєдинку Василю Гоцуру – головою він переправив
м’яч у ворота Явори.
Згідно з Регламентом змагань, за нічийного підсумку основного часу гри, переможця

прузі до останньої секунди ігрового часу. Команди зробили ставку на завоювання плацдарму в
середині поля, звідки можна
було б розпочинати атаки на
ворота суперника. Перемогу в
цій боротьбі здобули боринці,
котрі в першому таймі змогли
виграти практично всю боротьбу на підступах до свого карного
майданчика та довгими передачами знаходили свого єдиного
нападника Юрія Черепущака.
Той шукав шляхи до воріт турківчан і, врешті, знайшов – метрів з
вісімнадцяти точним ударом в
нижній кут воріт. Ще за кілька
хвилин швидка контратака боринчан призвела до другого голу
у ворота «Карпат»: Юрія Антонова, котрий вдало відкривався
зліва, необережно зачепив оборонець Турки. Пенальті вдало
реалізував Юрій Черепущак.
На перерву команди пішли з
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діаметрально протилежним настроєм. Турківчанам потрібно
було терміново вносити корективи в гру, боринцям – продовжувати вдалі дії першого тайму
та на контратаках намагатися
збільшувати розрив у рахунку. По
перерві «Карпатам» вдалося
доволі швидко повернути інтригу в гру – проведені заміни дозволили збільшити активність
біля воріт Борині та, відповідно,
кількість порушень захисників,
що не завжди встигали за своїми візаві. Один з таких моментів
призвів до пенальті – після метушні в карному майданчику Борині м’яч потрапив у руку Віталію Торчиняку. Пенальті вдало
виконав Назар Сливар. Але перед тим рахунок став 3-0 на користь Борині - втретє в матчі
відзначився Юрій Черепущак!
Після цього, з перемінним успіхом, м’ячем володіли гравці обох
команд, однак небезпечніше
було біля воріт Борині. Гол назрівав, і на 75-й хвилині матчу
Назар Сливар скоротив рахунок
до мінімуму. За час, що залишався до завершення поєдинку, чудову нагоду змарнував Юрій Черепущак, з вигідної позиції пробивши головою вище воріт.
Фінальний свисток головного
арбітра зустрічі Сергія Лукача
засвідчив четверту по рахунку
звитягу боринців у фіналах «Кубка пам’яті Героїв»!
Після фінального поєдинку
відбулася церемонія нагородження. Всі команди отримали
якісні футбольні м’ячі Select
Fifa-серії. Призери – чудові кубки та медалі.
У номінаціях індивідуальні призи здобули: кращий воротар – Роман Дутка («БОРИНЯ»), кращий
бомбардир – Михайло
Співак («ЯВОРА»), кращий
гравець – Юрій Черепущак
(«БОРИНЯ»).
По завершенні футбольної частини свята, всі його
учасники отримали нагоду
поспілкуватися між собою
за імпровізованим столом
«третього тайму» від
організаторів змагань.
Варто зазначити, що свято
вдалося. Завдяки всім, хто
до нього долучився: працівникам, що готували поле,
забезпечували звук та медичну
підтримку, вболівальникам та
гравцям на полі, суддям, котрі
на відмінно виконали свою роботу. Подяка Роману Думичу та
Олександру Лабецькому, котрі
забезпечили нагородження команд, роботу суддівської бригади та посприяли дружньому
спілкуванню після завершення
змагань.
Також
вдячні
Львівській Асоціації Футболу за
допомогу в організації кваліфікованого суддівства фінальних
поєдинків турніру.
Нагадаю, за весь час проведення турніру «Кубок пам’яті Героїв» головний приз здобували:
у 2014, 2017, 2018, 2020 роках –
Бориня, у 2015, 2016 роках –
Верхня Яблунька та у 2019 році
– Нижня Яблунька.
Сергій РИК,
голова федерації футболу
Турківського району.

9 æîâòíÿ 2020 ðîêó
Відділ освіти Турківської районної державної адміністрації
Львівської області оголошує повторний конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади педагогічного працівника: вчителя-реабілітолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської районної ради Львівської області.
Повне найменування:
– комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської районної ради Львівської області.
Юридична адреса інклюзивно-ресурсного центру:
– вулиця В. Стуса,4, м. Турка, Львівська область, 82500.
Педагогічні працівники призначаються на посади директором
Центру на конкурсній основі.
Умови оплати праці – посадовий оклад.
Кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників ІРЦ:
- вища освіта за спеціальністю «Фізична реабілітація», стаж роботи не менше три роки за фахом.
Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:
– копію паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме
у довільній формі;
– копію трудової книжки;
– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
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 09.10.2020р. по 02.11.2020р. за адресою: 82500, Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул. С.Стрілців,
23, відділ освіти Турківської РДА, телефон для довідок: 3-14-54, turosvita@ukr.net.
Конкурс відбудеться: 05.11.2020 року, о 10.00 год., за адресою:
Львівська область, м. Турка, вул. С.Стрільців, 23. Відділ освіти Турківської РДА.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ, ДРУГА, ВЧИТЕЛЯ
Всього навчитись можна, все здобути,
В житті бувають різні чудеса…
Але ніколи вже не повернути
Всіх тих, кого забрали небеса.
Перестало битися гаряче, добре, щире серце мудрого, талановитого, відданого улюбленій справі Педагога, Учителя, Колеги, Порадника, громадської діячки, людини благородної душі, чарівної, інтелігентної жінки – Любові Федорівни Ривко. Як приклад сумлінності, працелюбства, доброзичливості, порядності вона залишиться у пам’яті тих, хто у свій час працював, спілкувався з нею, коли
очолювала відділ освіти Турківського району. А будучи заступником
завідувача Львівського обласного відділу освіти, Любов Федорівна
зробила дуже багато для освітянської галузі Турківщини як у питанні забезпечення кадрами, так і в матеріальному плані – будівництві нових шкіл, пришкільних інтернатів, будинків для вчителів.
Більше ніколи не світитиме для Любові Федорівни весняне сонечко, не дошкулятимуть надмірні дощові дні, але щедрі зерна науки, засіяні в душі молодших колег, її людська щирість ще довго проростатимуть світлою пам’яттю.
Глибоко сумуємо і висловлюємо найщиріші співчуття рідним і
близьким покійної. Хай рідна земля буде їй пухом. Вічна їй пам’ять.
Відділ освіти Турківської РДА.
Сім’я Михайла і Ольги Хорт глибоко сумує з приводу смерті доброго друга, депутата багатьох скликань Турківської районної ради,
вмілого менеджера, підприємця Володимира Михайловича Яворського і висловлює щире співчуття сім’ї та рідним покійного.
Педагогічний колектив та працівники Красненської ЗОШ І-ІІ ступенів висловлюють щирі співчуття вчительці зарубіжної літератури,
голові профспілкового комітету Руслані Йосифівні Чичерській з приводу тяжкої втрати – трагічної загибелі племінника – Михайла.
Педагогічний колектив Красненської ЗОШ -ІІ ст. глибоко сумує з
приводу трагічної смерті випускника школи Михайла Созанського
та висловлює щире співчуття батькам – Любові Миколаївні та Володимиру Йосифовичу, усій родині. Нехай Всемилостивий Господь
дасть силу витримати й пережити непоправну втрату.
Родина Стефана Стефановича Зубковича із с. Красне висловлює
щире співчуття Любові та Володимиру Созанським з приводу непоправної втрати – загибелі синочка – Михайла.
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