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Політична реклама

ÏÐÎÃÐÀÌÀ «ÂÅËÈÊÅ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ»:
ÏÎÊÈ ÂÑ² ÎÁ²ÖßÞÒÜ,
ÌÈ ÏÐÀÖÞªÌÎ
Львівщина оживає. Ремонтуються
дороги, садочки, школи й лікарні, які не
ремонтувалися десятиліттями
Львівщина ще не бачила таких масштабних реконструкцій. Навіть
в часи різноманітних експериментів і економічного росту.
Зараз, у ході «Великого будівництва» не тільки ремонтують або
повністю перестилають дорожнє покриття – часто змінюють водопроводи, каналізацію і зливні мережі, облаштовують світлофори
Максим Козицький, голова
Львівської ОДА, очільник Львівської обй тротуари.
Президент Володимир Зеленський обіцяє, що до кінця 2020 року по- ласної організації політичної партії
«Слуга народу», перший номер в єдибудують сотні шкіл, садочків, лікарень і тисячі кілометрів доріг.
ному списку кандидатів від політичної партії «Слуга Народу» на виборах
(Закінчення на 3 стор.)
до Львівської обласної ради

.

Парафіяни церкви Св. Вознесіння Господнього
с. Багнувате від щирого серця вітають свого
настоятеля о. Володимира Сьомбака із
ювілейним днем народження.
Дякуємо Богу за дар Вашого життя, за Ваше
служіння, за зерна любові, милосердя, віри і надії,
що засіваєте у наших
серцях. Зичимо Вам
міцного
здоров’я,
радості і миру у серці,
твердості у вірі, ревності
у любові, щедрих Божих
благословінь та опіки
Божої Матері.
Хай Мати Божа із
небес охороняє, своїм
омофором
нехай
покриває та в житті
допомагає. Здоров’я
зичимо та здійснення
чудес!
Ви, отче, від усіх парафіян
Прийміть сьогодні привітання –
Всі наші найщиріші побажання!
Нехай Господь благословляє Вас щодня
На довгії, щасливії та многії літа!

Політична реклама
Цими осінніми днями святкуватиме свій
ювілейний день народження чудова і
добра, дуже красива і
чуйна жінка, щира і
доброзичлива людина,
наша колега Оксана
Василівна Кропивницька. Дякуємо за
невтомну роботу,
мудрі поради і бажання допомагати людям.
Із нагоди ювілею шлемо найщиріші побажання міцного здоров’я, родинного тепла і щастя, благополуччя
і достатку, невичерпної життєвої енергії,
щедрих Божих благословінь.
Працю нелегку собі Ви обрали,
Вона потребує сил та тривог,
Але Ви ніколи не шкодували,
Бо праця - це доля, яку Вам дав Бог.
Радієм за Вас ми, за те, що Ви з нами,
За долю щасливу, за вдачу просту.
Хай доля зорями розсиплеться на
небі,
І щастя місяцем освітлює в потребі.
Від душі здоров’я ми бажаєм
І хай Вам Господь Бог допомагає.
З повагою колеги по роботі.

Церковний комітет та парафіяни с. Ропавське щиросердечно вітають з
днем народження настоятеля
храму Св. Мучеників Маккавеїв о.
Романа Роля і бажають йому ще
плідної довгої праці
на ниві Христовій,
міцного здоров’я,
щастя і радості,
добра і довголіття.
Всечесний
отче, прийміть щирі вітання в знак великої поваги до Вас як духовного провідника. Схиляємо голови з подякою за
Ваші труди та молитви. Бажаємо Вам
ще багато літ вести свою парафіяльну
громаду дорогою віри, надії і любові.
Даруй Вам Боже миру і любові,
Хай в Вашім домі радість процвіта.
Хай Господь дарує щастя і здоров’я –
На многії і благії літа!

Добру, дорогу маму, люблячу, чуйну, турботливу бабусю, прабабусю та прапрабабусю, жительку с. Шандровець – Анастасію Ігнатівну Малець – з ювілеєм – 95-річчям від
дня народження, який вона відзначила 12 жовтня, щиросердечно вітають сини Тарас,
Ігор, дочки Ганна, Галина, Оксана, Наталія, невістки Мирослава, Галина, зять Михайло, 25 онуків, 39 правнуків та 8 праправнуків і
бажають, аби Господь завжди дарував свою опіку, добре здоров’я,
мирне небо над головою, повагу і любов на многії і благії літа.
В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я бажаємо багато,
Хай щастя в серце завітає,
добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя і добро!

2 стор.
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Ï²ÄÒÐÈÌÀÉÌÎ Ä²ËÎÂÓ, Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÓ ËÞÄÈÍÓ,
яка завжди нас розуміє і в усьому допомагає
Дивна ситуація: 6 років триває війна на Сході України, від ворожих куль гинуть та зазнають
поранень наші патріоти, а ми на мирній території поводимося так, ніби нічого не відбувається.
Давно забули за допомогу фронту, та й особливої моральної підтримки бійці на передовій не
відчувають. Та більше того, – ті, хто пройшов горнило війни, демобілізувався, часто з фізичними
та душевними травмами, нерідко зустрічаються із зневагою та зверхністю.
На жаль, мої побратими, ті, що пройшли горнило війни, самотужки не можуть вирішити ті численні проблеми, що
звалюються на них, хоч мало б бути зовсім по-іншому. Бачимо, що держава достатньо не може підставити нам
надійне плече, а тому, щоб допомогти не собі, а побратимам, доводиться, як кажуть, з боєм пробивати бюрократичні перепони, доводити, що хлопці заслужили на увагу й повагу. І, повірте, коли знаходяться люди з владних
кабінетів, що завжди щиро й відповідально відгукуються навіть і на незначущі проблеми новітніх ветеранів (як
нас часто називають), тоді на фоні байдужості й зневаги, відчуваєш, що ти комусь потрібен, ти не наодинці зі
своїми болями, у тебе вірять і готові допомогти.
Я і мої побратими сьогодні з тривогою й невизначеністю сприймають завершення каденції Турківської районної
ради. Логічно виникає запитання – чому? Впродовж багатьох років власне сюди ми йшли за
порадою, знаючи, що нас почують і обов’язково допоможуть. Такий позитивний клімат тут
створив голова районної ради Володимир Лозюк, а сам став координатором у вирішенні
різних ветеранських справ. Важливо, що він
вникає у найменші деталі і прагматично й швидко домагається практичних рішень. Для наочності можна згадати облаштування музею
«Бліндаж» в м. Турка. Завдяки його організаторським здібностям та фінансовій підтримці,
роботи було проведено швидко і якісно. Тут максимально відображено обстановку, як у фронтових бліндажах. У цьому переліку й банери, із
зображенням учасників АТО – у холі районної
ради та на фасаді музею. Особливо хочу згадати роботу зі спорудження пам’ятника загиблим учасникам АТО.
Володимир Омелянович, залучивши до цієї святої справи однодумців, зокрема нашого земляка, жителя м. Київ
Миколу Зубрицького, сам їздив у Житомир і там, зустрівшись з Миколою Івановичем, вибирали для меморіалу
граніт. Направду, велика вдячність їм обом за це.
Надзвичайно важлива його допомога й безпосередньо нашим побратимам. Ось два випадки. За свої кошти
Володимир Омелянович придбав паливні дрова для учасника АТО, жителя с. В. Висоцьке Івана Копка та жителя
с. Нижня Яблунька Василя Германовича, а директор ДЛГП «Галсільліс» Богдан Петренко організував їх доставку.
Багато добрих справ зробив Володимир Омелянович для Турківщини загалом. Про це знають освітяни, медики
та працівники культури.
А тому, щоб не втратити важливий місток співпраці, учасники АТО підтримують на голову Турківської громади
Володимира Лозюка і просять усіх, хто поважає і цінує атовців, зробити вибір на його користь.

ОБЕРЕМО ВОЛОДИМИРА ЛОЗЮКА – ВИГРАЄ ГРОМАДА!
Микола КОНОВАЛЕНКО,
заступник голови ГО «Учасники АТО Турківщини».

Церковний комітет та парафіяни с. Н.Висоцьке щиросердечно вітають з днем народження, яке відзначає 16
жовтня, свого настоятеля о. Романа
Роля.
Щиро дякуємо за Ваші мудрі поради, за
щире співчуття, чуйність і увагу до всіх земних справ. Міцного здоров’я Вам і Вашим
рідним, сімейного добробуту, світлої радості в житті, рясних Божих благословінь.
Нехай засів Ваш не пропаде марно
І не поглине світу темнота.
Хай зійде зерно і вродить рясно,
І зміцнюється віра у Христа.
Зичимо здоров’я, щастя і добра.
Від Бога – ласки, від людей – поваги.
Опіку хай зсилає Мати Пресвята
На довгий і щасливий вік – на многії
літа!

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 – дружина Оксана, син Микола, невістка Міхаєла, онук Миколка; син Віталій, невістка Оксана, онучки Вероніка і Міланія; син Роман. До найтепліших вітань приєднується родина Сеніва Дмитра та Вікторії.
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ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÈ N1 –
ÄÎÑÊ²× ÞÐ²É – ÇÀÐÅªÑÒÐÓÂÀÂ
ÏÐÈÁÓÒÊÎÂÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²!
Ця топ-новина минулого місяця пройшла для усіх
непомітною. Утім, сьогодні стало відомо, що Юрій ДОСКІЧ знаний, український директор єдиного в Україні
металургійного заводу прокатної металургії"ГАЛ-КАТ",
зареєстрував на Турківщині прибуткове підприємство!
Уже два тижні, як Товариство
з Обмеженою Відповідальністю
"Торговий Дім " ГА Л-ТРАНС",
прописане
у
Єдиному
державному реєстрі юридичних
та фізичних осіб-підприємців та
його дані взяті на облік як
платника податку!
Орієнтовна сума щорічного
податку цього підприємства
близько півтора мільйона
гривень! Керівник підприємства
Дмитро
Савіцький,
представник- Дмитро Бекер.
Юрій ДОСКІЧ не обіцяє, він
робить! Це звичний режим праці
відомого директора - давати
результат. Щодня. Без пафосу та
зайвих вихвалянь. Його кредо більше діла, мобілізує інших
ставати поруч і працювати. Бо
тільки праця приносить успіх!
Усі підприємства Юрія Доскіча пройшли провірку часом. "ГАЛКАТ" уже 20 років на ринку.
Про нього знають багато європейських партнерів, куди
підприємство експортує вироби.
Марія ЯВОРСЬКА.

16 æîâòíÿ 2020 ðîêó

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

3 стор.

Політична реклама

ÏÐÎÃÐÀÌÀ «ÂÅËÈÊÅ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ»:
ÏÎÊÈ ÂÑ² ÎÁ²ÖßÞÒÜ, ÌÈ ÏÐÀÖÞªÌÎ
Львівщина оживає. Ремонтуються дороги, садочки, школи й
лікарні, які не ремонтувалися десятиліттями
(Закінчення. Початок на 1 стор.)

майданчиків для різних видів спорту. Багато з них уже
завершені і передані громадам. Тепер у Львові є стадіон, якого немає ніде в Україні. Це – «Скіф». Він збудований так, що після сертифікації ми зможемо у Львові проводити великі міжнародні змагання.
МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ
Зважаючи на пандемію, особливу увагу команда Президента Зеленського приділяє медицині. Ми уже закупили і передали в села області понад 250 медичних
автомобілів для амбулаторій. А також капітально відновлюємо приймальні відділення 9-и опорних лікарень
області на 4 тисячі ліжкомісць.
Лікарня у Новояворівську нарешті дочекалася модернізації! Після її завершення тут будуть місця для майже
350-и пацієнтів. Головний лікар, Григорій Мороз, каже,
що у межах «Великого будівництва», медзаклад цього
року має отримати 6,8 мільйона гривень. Ремонти три-

ШКОЛИ
Цьогоріч з державного бюджету залучили рекордну
суму для фінансування школи в Дубаневичах, що нині в
«Велике будівництво» – програма, ініційова- Городоцькому районі. Це – 33 мільйони гривень! Найближчим часом її відкриють.
на Президентом України у 2019 році.
важливо не тільки збудуваОсобливий фокус – на оновленні доріг. За 2020 ти,«Нам
а збудувати якісно, враховуючи
рік планується оновлення понад 6500 км доріг, потребу в енергоощадності будіз них 4200 км – дороги державного значення.
вель, закупити сучасне обладнання,
Планується будівництво 142 шкіл, 117 дит- облаштувати територію, і навіть встаспортивні майданчики. Тасадків, 212 приймальних відділень лікарень, 570 новити
кий підхід до всіх об’єктів програми»,
амбулаторій, 122 спортивних об’єкти.
– каже Максим Козицький, перший
За національною програмою відновлення номер у загальнообласному списку
мостів уже завершили 11 об’єктів, 39 – у ро- партії «Слуга Народу».
Окрім цього, до кінця року ми
боті, найближчим часом почнуть ремонтува- створимо регіональний центр сприти ще 21.
яння здоровому способу життя на
базі гімназії №2 у Трускавці, капітально реконструюємо ВерхньосиУкраїнські дороги – одні з найгірших у світі. У світовоньовидненську загальноосвітню
му рейтингу якості доріг, який щороку публікується на
школу в Сколівському районі та заВсесвітньому економічному форумі, Україна займає 114
гальноосвітню школу в селі Бортямісце зі 141. Згідно з цими даними, дороги Киргизії кращі
тин Мостиського району, а також
за українські. Близько 90-95% усіх шляхів – у незадовдобудуємо Новокропивницький
ільному стані, а половина потребує повного оновлення.
НВК разом із спортивним залом,
З «місячних кратерів» українських доріг не кепкував хіба
застосовуючи там енергозберігаючі
технології.
що ледачий. Програма «Велике будівництво», долаючи
На відремонтованій дорозі Східниця – Пісочна, Львівська область
У селі Викоти Самбірського райбюрократію та безвідповідальність у високих кабінетах,
ону уже відкрили добудовану шкокладе кінець недолугій практиці класти асфальт на сніг
вають в усіх корпусах. Завершити їх мають до кінця року,
або «ремонтувати» дороги граблями.
лу. Там капітально реконструювали систему опалення. І
адже лікарня буде опорною. А в часи пандемії медзактепер тут в надзвичайно комфортних умовах навчається
У межах президентської програми «Велике понад 200 учнів, займаються різні гуртки, а також є гру- лади – на вагу золота. Також оновлена і міська лікарня
№1 в Дрогобичі.
будівництво», на Львівщині до кінця 2020 року пи продовженого дня.
Окрім цього, 43 населених пункти області отримають
збудують 5 дитсадків, 6 шкіл, реконструюють
нові амбулаторії і в області уже працюють 5 нових ангіДИТЯЧІ САДКИ
ографічних кабінети. Понад 77 млн. грн. було витрачено
або збудують 5 великих спортивних об’єктів,
У Зимній Воді на Пустомитівщині відкрили ще один
відремонтують 9 приймальних відділень ліка- дитсадок. Його вартість – понад 55 мільйонів гривень. на закупівлю апаратів ШВЛ.
Загалом у 2020 році в державний бюджет заклали 1
Село підльвівське – молодих родин та дітей тут стає все
рень у всіх районах.
млрд. грн. на побудову центрів екстреної допомоги по
більше. Усім малятам точно потрібні просторі та якісні
А ще в нас з’явиться майже 500 кілометрів приміщення. І завдяки програмі «Велике будівництво» всій країні. Планується реконструювати та капітально
відремонтованих або нових доріг. Частина діти ці приміщення отримали. Якість виконаних робіт відремонтувати 210 приймальних відділень.
«Ми йдемо на місцеві вибори, щоб надати українській
важливих проєктів «Великого будівництва» особисто перевірив Президент Володимир Зеленський
молоді перспективу, знайти цікаву й гідну роботу там, де
під час свого робочого візиту на Львівщину всередині
вже завершена. А загалом, попри карантинні вересня.
ти живеш, у своїй громаді. Щоб реалізувати, за завдантруднощі, – робота кипить у всіх 7 нових райням Президента Володимира Зеленського, стратегію
Уже завершені роботи в дитячій дошкільній установі
розвитку регіонів, а також завершити проєкт «Велике
в селі Рудники Миколаївського району. Там ми створили
онах Львівщини.
будівництво», – сказав голова партії «Слуга Народу»
40 місць для діток. А в дошкільному навчальному закДОРОГИ
Олександр Корнієнко.
ладі (яслах-садочку) в смт. Великий Любінь ГородоцьНаціональний проєкт
Для Львівщини програма «Велике будівництво» – це
кого району тепер
«Велике будівництво»,
16 об’єктів та понад 500 км доріг, розповідає голова
150 діток можуть
ініційований ПрезиденЛьвівської обласної державної адміністрації, керівник
перебувати щодня.
том Володимиром Зеобласного осередку політичної партії «Слуга Народу»
До кінця року плаленським восени 2019
Максим Козицький.
нуємо завершити
року. Мета – побудувати
«Попри весь скептицизм наших політичних опонентів,
роботи із будівництнеобхідну інфраструктупрограма «Велике будівництво» є надзвичайно дієвою.
ва садочка на 75
ру по всій Україні. Від 1
Зокрема ми на Львівщині запланували збудувати 16
місць в селі Борщоберезня 2020 року, в меоб’єктів. Всього будується 5 дитячих садочків, добудовичі Пустомитівськожах проєкту, будівництво
вується 5 шкіл, і ще одна зводиться з нуля. Також до
го району, а також
триває у 24 областях на
кінця року будуть реконструйовані 5 спортивних об’єктів.
р е к о н с т р ую в а т и
367 об’єктах. У базовій
Окрім того, відповідно до програми «Велике будівництприміщення дитячоконцепції зазначено: в
во», передбачені ремонт і оновлення 9 опорних закго садка на 80 місць
кожному регіоні – 5 дитладів охорони здоров’я. Щодо будівництва доріг, то нав селі Чуква Самбісадків, 5 шкіл, 5 спортивголошу, цього року йдеться про рекордну суму в понад 5
рського району.
них закладів. Але пермільярдів гривень. І за ці кошти ми відремонтуємо більш
шочергова задача –
ніж 500 км доріг. Таких обсягів і темпів не було ніколи.
СПОРТ
приведення доріг УкраїЗа жодної іншої влади! І наші громадяни бачать, що поки
На Золочівщині
ни до нормативного ставсі щось обіцяють, ми працюємо», – наголосив Максим
вже оновили та збуКозицький.
ну. Крім того, ведуться
дували
кілька
Збудований дитячий садок в с. Зимна Вода Львівської об- спортивних об’єктів.
роботи, щоб наблизиВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
ти їх до стандартів ЄС: ласті в рамках програми «Велике будівництво»
У межах «Великого
Крім того, що за «Великим будівництвом» можна сте- облаштовується
жити
в реальному часі на інтерактивній мапі, програма
будівництва»
реконструюють
стадіон
у
Буську.
Це
саме
придорожня інфраструктура та майданчики відпочинмає власний Telegram-канал. Тут також можна слідкутой об’єкт, який роблять від 2018 року і який був замішаку;
вати за перебігом робіт на об’єктах. На каналі регулярний у низці тендерних скандалів. З приходом нової ко- організовується безпека руху;
но публікують детальні фото- та відеозвіти з різних регманди «Слуги Народу», в області змінився підхід до тен- застосовуються інноваційні, екологічні матеріали;
іонів України.
дерів. Кількість їхніх учасників зростає. А конкуренція
- здійснюється перехід до моніторингу якості доріг
І це лише перший крок у напрямку тотальної модернвже дозволила зекономити біля 20% державних грозамість простого технагляду.
шей і грошей громад Львівщини.
ізації Львівщини! Ми зможемо зробити набагато більше!
На Львівщині до кінця року буде відремонтовано
«Шахтар» у Червонограді – це спортивний комплекс,
Але нам потрібна ваша підтримка! Для цього вам досблизько 500 км доріг і на це виділена безпрецедентна в
який чекав свого оновлення дуже давно. Тут за 23
історії сума – понад 5 млрд. грн.
татньо зробити зважений і відповідальний вибір. Підтримільйони оновлюють приміщення і басейн. Також пеБудівництво і ремонт доріг – тема особливо актуальмати партію, під номером 1, в бюлетені до Львівської
редбачені пандуси для маломобільних груп, адже
на, наприклад, для Самбірщини. Йдеться про трасу Нобласної ради – партію «Слуга Народу»!
спортивний комплекс не тільки для тренувань, а й для
13 Львів – Самбір – Ужгород, загальна довжина якої в
Буде так, як вирішиш ти! Але пам’ятай, що Львівщина
реабілітації.
межах Львівщини – 144,8 км. Її вже почали робити. Ще
повинна розвиватись!
Крім п’яти об’єктів, які фінансує «Велике будівництодна дорога, яку оновлюють, – Т-14-15 Мостиська –
во», в області цьогоріч з’явиться біля 20-и спортивних
Самбір – Борислав.

.

.
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Політична реклама

Ä²ßÒÈ ÌÓÄÐÎ,
ÑÒÎßÒÈ ÒÂÅÐÄÎ
ПП «Громадянська позиція»
ЯРОСЛАВ ПАРАЩИЧ –
ФРОНТОВИК, ВОЛОНТЕР, ГОСПОДАРНИК

Ì²É ÍÎÌÅÐ Ó
ÂÈÁÎÐ×ÎÌÓ ÁÞËÅÒÅÍ² - 08
Ми захистимо кожного потребуючого. Ми наведемо лад і порядок.
Ти зможеш працювати на своїй землі. Ти будеш гідно заробляти.
Ми відродимо наш Край.

Я, Ярослав Паращич, житель села Шум’яч, свідомо йду на вибори кандидатом на посаду міського
голови Турківської об’єднаної територіальної громади.
ОСВІТА: закінчив Шум’яцьку ЗОШ, Самбірський технікум економіки та інформатики, Тернопільську академію народного господарства.
Робота: головний бухгалтер Турківської ДЮСШ «Юність».
Мої основні гасла – чесність, справедливість та небайдужість до долі простих людей.
Знаю ціну життя, отримавши важке поранення у 2015 році під час обстрілу бойовиками позицій сил антитерористичної операції.
Як депутат двох скликань Турківської районної ради бачу багато проблем, які не вирішувалися чиновниками району, зокрема щодо збереження нашого гірського району, хоча у Закарпатській та Івано-Франківській
областях збережено гірські райони Рахівський і Верховинський, з чисельністю населення набагато меншою, ніж у нас.
МОЇ ПРОГРАМНІ ПРІОРИТЕТИ:
- На посадах у громаді повинні працювати чесні, справедливі, професійні працівники.
- Покращення дорожньої інфраструктури та підвищення комфорту пасажирських перевезень. Без добрих
доріг не може бути доброї господарки, тому буду дбати за ремонт доріг як у Турці, так і доріг Турка –
Лопушанка, Турка – Ясениця (Східниця), Турка – Ільник.
- Сприяння розвитку малого фермерства і створення сільськогосподарських кооперативів. Сільськогосподарську продукцію ми будемо переробляти тут і продавати готову фасовану продукцію.
- Відновлення традиційного виробництва виробів з дерева.
- Розвиток прикордонного співробітництва з Республікою Польща, зокрема будівництво прикордонного
переходу «Лопушанка - Міхновець».
- Розвиток відновлювальної енергетики, зокрема сприяння будівництву вітрових електростанцій.
- Залучення інвестицій в розвиток туристичної галузі, сприяння розвитку сільського зеленого туризму. До
нас на оздоровлення будуть їхати туристи не тільки з України, а й зі всієї Європи.
- Сприяння культурному розвитку громади на основі збереження народного мистецтва та унікальної бойківської культури. Турка і надалі буде столицею Бойківщини.
- Покращення покриття території громади мережами мобільного зв’язку та Інтернету.
- Масштабний ремонт закладів освіти, народних домів, лікарні, амбулаторій та ФАПів.

ÊÎÌÀÍÄÀ ÏÏ «ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÀ ÏÎÇÈÖ²ß» – ÍÀ ÂÈÁÎÐÀÕ 25 ÆÎÂÒÍß 2020 ÐÎÊÓ
Самбірська районна рада:
Територіальний округ №4. Порядковий номер у партійному списку – 08.
СПИСОК КАНДИДАТІВ:
Степан Залуга, завідувач Лімнянської дільниці ветеринарної медицини.
Михайло Блажівський, директор Турківського НВК.
Василь Грицак, тимчасово не працює.
Віта Кухар, головний спеціаліст Турківського УПФУ у Львівській області.
Тетяна Дем’ян, секретар Ясеницько-Замківської сільської ради.
Олег Гришканич, заступник начальника фінансового управління Турківської РДА.
Ірина Шкрамко, головний бухгалтер КНП «Турківський РЦ ПМСД».
Михайло Щур, завідувач Народного дому с. Либохора.
Світлана Комарницька, художній керівник Народного дому с. Комарники.
Анатолій Періг, начальник ВПЗ с. Боберка.

Турківська ОТГ:
Порядковий номер у
партійному списку – 09.
СПИСОК КАНДИДАТІВ. ОКРУГ №1:
Олег Гришканич, заступник начальника фінансового управління Турківської
РДА.
Анатолій Славич, фізична особапідприємець.
Ірина Шкрамко, головний бухгалтер
НКП «Турківський РЦ ПМСД».
Віта Кухар, головний спеціаліст управління Пенсійного фонду у Львівській області.
Василь Хащівський, фізична особапідприємець.

Тарас Бринь, фізична особа-підприємець.
Ольга Богдан, вчитель Турківської ЗОШ
І-ІІІ ст.
Андрій Доротич, провідний спеціаліст
Турківської філії Львівського обласного
управління АТ «Ощадбанк».
Галина Тарасенко, тимчасово не працює.
ОКРУГ №2:
Олег Павлик, с. Завадівка, тимчасово
не працює.
Василь Яворський, с. Явора, тимчасово не працює.
Віктор Кропивницький, с. Ільник, тимчасово не працює.

Ольга Яворська, спеціаліст Турківського районного відділу реєстрації
актів цивільного стану Західного
міжрегіонального
управління
Міністерства юстиції, м. Львів.
Ольга Сович, медична сестра КНП
«Турківська ЦРЛ».
Любов Ільницька, вчитель Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст.
Віталій Лофій, фізична особапідприємець.
Марія Галишин, вчитель-дефектолог інклюзивно-ресурсного центру.
Ярослав Бігун, с. Стоділка, пенсіонер.
ОКРУГ №3:
Степан
Залуга,
завідувач
Лімнянської дільниці ветеринарної
медицини.
Федір Крись, директор Хащівської
ЗОШ І-ІІ ст.
Іван Вовчанський, завідувач Вовченської дільниці ветеринарної медицини.
Ольга Платко, головний спеціаліст
управління ПФУ у Львівській області.
Галина Крецул, вчитель Присліпської ЗОШ І-ІІІ ст.
Оксана Назар, завідувач фельдшерсько-акушерського пункту с.Розлуч.
Василь Сіданич, вчитель Шум‘яцької ЗОШ І-ІІ ст.
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ÒÓÐÍ²Ð ÏÀÌ’ßÒ²
ÇÀÃÈÁËÈÕ ÂÎ¯Í²Â ÀÒÎ
Хоч погода видалася не зовсім футбольною (майже цілий
день моросив дощик), проте спортивне свято на турківському стадіоні «Карпати» було цікавим і видовищним. Тут проходив футбольний турнір ветеранів пам’яті загиблих воїнів АТО.
З-поміж усіх, що відбувалися в минулі роки, він був найчисельнішим. Помірятися силами приїхали спортсмени з міст Самбір,
Старий Самбір та Ходорів.
Традиційно на початку змагань відбулося урочисте відкриття. Гостей із хлібом і сіллю вітали вихованці районного Будинку дитячої та юнацької творчості.

А затим до присутніх звернулися заступник голови Львівської
ОДА Юрій Бучко, голова Турківської РДА Віталій Бабяк (під
патронатом якого, власне, й проходив турнір), його перший заступник Наталія Ільницька та начальник відділу спорту, оборонної роботи та цивільного захисту Турківської РДА Василь Поточний, який разом з директором
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ФСК «Карпати» Олегом Мельником займався організацією
турніру.
Першими на поле вийшли футболісти турківських «Карпат» та

самбірського «Спартака». Поєдинок закінчився з рахунком
1:5. В наступному команда «Цукровик» з Ходорова, з рахунком
0:1, поступилася ветеранам
«Прикарпаття» зі Старого Самбора. У боротьбі за друге-третє
місця наші спортсмени поступилися ходорівцям, а у фінальному поєдинку старосамбірчани, з

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
рахунком 3:2, обіграли своїх
сусідів – самбірчан. В результаті
місця розподілилися наступним
чином: перше – спортсмени зі
Старого Самбора, друге- Самбора, третє – Ходорова, четверте – Турки. Тут слід відзначити:
попри те, що наші спортсмени
не стали призерами, вони показали непогану гру. За команду
«Карпати» виступали Ігор Матківський, Юрій Шийка, Петро
Шийка, Михайло Сокирко,
Андрій Ільницький, Дмитро Дрофич, Любомир Павлик, Іван
Павлів, Мирон Мамчак, Богдан
Роль, Василь Миськів, Микола
Гришканич, Ігор Вишотравка,
Михайло Савчук, Володимир
Касенич, Микола Сенів, Микола
Федаш.
Усі чотири команди були нагороджені, відповідно, кубками,
грамотами і медалями за зайняті місця. А також відзначено й
нагороджено статуетками в
спортивних номінаціях «Кращий
воротар», «Кращий нападник»,
«Кращий гравець» та «Кращий
захисник». Втім, для старих добрих друзів, які
багато років тому неодноразово зустрічалися
на футбольних полях,
результат був не настільки
важливим,
скільки чергова зустріч в
доброму товаристві з
добрим настроєм. Учасники турніру пригадали
свої спортивні баталії,
зрештою, як і успіхи та
невдачі. Гості з вдячністю говорили про високий
організаційний
рівень турніру та дякували всім, хто долучився до
його проведення. Особлива подяка – заступнику директора Турківського професійного ліцею з навчально-виробничої роботи Миколі Середичу. Власне він з колегами організував для спортсменів смачний козацький стіл.
Спортивне свято зібрало чимало вболівальників, які направду вже заскучили за такими видовищними турнірами.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÏÏ «Íàø Êðàé»

ÊÎÌÀÐÍÈÖÜÊÈÉ
Андрій Іванович
Кандидат у депутати
до Боринської ОТГ
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Колектив неврологічного відділу КНП «Турківська ЦРЛ»
щиросердечно вітає з ювілейним днем
народження колегу по роботі, медичну сестру – Ганну Іванівну Усик.
Шановна ювілярко, бажаємо Вам,
щоб Ваше життя було світлим і радісним, а дружні вітання додали наснаги у
скарбничку Вашої душі. Міцного Вам
здоров’я, родинного тепла, благополуччя, життєвої енергії. Нехай Всемилостивий Господь дарує Вам многії і благії
літа!
Хай Вам Бог пошле літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим стелиться до ніг.

14 жовтня, у день Покрови Пресвятої Богородиці, відсвяткувала свій день народження Надія Станіславівна Крупчак.
Кохану дружину, дорогу матусю, любиму бабусю з нагоди
життєвого свята щиро вітають чоловік Йосиф, син Михайло,
невістка Леся, онучок Артемко.
З любов’ю і повагою щиро вітаємо Вас, дорогенька,
прийміть від нас теплі слова любові і подяки.
Міцного здоров’я, Господнього благословення
і опіки Богородиці Вам – на довгі роки життя.
Вклоняємось, рідна, 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,
А Господь дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя і добро!

Колеги по роботі щиросердечно вітають із золотим ювілеєм, який відзначила 15 жовтня, акушерку КНП «Боринська районна лікарня» Катерину Іванівну Богайчик і бажають
шановній ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого- довгого щасливого віку.
Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
Ще до 100 років зичимо прожить.
Хай будуть з Вами віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Дорогу сестру, чудову цьоцю Оксану Василівну Кропивницьку, жительку с. Риків – з 60-річним ювілеєм – від щирого серця і з великою любов’ю вітають брати Василь, Мар’ян, Микола, сестри Наталія, Марія, Ярослава, Люба зі своїми сім’ями,
20 племінників і бажають ювілярці:
Хай попри всі земні тривоги,
Які не можна обійти,
Зелена стелиться дорога
Любові, щастя, доброти.
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця.
Хай повниться до краю день за
днем
Добра й поваги золота криниця.
Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти й любити.
І хай Господь дозволить на землі
До сотні літ у радості прожити!

Педколектив Сигловатського НВК щиро вітає з ювілейним
днем народження колегу по роботі, вчителя іноземної мови
Галину Михайлівну Пасічник і бажає шановній ювілярці доброго здоров’я – до
століття, життєвого оптимізму і енергії,
любові від рідних, поваги від людей,
довгих і щасливих років життя.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень.
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгими був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

6 стор.
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Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ – ÄÁÀÉËÈÂÈÉ
ÃÎÑÏÎÄÀÐ ÄËß ÃÐÎÌÀÄÈ
Я, Юдицький Петро Леонідович, кандидат на посаду Турківського міського голови від політичної партії «Слуга народу», мешканець м.Турка. Маю досвід роботи у сфері державного управління на посаді головного архітектора району. Безмежно люблю свою Турківщину та прагну її розквіту.
Основні тези моєї передвиборчої програми.
Нам не потрібно пустих обіцянок, потрібно
працювати.
Спілкуюсь зі всіма, дослухаюсь до кожного.
Вестиму політику прозорості та відкритості
у прийнятті рішень, рівності між населеними
пунктами.
Працюватиму для того, щоб жителі Турківщини отримували якісні адміністративні та
комунальні послуги. Молодь залишалася на
рідній землі, маючи достойну роботу. Діти
мали можливість духовного та фізичного розвитку.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ:
1.Дороги та транспорт
- Якісні дороги - запорука успішного розвитку громади.
- Основна увага - підвищенню транспортної доступності до населених пунктів об’єднаної територіальної громади. Першочергово
домагатися виділення коштів на капітальний
ремонт головних транспортних артерій громади - доріг загального користування ТуркаЛопушанка, Турка-Східниця, Турка-Ільник, Турка-Присліп. Комунальні дороги та тротуари
будуватимуться за новими технологіями.
- Запровадження прозорого механізму громадського контролю за використанням
коштів на будівництві доріг.
- Забезпечення маркування пішохідних
переходів та їх належне освітлення.
- Відкриття маршруту –«Соціальний автобус». В кожному напрямку у визначений день
курсуватиме безкоштовний соціальний рейс
для пільгових категорій населення.
2. Житлово-комунальне господарство.
Основна мета – надання якісних комунальних послуг.
- Закупимо за кошти міського бюджету та
кошти міжнародних організацій, шляхом написання проєктів, необхідну комунальну техніку, що дозволить місту та селам громади
вчасно та якісно прибирати сніг, очищати дороги від бруду та пилу, бути охайними.

- вирішимо питання щодо збирання та
транспортування твердих побутових
відходів;
- вирішимо питання будівництва очисних
споруд.
3. Соціальний захист
- Передбачимо в бюджеті громади кошти
для розвитку й підтримки здібних та обдарованих дітей, допомоги людям пільгових категорій.
- Для майбутнього кадрового потенціалу
та залучення молоді до прийняття рішень у
громаді створимо молодіжну раду.
- Приймемо Програму підтримки ініціатив
жителів громади з організації дозвілля, благоустрою вулиць, покращення умов проживання людей з обмеженими можливостями.
- Створимо спільний інформаційний простір
з висвітлення діяльності.
- Забезпечимо рівний доступ жителів усіх
сіл до отримання адміністративних послуг.
4. Розвиток туризму - невід’ємна складова розвитку Турківської громади, показник добробуту і здоров’я, інтегратор
економічного і духовного життя місцевого населення, відродження села.
Залучатимемо міжнародну та донорську
допомогу шляхом написання якісних проєктів
у маркування туристичних маршрутів (пішохідних, велосипедних), промоцію та популяризацію Турківщини (будівництво музею бойківської культури під відкритим небом в с.
Явора)
Підвищимо ефективність використання
рекреаційних ресурсів. Працюватимемо над
відновленням історико-культурної спадщини
територіальної громади (ознакування, ремонт
та реставрація пам’яток архітектури, відновлення інформаційних таблиць, відкриємо нові
відпочинкові зони, такі як «Турківський
кар’єр», «Гуче» і т.п.).
Залучимо інвестора до будівництва бугільних витягів на території громади
Сприятимемо розвитку зеленого туризму,
народних промислів та ремесел
5.Інвестиції та економіка

Народився 24.09.1977 року у с.Ясениця-Замкова Старосамбірського району.
Закінчив Харківський університет будівництва та архітектури, здобув другу
вищу освіту у Львівському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
- Буде розроблена інвестиційна карта громади з висвітленням всіх об’єктів, що можуть бути цікаві інвестору та потребують
інвестиційних вкладень.
- Будь-який інвестор, що бажає розвивати
свій бізнес у нашій громаді та створювати
робочі місця в жодному разі не повинен відчути адміністративних бюрократичних зволіканнь. Буде здійснюватись інвестиційний супровід кожного інвестора для допомоги в отриманні всіх необхідних дозвільних документів.
- Буде виготовлено генеральні плани населених пунктів громади.
- Залучимо інвестора для будівництва
об’єктів вітрової енергетики та забійного цеху
на території громади.
- Продовжимо роботу з відкриття прикор-

донного переходу Лопушанка-Міхновець.
- Залучимо кошти шляхом написання проектів на розвиток соціальної та дорожньої
інфраструктури району (будівництво дитячих майданчиків, спортивно-розважальних
закладів, відновлення парків, освітлення вулиць, ремонт доріг тощо). Всебічно підтримуватимемо освіту, медицину, розвиток культури і спорту в громаді.
- Працюватимемо над збільшенням робочих місць та розширенням податкової бази.
Я вірю у спроможність Турківської
міської об’єднаної територіальної громади. Я сподіваюсь на вашу підтримку та довіру. Турківщина варта того, щоб усі наші
з вами мрії, проєкти та плани стали реальністю!
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ÄÎÑÂ²Ä ÒÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ –
ÇÀÏÎÐÓÊÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÃÐÎÌÀÄÈ
Я, Черепанин Богдан Миколайович, працюю на посаді сільського голови Верхньовисоцької сільської ради, прийняв рішення йти на вибори, балотуючись
кандидатом на посаду голови Боринської територіальної об’єднаної громади.
Прийняв таке рішення тому, що окрім вирішених питань в рідному селі, ще
багато є проблемних питань для подальшого вирішення. Зокрема в селах, які
ввійдуть до складу Боринської ОТГ. І не однаково мені, в якому напрямку буде
рухатись наша громада. Життя продовжується, і спільно з жителями кожного села братиму участь у прийняті правильних та виважених рішень на користь громади. Зокрема надія на депутатів різних рівнів, які будуть активно
брати участь у вирішенні проблем громади, незважаючи від якої політичної
сили обрані, кому не байдужа доля бойківського краю.
Усвідомлюю, що це складна та клопітка праця, але впевнений в єдності громади, і буду
відкритим в спілкуванні з усіма, незважаючи
на політичні вподобання, погляди чи віросповідання.
Новообраний склад депутатів повинен
підставляти плече при визначенні пріоритету та розробки стратегій розвитку громади,
зокрема враховуючи інтереси свого села. Гарантую прозорість, прийнятих рішень сесії та
виконавчого комітету.
Також врахую думку та пропозиції громади
при формуванні ефективного апарату управління та його професійності.
Вважаю, що розпочинати роботу новообраного голови ОТГ необхідно з визначення
пріоритетів та розробки стратегії громади.
Для цього:
- з новим складом депутатів протягом міся-

ця вивчити проблему та потребу кожного
населеного пункту;
- забезпечити рівний доступ жителів сіл до
отримання адміністративних послуг та
відкритість у прийнятті рішень між селами;
- вирішення питання автобусних маршрутів
загального користування для сполучення між
населеними пунктами Боринської ОТГ;
- оптимізація цін та тарифів на послуги населення та адекватне регулювання податків
для бізнесу та підприємництва;
- поступове вирішення питання благоустрою населених пунктів, зокрема ремонт комунальних доріг, освітлення, спортивні майданчики тощо;
- забезпечення збалансованого бюджету та
пропорційний розподіл між населеними пунктами з попереднім обговоренням найболючіших питань кожного села;

- за рахунок коштів інфраструктурної субвенції утворити окремо, або спільно з Турківською ОТГ, комунальне підприємство для
вивозу сміття, благоустрою сіл, утримання
цвинтарів, надання ритуальних послуг та
інше;
- передбачити кошти в бюджеті громади для
підтримки та розвитку обдарованих та
здібних дітей, допомоги людям пільгових категорій;
- для майбутнього створити при громаді
молодіжну раду для залучення молоді до розвитку населеного пункту;
- всебічно підтримувати освіту, медицину,
культуру;
- категорично проти закриття соціальнокультурних закладів;
- активно залучати інвестиції поза бюджетом та брати участь в різних проектах, зокрема Євросоюзу – для інтенсивного розвитку громади;
- всебічно працювати з визначенням пріоритету, особливо з вихідцями нашої громади,
та залучення їхнього бізнесу щодо розвитку
громади та надання преференцій для реєстрації малого та середнього бізнесу на території громади;
- залучення сільськогосподарського
підприємництва для раціонального використання сільськогосподарських земель та оптимальна оплата податку та його прозорість.

ÁÎÃÄÀÍ ×ÅÐÅÏÀÍÈÍ ¹3
Народився 7.11.1965 року у с.Верхнє Висоцьке Турківського району. Закінчив
Львівський кооперативний технікум. Ввищу освіту здобув у Львівському національному аграрному університеті (факультет
економіки).
За час трудової діяльності обіймав різні
керівні посади. Останні 10 років – Верхньовисоцький сільський голова.
Я щиро вірю у спроможність Боринської ОТГ, сподіваюсь на вашу довіру та
підтримку, бо карпатські села не приречені на занепад, а на авторитетний розвиток, щоб і наші з вами мрії та сподівання сповнились, проекти та плани стали
реальністю, а кожен з нас, незалежно від
вибору, залишався людиною, а наша об’єднана громада- прикладом для України.
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ÏÅÐÅÄÂÈÁÎÐ×À ÏÐÎÃÐÀÌÀ
кандидата на посаду голови Боринської об’єднаної територіальної громади
Самбірського району Львівської області

Шкітака Михайла Миколайовича
Нам не потрібно пустих обіцянок, потрібно працювати.
Голова об’єднаної територіальної громади – голова для всіх жителів населених пунктів, що увійдуть до складу Боринської ОТГ.
Голова об’єднаної територіальної громади – відповідальний за кожне село і
за кожного жителя громади.
Я спілкуюсь зі всіма і дослухаюсь до кожного.

ÎÑÍÎÂÍ² ÒÅÇÈ ÌÎª¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ:
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ:
- формування команди професіоналівспеціалістів;
- щоденна практична реалізація завдань, поставлених перед командою професіоналів-спеціалістів, співпраця зі старостами сіл;
- організація роботи команди професіоналів-спеціалістів Боринської ОТГ на
принципах прозорості, відвертості,
підконтрольності громади.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ:
- спроможна структура управління
Боринської ОТГ;
- створення громадської приймальні
для депутатів Боринської ОТГ для максимального наближення депутатів до
громадян ОТГ та вирішення їх проблем;
- постійна співпраця з старостами сіл;
- створення таких умов роботи, щоб влада дослуховувалась до проблем кожного
жителя громади і могла їх вирішувати.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
НАСЕЛЕННЯ:
- допомога та підтримка у вирішенні
соціальних та побутових питань учасникам АТО, інвалідам і ветеранам Другої
світової війни, багатодітним сім’ям, матерям-одиначкам;
- забезпечення чіткої і ефективної роботи для своєчасної виплати компенсацій
та пільг малозабезпеченим.

ЕКОЛОГІЯ І БЛАГОУСТРІЙ:
- забезпечення якісного прибирання
населених пунктів Боринської ОТГ із дотриманням всіх санітарних норм;
- ліквідація стихійних звалищ сміття та
щоденний контроль з даного питання;
- реконструкція тротуарів в селищі Бориня та облаштування, благоустрій
центрів сіл Боринської ОТГ.
ТРАНСПОРТ:
- ініціювання проведення поточного
ремонту доріг з метою запобігання подальшого руйнування дорожнього покриття. Всі сільські дороги населених
пунктів Боринської ОТГ привести в належний стан;
- вдосконалення схеми транспортних
маршрутів з урахуванням інтересів жителів Боринської ОТГ;
- оновлення всіх автобусних зупинок
Боринської ОТГ;
- введення посади посадової особи
органу місцевого самоврядування, яка
вчиняє нотаріальні дії ( сільський нотаріус).

МІСТОБУДУВАННЯ І
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ:
- проведення повного обліку земель
селища та сіл та їх цільового використання.
МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА І КУЛЬТУРА:
- розроблення та впровадження в життя програми «Молодіжне дозвілля»;
- проведення повної комп’ютеризації
всіх закладів культури селища та сіл;
- виділення коштів з місцевого бюджету на поповнення бібліотечного фонду;
- проведення реконструкції та ремонтів
закладів культури селища та сіл.
БІЗНЕС І ПІДПРИЄМНИЦТВО:
- надання рівних можливостей
суб’єктам підприємницької діяльності;
- сприяння у реалізації бізнес-проектів
підприємців;
- підтримка місцевих товаровиробників;
- відкриття центру інформаційно-методичної допомоги підприємцям;
- облаштування ринків у селищі Бориня та, за необхідності, в селах Боринської ОТГ.
Я обіцяю працювати прозоро, відкрито і чесно на користь жителів Боринської ОТГ .
Я готовий взяти на себе відповідальність за кожний населений пункт
нашої громади, за кожного жителя Боринської ОТГ.
Я вірю в перспективу нашого Карпатського краю, майбутнє ми створимо
разом!
З повагою Михайло ШКІТАК.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:
- відкриття та облаштування аптечних
пунктів в центрі селища Бориня, сіл
Верхнє Висоцьке та Верхня Яблунька та
за необхідності – в селах об’єднаної громади;
- виділення коштів з місцевого бюджету на оплату за комунальні послуги амбулаторій та фельдшерсько-акушерських
пунктів;
- співпраця з керівниками медичних
закладів КНП «Турківський РЦ ПМСД»,
КНП «Боринська РЛ», КНП «Турківська
ЦРЛ»;
- проведення поточних ремонтів приміщень амбулаторій та фельдшерськоакушерських пунктів.
ОСВІТА:
- проведення повної комп’ютеризації
всіх закладів освіти селища та сіл;
- проведення ремонту спортивного залу
навчально-виховного комплексу в смт.
Бориня;
- організація безкоштовного харчування учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл Боринської ОТГ;
- введення штатних одиниць для
здійснення позакласної роботи для реалізації програми «Школа-центр позаурочної зайнятості дітей»;
- забезпечення виконання програми
«Шкільний автобус» для безкоштовного
перевезення учнів до навчальних закладів;
- забезпечення всіх дошкільних навчальних закладів пральними машинами;
- за необхідності, відкриття нових дошкільних навчальних закладів у селах;
- забезпечення оздоровлення дітей –
інвалідів та дітей з малозабезпечених
сімей в шкільних таборах за рахунок
місцевого бюджету

Народився 1972 р. в смт. Бориня Турківського району Львівської області.
Освіта:
У 1989 році закінчив Боринську середню школу Турківського району. 1993 завершив навчання у Львівському технікумі механічної обробки деревини, за спеціальністю технік-технолог меблевого виробництва – з червоним дипломом.
У 2000 році закінчив Львівський національний університет ім.Івана Франка, за
спеціальністю правознавство, кваліфікація – юрист.
Трудова діяльність:
У 1993-2002 рр.- майстер виробничого навчання Боринського СПТУ-78.
У 2002-2005 рр. – державний інспектор відділу біоресурсів та заповідної справи
Державного управління екології та природних ресурсів у Львівській області.
У 2005-2010 рр. – начальник екологічної інспекції у Турківському районі .
У 2010- 2011 рр. – головний юрисконсульт Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області.
З 2011-2016 рр. – начальник реєстраційної служби Турківського районного управління юстиції Львівської області.
З 2016р. по даний час – державний реєстратор Верхньолужоцької сільської ради
Старосамбірського району Львівської області.
У 2018 році отримав свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю.

Із прекрасним 65-річним ювілеєм дорогу, люблячу, добру, дбайливу і турботливу матусю і бабусю,
жительку с.
Карпатське
– Марію Іванівну Тацин
– від щирого
серця і з великою любов’ю вітають
син Мар’ян,
невістка Василина, онучок Святославчик і вся
велика родина. Рідні бажають дорогій ювілярці міцного здоров’я, добра та
миру, родинного тепла, Господнього благословення на многії літа!
Спасибі, рідненька, за вічну
турботу,
За щире бажання добра нам
усім.
Хай в серці у Вашім весна розквітає,
Хай Мати Пречиста у силах
тримає.
Хай легко працюється, гарно
живеться,
Все вміється, множиться і додається.
Всією родиною ми Вас вітаємо,
Щастя, здоров’я й удачі бажаємо!

Інженерно-педагогічний колектив
Турківського професійного ліцею
щиро вітає з ювілейним днем народження майстра виробничого навчання Михайла Миколайовича
Яворського і
бажає
йому
міцного здоров’я – з роси і
води, світлої
радості в житті,
рясних Божих
благо сл о в інь
на многії літа.
З прекрасною датою Вас щиро вітаємо,
Щастя та радості багато бажаємо.
А здоров’я зичимо найбільше,
Бо без нього життя найгірше.
Нехай Господь завжди допомагає,
А Мати Божа береже від зла.
Радості земної Вам бажаєм,
А від людей – поваги і тепла.

Педколектив та техпрацівники
Комарницького НВК щиросердечно
вітають завгоспа НВК Василя Михайловича Рика із ювілейним днем
народження.
Нехай завжди
аж до сторіччя,
Вас супроводжує
щаслива
зоря
удачі, Боже благословення, а у Вашому домі панують любов, злагода та
добробут на многая та
благая літ.
Є ювілеї і свята різні,
Та одна з найкращих дат,
Коли вітають друзі й рідні,
І Вам минає 60!
Бо 60 – це сила й мудрість,
Та й досвід, кажуть, не малий,
Повага вдома, серед друзів,
Любов і шана – від дітей!
Прийміть від нас вітання щирі,
Хай обминає Вас журба,
Хай кожен день несе віднині
Для Вас міх щастя і добра!
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
ÂÈÕÎÂÀÍÖ² ÁÓÄÈÍÊÓ ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² –
ÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐ-ÊËÀÑ² Ç ÂÈÏ²×ÊÈ ÕË²ÁÀ
Наприкінці вересня 22 гуртківці районного Будинку дитячої та юнацької творчості , разом зі
своїми наставниками, керівниками гуртків – Марією Бачинською, Марією Яворською, Михайлиною Рідкодим та Юрієм Біласом – побували на екскурсії у с.Шегині Мостиського району на
міні-пекарні “Еко Татко”. Учні взяли участь у майстер-класі та успішно пройшли навчання з
випічки справжнього хліба з висівками, замішаного на сироватці, спеченого на дровах у справжній
глиняній печі. Кожен учасник, одягнувши чепчик та фартушок, власноруч замішував тісто,
спостерігав за випіканням іменного буханця у печі. Діти дізналися про давні традиції хлібовипікання, навчились відчувати тісто та зрозуміли тонкощі випічки, а найголовніше – отримали радість та позитивну енергію від своєї праці.
– Нам ця поїздка запам’ятається на все життя. Стільки отримали від неї позитиву, стільки почули
цікавого, нового і корисного, що я би радила іншим організувати таку екскурсію в Шегині, – каже Марія
Бачинська. – Велике спасибі відділу освіти за «Школярик», який надали нам для поїздки. І особлива
подяка добродіям, які виділили пальне. Це Роману Биїку, Володимиру Юсиповичу та керівництву АЗС
«Chipo» (вул. І. Франка, 83), та батькам, які також частково допомогли фінансово своїм дітям. У
Шегинях нас дуже радо і привітно зустріли, було видно, що нашу групу чекали. Дітей разом з вихователями поділили на дві команди, розповідали історію пекарської справи, а потім і навчали, як замішувати хліб. Кожна дитина деякий час тримала цей заміс у своїх теплих долоньках, і від цього тепла тісто
росло, оживало, дихало, а потім його ставили у піч для випікання. Згодом ми смакували цим запашним духмяним хлібом, який живив нас енергією і силою, а ще по буханцю висівкового хліба, як подарунок, кожному дали з собою додому. Крім того, що наші вихованці пройшли на міні-пекарні «Еко
Татко» майстер-клас з випічки хліба й одержали за це відповідні сертифікати, ми ще взяли активну
участь в карооке, смачно пообідали на пекарні й побували на цікавій екскурсії на пункті пропуску
державного кордону з Республікою Польща. Вражень від поїздки – надзвичайно багато. Ми дуже
раді, що заплановане вдалося втілити в життя.
Ольга ТАРАСЕНКО.
ЗАМОВЛЯЙТЕ роботу+ матеріали зі знижкою до 20%.
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування.
БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси,
альтанки, бані, паркани.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи.
УТЕПЛЕННЯ,
облицювання
будинків.
(068)1455866;
(066)7215631.

ТзОВ «Новодім» реалізує населенню для опалення брикети торфові. Адреса: м. Турка (паливний склад).
Телефон: 0667889365 (Володимир).

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки). Тел.: 0675416258; 0952304181; 0675416224.
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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.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Дирекція і педагогічний колектив Верхненського НВК висловлюють щире співчуття вчителям початкових класів Уляні Михайлівні
Куцак та Ірині Василівні Ковташинець з приводу тяжкої втрати –
смерті батька і свекра – Михайла Петровича.
Випускники 2013 року Красненської ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумують з
приводу трагічної смерті однокласника, доброго друга – Михайла
Созанського – і щиро співчувають його родині.
Світла пам’ять про нашого доброго товариша назавжди залишиться в наших серцях.
Педагогічний колектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчительці інформатики Василині Іванівні Шулюк з приводу тяжкої втрати – смерті бабусі.
Колектив відділення поштового зв’язку с. Верхнє Висоцьке висловлює щире співчуття начальнику відділення Любові Петрівні Шулюк з приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи – Юлії Олексіївни.
Дирекція та педагогічний колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ступенів
сумують з приводу передчасної смерті випускника школи 1980 року,
колишнього депутата Турківської районної ради, який зробив вагомий внесок у справу будівництва школи в рідному селі, людини, яка
жила інтересами рідного краю – Володимира Миколайовича
Яворського.
Щиро співчуваємо родині та близьким, а покійному – Царство
Небесне.
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