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ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ –
Ó ÂÅÐÕÍÜÎÌÓ ÂÈÑÎÖÜÊÎÌÓ
Нещодавно у с. Верхнє Висоцьке урочисто
відкрито третій підрозділ Львівського
обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Турківського району. Це стало можливим завдяки наполегливості сільського голови Богдана
Черепанина та консолідованої співпраці
районної влади Турківщини та влади
Львівської обласної.
В урочистому відкритті взяли участь заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій
Бучко, голова Турківської РДА Віталій Бабяк, його
перший заступник Наталія Ільницька, в.о. директора Львівського обласного центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф Андрій
Васько, сільські голови сусідніх населених пунктів
та чимало інших небайдужих. Освятив приміщення, а також новий автомобіль, що працюватиме
тут, місцевий парох о. Роман.
Важливо відзначити, що відкриття цього підрозділу є вкрай необхідним, адже медики обслуговуватимуть близько 10 тисяч населення.
Відповідальна робота для них– можливі виїзди на трасу Київ-Чоп, де
досить-таки часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Велику допомогу в ремонті приміщення надала Турківська районна рада.
Лише в цьому році вона виділила на це 700 тис. грн. До слова, на
початку року Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф змінив свою прописку, перереєструвавшись на Турківщині. Завдяки цьому районний бюджет отримав додатково 15 млн. грн. Сесія районної ради затвердила й спеціальну програму, обсягом 5,5 млн. грн., для медицини катастроф. За ці кошти було
закуплено дві нові автомашини, одна з яких працюватиме у Верхньому Висоцьку. Про це розповів голова Турківської районної ради Володимир Лозюк.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Найщиріші привітання адресуємо сьогодні
мудрому, талановитому, вмілому керівнику
ПП БТФ «Чертур» та просто чудовій, добрій
людині – Василю Івановичу Чернянському. з
нагоди його 60-річного ювілею, який відзначатиме 31 жовтня!
Від імені колективу
підприємства та колег по роботі щиро
вітаємо Вас, шановний Василю Івановичу, із днем народження! Ми високо цінуємо
Вашу
працелюбність і компетентність,
життєву мудрість і діловитість, які створили Вам
заслужений авторитет і повагу серед колег. Ваша душевна щедрість і доброта, повсякденна турбота за людей, чуйність
і доброзичливість у людських взаємовідносинах служать прикладом для наслідування.
У день Вашого ювілею бажаємо Вам міцного здоров’я й життєвих сил, бадьорості духу, натхнення та наснаги. Зичимо невичерпної
енергії і оптимізму, душевного тепла і сімейного затишку, справжнього людського щастя,
достатку і благополуччя, нових плідних успіхів
і звершень. Нехай Господь огортає Вас своєю
благодаттю, даруючи щастя та любов. Нехай
на душі завжди буде легко та спокійно, а у всіх
починаннях Вас супроводжує удача та натхнення! Нехай добро множиться, а негаразди оминають Вашу оселю. Божого благословення Вам!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Щиро вітаємо з 60-річним ювілейним днем народження приємну людину, мудрого керівника, Верхньогусненського
сільського голову Івана
Михайловича Ільницького!
Шановний Іване Михайловичу! З почуттям
глибокої поваги ми
відзначаємо, що вся
Ваша трудова біографія,
організаторський талант і здібності нерозривно пов’язані з
рідним краєм, його
людьми й сповна
віддані їм на відповідальній посаді сільського голови. За цей час
Вами зроблено значний внесок у соціально-економічний розвиток території громади, поліпшення матеріального добробуту односельців.
Висловлюємо Вам сердечну вдячність і глибоку шану за невтомну працю. Зичимо невичерпної
енергії, оптимізму, міцного здоров’я, душевного
тепла і сімейного затишку, достатку й благополуччя, нових плідних успіхів і звершень у житті. Хай
доля завжди буде прихильною до Вас та Вашої
родини, а кожен новий день дарує приємні враження, задоволення від роботи та світлу надію
на майбутні роки! Многая Вам літ!
Нехай Господь завжди із Вами буде,
А Мати Божа бере під свій покров.
Хай Вас шанують й поважають люди,
А день народження приходить знов і знов!
З повагою – колективи працівників Верхньогусненської сільської ради та місцевого Народного дому.

Випускники 2019 року Турківського НВК та їхні батьки сердечно вітають з ювілеєм прекрасного педагога, чудову людину, свого колишнього класного керівника – Ольгу Зіновіївну Галишин.
Дорогий і улюблений наш класний керівник!
Сердечно вітаємо Вас з цим світлим життєвим святом! Ви
були нам як друга мама, а матусь ми любимо найбільше, тому
нехай у Вас усе буде добре і спокійно. Ми щиро вдячні за ті
знання, які одержали від Вас, і за всю ту доброту, турботу і
ласку, які Ви вклали у наші серця. Продовжуйте вчити і виховувати дітей, а вони, повірте нашим словам, ніколи цього не
забудуть! Душевної Вам радості, родинного благополуччя і
щирої людської поваги. Многая і благая Вам літ – під Божим і людським
благословенням!
Учителю! Як непомітно пролетів
вже рік,
Як Ви благословили нас в дорогу.
У той дорослий, загадковий світ,
Що починався за шкільним порогом.
Тож, многая Вам літа, дорога!
Радійте веснам ще багато років!
Ми дякуєм за все! Низький уклін
Одвічній мудрості прочитаних
уроків.

Золота осінь принесла прекрасний 75-річний ювілей, який
святкуватиме 31 жовтня, нашій добрій, любій, дорогій, турботливій, найкращій у світі мамі, бабусі і прабабусі – Терезі Петрівні
Ярошович .
Від щирого серця прийміть, наша рідна, найкращі вітання з
побажаннями міцного здоров’я, щастя, добра, достатку і миру.
Хай світлою буде Ваша життєва дорога,
любові Вам – від рідних, а ласки – від Бога.
Многая і благая літ та рясних Господніх благословінь!
Ми Вас з ювілеєм сердечно вітаєм,
Здоров’я міцного Вам щиро бажаєм.
Хай у Вашій хатині буде затишно й
гарно,
А небо над Вами – ясне й безхмарне.
Залишайтеся, рідна, завжди молодою,
Щоб здоров’я й достаток пливли як
рікою.
Хай Бог дає сили й щастя багато,
Щоб сторіччя ще Ваше могли зустрічати!
З любов’ю і повагою – дочки Марія і Галина, зяті Василь та
Михайло, онуки Наталя з чоловіком Василем, Оксана з чоловіком Юрієм, Оксана, Юрій, любимі бабусині правнуки – Ярина та Юлія.

Дружина Любов, дочки Мар’яна та Андріана, зять Юрій, онуки Андрійко і Міша, теща Теодозія щиросердечно вітають із 60річним ювілеєм дорогого і люблячого, доброго і турботливого,
чуйного і щирого чоловіка, батька, дідуся і зятя – Івана Михайловича Ільницького. Усі вони бажають ювіляру міцного здоров’я, щастя, радості, добраё Божого благословення і довголіття.
60-річчя – день особливий!
Він дарований Богом навік.
Хай він буде прекрасним, щасливим
І дарує тепло многих літ!
Хай Господь береже у здоров’ї,
І примножує успіх й любов.
Хай у кожному дні, в кожнім слові
Будуть щедрість, добро знову й знов!
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ÑÈÑÒÅÌÍÀ, ÍÀÏÎËÅÃËÈÂÀ
ÏÐÀÖß – ÇÀÂÆÄÈ ÏÅÐÅÌÎÃÀ
Хто спраглий перемоги, хто мріє про творчі висоти,
завжди задає собі запитання: а де ж він, омріяний успіх, які
його складові? Вочевидь, все просто, якщо є спільна, відповідальна праця усіх, хто налаштований іти до Олімпу і розуміє, що за цим стоїть важка виснажлива робота, – успіх
не забариться. Про це засвідчує праця викладацького колективу та вихованців Турківської дитячої музичної школи. З початку карантину ми вже неодноразово писали про
участь здібних вихованців цього мистецького закладу в
різноманітних дистанційних конкурсах, де вони виборювали почесні призові місця. Складаючи в скарбничку здобутки, де є робота педагогічно-викладацького складу, наполегливість учнів та настирливість батьків, заклад в поточному році впевнено закріпився в десятці кращих на
Львівщині. І це результат, що заслуговує на увагу.
Вагомий внесок в таке визнання зробила й неодноразово
відзначувана вихованка, що успішно освоює гру на бандурі, Роксолана Капустинська, зі своїм добрим і вмілим наставником
Оксаною Мельник. Уже й важко пригадати, скільки призових
місць вона здобула впродовж навчання, беручи участь в обласних та всеукраїнських фестивалях-конкурсах. Її виконавській майстерності неодноразово аплодували учасники різних творчих
заходів. Останній, для прикладу, організований до Дня вчителя.
Чергова приємна новина – успіх Роксолани у міжнародному
багатожанровому фестивалі-конкурсі «Злагода єднає Україну»,
який проходив у Запоріжжі. Тут вона стала лауреатом першого
ступеня у вокально-інструментальному жанрі ІV категорії. Роксолана отримала диплом переможця,
а також чудовий кубок та розписну відзнаку у вигляді тарілки, а її наставниця, старший викладач вищої
категорії Турківської дитячої музичної школи Оксана Мельник – подяку «За збереження, розвиток
культури регіонів України, творчі здібності, відданість обраній справі, злагоджену спільну співпрацю,
спрямовану на розвиток талановитих дітей та обдарованої молоді».
І хоч Роксолана вже скоро закінчить навчання в музичній школі, без сумніву, вона залишить тут добру
згадку про себе як талановитого учня, й, хочеться вірити, в майбутньому – визначного митця, а Оксана
Петрівна матиме ще багато й багато здібних учнів, які приноситимуть переможну славу не лише школі,
а й Турківщині загалом.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогу, добру, щиру подругу – Терезу Петрівну Ярошович,
жительку с. Ільник, із прекрасним 75-річним ювілеєм, який
святкуватиме 31 жовтня, від щирого серця вітають подруги
Марія, Марія, Галина, Ольга, Петруня, Галина і бажають їй
міцного здоров’я, Господнього благословення на многії і
благії, даровані Господом літа.
Бажаємо щасливої, світлої долі,
Радості стільки, як квітів у полі.
Усмішок глибоких, як дно океану,
В житті щоб не було ні зла, ні обману.
Хай Матінка Божа від біди охороняє,
А Господь Бог щастя й сили посилає.
Хай завжди ведеться з легкої руки
На мирні і довгі безхмарні роки!

Церковний комітет та парафіяни церкви Св. Миколая с.
Верхнє Висоцьке щиросердечно вітають з днем народження добру і прекрасну душею християнку – їмость Валентину.
Шановна і дорога їмосте Валентино, від щирого серця
вітаємо Вас з цим життєвим святом та бажаємо Вам душевних сил і міцного здоров’я! Нехай мир і любов примножаться у Вашому житті. Нехай Ангел-охоронець буде Вашим
вірним супутником по дорозі земного
життя і нехай він ретельно оберігає
Ваше дорогоцінне здоров’я. Допомоги Господньої Вам у всіх справах.
Нехай береже Вас Бог!
Чого забажаєте – хай у Вас
буде,
Нехай і надалі шанують Вас
люди.
За що б Ви не брались – удачі у
всьому
Хай доля приносить до Вашого дому.
Хай щастя приходить і ллється рікою,
А горе обходить завжди стороною.
Наснага і мудрість у серці хай квітнуть,
Щоб ювілей ще зустріти столітній!

Він усе розставить на свої місця
Як на мене, непростими, багатими на інтриги та несподіванки, були недавні вибори до місцевих рад. Не заглиблюючись у суть процесів, що відбувалися в часі агітації, та й в день виборів,
хочу сказати, що жителі Турківського району, прийшовши на виборчі дільниці, продемонстрували, як хочуть жити наступних 5 років, і з ким мають намір розбудовувати край. Так сталося,
що і я був активним учасником цього важливого й відповідального процесу. І хочу наголосити,
що завжди й в усьому вів кампанію чесно, відкрито й на це націлював всіх, хто був поруч зі мною.
Посада керівника Турківської громади для мене не самоціль, а засіб, за
допомогою якого можна було б щось зробити, чогось досягнути, щоб
потім, з впевненістю сказати: так, ми це змогли.
Не сталося. Я не став переможцем. Звичайно, на душі є невеличкий осадок,
водночас і полегшення, що матиму час відпочити від щоденної роботи, в якій я
перебував упродовж двох каденцій на посаді голови районної ради. Це не
означає, що я буду стояти осторонь всіх процесів, що відбуватимуться на Турківщині. Я готовий поділитися досвідом, якщо цього вимагатимуть обставини й
хотітимуть керівники новостворених ОТГ. Але сьогодні хочу говорити про інше.
Насамперед, подякувати тим, хто віддав за мене голоси, зрештою, як і тим, хто
мав іншу думку. Власне, Бог для цього дав людині волю і розум…
В особливий спосіб дякую всім, хто гідно й впевнено пройшов зі мною виборчу кампанію, не втратив людської гідності, не лукавив, не продався. Я вдячний
всім і кожному.
Щиро бажаю успіху й переможцям. Нехай їм усе задумане вдасться. І щоб
через деякий час ті, що кричали «Осанна!», не сказали «Розіпни!»
Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

ÏÎÏÅÐÅÄÓ – Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÀ ² ÍÀÏÎËÅÃËÈÂÀ ÏÐÀÖß
Днями ми склали ще один відповідальний іспит в історії Турківщини. На виборах 25 жовтня 2529 турківчан довірили мені надзвичайно
важливу посаду голови Турківської ОТГ. Зрозуміло, що я вдячний всім,
й особливо моїй потужній ефективній команді, за такий результат.
Усвідомлюючи відповідальність, я сповнений сил і натхнення 24 години на добу працювати на розвиток нашого краю, залучаючи ефективних управлінців до вирішення, без сумніву, складних проблем. Разом з вами, мої земляки, сформуємо потужну, відповідальну й ефективну команду, в якій не буде хабарників, нігілістів, бюрократів. Не
буде пустих обіцянок, а результативна праця. Я і всі, хто працюватиме разом зі мною, дослухатимуться до кожної поради чи пропозиції,
яка може працювати на благо розвитку нашого краю. Знаю, що буде
нелегко, але разом ми – сила, за нами – правда і віра.
Я з повагою відношуся й до тих, хто з різних причин не голосував за мене,
але має добрі наміри і бажання йти по шляху до успіху. Для мене не має і не
буде «ваших і наших», а буде велика і дружна сім’я тих, хто живе на території
Турківської ОТГ і , в міру своїх можливостей, докладає зусиль для того, щоб ми жили краще.
Я вірю в успіх та у підтримку громади, а тому впевнений, що ми зможемо зробити наш край квітучим
і перспективним.
Низько кланяюся всім і запрошую до співпраці.
З повагою – Ярослав ПАРАЩИЧ.

Сім’я Матківських щиросердечно вітає з днем народження їмость Валентину із с. Верхнє Висоцьке.
Бажаємо Вам, шановна імениннице,
сили та енергії, а також міцного здоров’я для втілення всіх починань і мрій.
Щоби Ваша доля була прихильною та
щасливою, зігрітою добром, любов’ю та
сімейним затишком. Господнього благословення Вам – на многії і благії літа!
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
Шануєм Вас за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба
милість.
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.

Щиросердечно вітаємо із 60-річним ювілеєм дорогу і люблячу людину – Івана Михайловича Ільницького.
Бажаємо дорогому ювіляру міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, безмежного щастя, мирного неба над
головою, родинного благополуччя, любові від рідних, поваги від людей, радості і довголіття.
В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо 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 й добро!
З любов’ю – теща Теодозія, швагро Микола з дружиною Галиною,
швагро Василь з дружиною Наталією,
швагро Микола з дружиною Поліною, швагро Іван з дружиною Валентиною, швагро Ігор з дружиною Іриною, швагро
Сергій з дружиною Іванною, швагро Андрій з дружиною
Марією та їхні сім’ї.

30 æîâòíÿ 2020 ðîêó
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÏÅÐØ² ÂÈÁÎÐÈ ÄÅÏÓÒÀÒ²Â Ì²ÑÖÅÂÈÕ ÐÀÄ ÒÀ Ñ²ËÜÑÜÊÈÕ,
ÑÅËÈÙÍÈÕ, Ì²ÑÜÊÈÕ ÃÎË²Â 25 ÆÎÂÒÍß 2020 ÐÎÊÓ
ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки та результати голосування з виборів
Турківського міського голови
№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові (за наявності)
кандидата на посаду міського
голови

1

ПАРАЩИЧ
Ярослав Ярославович

2

ЮДИЦЬКИЙ
Петро Леонідович

3
4

ЯВОРСЬКИЙ
Микола Михайлович
ЛОЗЮК
Володимир Омелянович

5

ПАВЛИК
Мирослава Миронівна

6

ВОВЧИК
Михайло Олександрович

7

КОГУТ
Геннадій Йосипович

8

КАСЮХНИЧ
Юрій Ігорович

9

САВЧАК
Роман Іванович

10

ДЕМЧЕНКО
Максим Володимирович

11

ЛОЦКО
Алла Романівна

про підсумки голосування та результати виборів депутатів
Турківської міської ради Самбірського району Львівської області

Кількість голосів
виборців, поданих
за кандидата на
посаду міського
голови в межах
єдиного
одномандатного
виборчого округу

Відсоток голосів виборців,
поданих за кандидата на
посаду міського голови в
межах єдиного
одномандатного виборчого
округу, від кількості
виборців, які взяли участь у
голосуванні

2529

27.10

2

1516

16.24

3

самовисування

1285

13.77

4

самовисування

958

10.26

Суб’єкт висування кандидата на
посаду міського голови
(назва місцевої організації
політичної партії або
самовисування)

Львівська обласна
організація ПП
"Громадянська позиція"
Львівська обласна
організація ПП "Слуга
Народу"

№
з/п

1

5

Львівська обласна партійна
організація
Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина»

830

8.89

самовисування

597

6.39

7

Львівська обласна
організація політичної
партії «За майбутнє»

589

6.31

8

самовисування

493

5.28

281

3.01

172

1.84

11

81

0.86

12

Львівська обласна крайова
організація ПП "Народний
Рух України"
Львівська обласна партійна
організація політична
партія «ДУХОВНА
УКРАЇНА»
самовисування

Голова Турківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району
Львівської області Зеоніда КРАВЧЕНКО;
СекретарТурківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Романія САВЧАК.

6

9

10

Назва місцевої організації
політичної партії 

Львівська обласна організація
ПП "Громадянська позиція"
Львівська обласна організація
ПП "Слуга Народу"
Львівська
територіальна
організація
ПОЛІТ ИЧНА
ПАРТІЯ
"ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ"
Львівська обласна організація
Політична партія "Об’єднання
"САМ ОПОМ ІЧ"
Львівська обласна організація
Всеукраїнського
об’єднання
«СВОБОДА»
Львівська обласна партійна
організація
Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина»
Львівська обласна партійна
організація політична партія
«ДУХОВНА УКРАЇНА»
Львівська обласна крайова
організація ПП "Народний Рух
України"
Львівська обласна організація
політичної
партії
«За
майбутнє»
Львівська обласна організація
політичної партії «Сила і
честь»
Турківська
районна
організація"Конгрес
Українських Націоналістів"
Львівська
обласна
організаціяПолітична
партія
"УДАР
(Український
Демократичний
Альянс
за
Реформи) Віталія Кличка"

Перший кандидат
або номер
територіального
виборчого округу,
в якому висунуто
кандидата в
депутати

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові (за наявності)
кандидата в депутати

Кількість
голосів
виборців,
поданих за
кандидата в
депутати

Відсоток голосів
виборців, поданих
за кандидата в
депутати, відносно
виборчої квоти

Перший
ПАРАЩИЧ ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ
кандидат
1
Гришканич Олег Васильович
111
30.16
1
СЛАВИЧ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
45
12.22
1
Шкрамко Ірина Іванівна
7
1.90
1
Кухар Віта Володимирівна
26
7.06
1
Хащівський Василь Юліанович
20
5.43
1
Бринь Тарас Іванович
24
6.52
1
Богдан Ольга Володимирівна
11
2.98
1
Доротич Андрій Романович
34
9.23
1
Тарасенко Галина Василівна
24
6.52
2
133
36.14
КРОПИВНИЦЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
2
Яворський Василь Володимирович
105
28.53
2
Павлик Олег Йосифович
50
13.58
2
Яворська Ольга Іванівна
17
4.61
2
Сович Ольга Іванівна
29
7.88
2
Ільницька Любов Федорівна
12
3.26
2
Лофій Віталій Михайлович
1
0.27
2
Галишин Марія Володимирівна
5
1.35
2
Бігун Ярослав Іванович
30
8.15
3
400
108.69
ЗАЛУГА СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ
3
164
44.56
КРИСЬ ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧ
3
Вовчанський Іван Дмитрович
124
33.69
3
Сіданич Василь Михайлович
119
32.33
3
56
15.21
ПЛАТКО ОЛЬГА ІВАНІВНА
3
Крецул Галина Миколаївна
15
4.07
3
Назар Оксана Ігорівна
64
17.39
Голова Турківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району
Львівської області Зеоніда КРАВЧЕНКО;
СекретарТурківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Романія САВЧАК.

Кількість голосів виборців, які підтримали
територіальні виборчі списки кандидатів у депутати
від місцевої організації політичної партії у кожном у
територіальному виборчому окрузі

Загальна
кількість
отриманих
місцевою
організацією
політичної
партії
депутатських
мандатів

ТВО № 1

ТВО № 2

ТВО № 3

1794

363

405

1026

6

1588

312

725

551

5

1243

341

418

484

5

1159

289

246

624

4

851

189

326

336

3

738

190

377

171

3

348

81

157

110

-

331

107

77

147

-

306

140

143

23

-

265

132

97

36

-

216

56

24

136

-

26

13

8

5

-

Голова Турківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району
Львівської області Зеоніда КРАВЧЕНКО;
СекретарТурківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Романія САВЧАК.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про черговість кандидатів у депутати
Турківської міської ради Самбірського району Львівської області,
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів
Львівська обласна організація ПП «Громадянська позиція»

Сумарна кількість голосів
виборців, які підтрим али всі
територіальні виборчі списки
кандидатів у депутати від
м ісцевої організації політичної
парті в межах єдиного
багатомандатного виборчого
округу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про черговість кандидатів у депутати
Турківської міської ради Самбірського району Львівської області,
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів
Львівська обласна організація ПП «Слуга народу»
Перший кандидат
або номер
територіального
виборчого округу,
в якому висунуто
кандидата в
депутати

Перший
кандидат
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові (за наявності)
кандидата в депутати

Кількість
голосів
виборців,
поданих за
кандидата в
депутати

Відсоток голосів
виборців, поданих
за кандидата в
депутати, відносно
виборчої квоти

ІЛЬНИЦЬКА НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА

-

-

ЮДИЦЬКИЙ ПЕТРО ЛЕОНІДОВИЧ
ФЕДАШ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
Коробов Костянтин Федорович
Яворська Ганна Іванівна
Цуняк Олександра Іванівна
Манюх Оксана Михайлівна
Гут Микола Феодосійович
Хацьор Тетяна Василівна
ГОШІВСЬКА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
Нагайко Іван Юркович
Барабаш Василь Михайлович
Лозінська Тетяна Василівна
Яворська Корнелія Іванівна
Голдич Степан Степанович
Сакаль Мар'ян Дмитрович
Бонтей Юганя Павлівна
Гошовський Дмитро Ігнатович
КУЗАН АЛЛА СЕМЕНІВНА
Ляхович Онуфрій Семенович
Мотичак Оксана Миколаївна
Семець Андріана Онуфріївна
Шугало Михайло Васильович
Годованець Василь Васильович
Яворський Іван Степанович

140
27
17
15
12
9
22
9
151
102
95
94
33
89
31
47
28
303
140
26
7
37
5
16

38.04
7.33
4.61
4.07
3.26
2.44
5.97
2.44
41.03
27.71
25.81
25.54
8.96
24.18
8.42
12.77
7.60
82.33
38.04
7.06
1.90
10.05
1.35
4.34

Голова Турківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району
Львівської області Зеоніда КРАВЧЕНКО;
СекретарТурківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Романія САВЧАК.

P.S. В переліку кандидатів, яких визнано депутатами ОТГ від тієї чи іншої політичної сили можуть відбутися зміни. Для прикладу наведемо депутатів ПП «Громадянська позиція по Турківській міській раді. Перший у списку Ярослав Паращич обраний на посаду голови. Ще один – Степан Залуга – став депутатом і ОТГ, і Самбірської районної ради, відповідно обрав районну раду. На їхнє місце в депутати ОТГ увійдуть Олег Гришканич та Іван Вовчанський.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

30 æîâòíÿ 2020 ðîêó

ÏÅÐØ² ÂÈÁÎÐÈ ÄÅÏÓÒÀÒ²Â Ì²ÑÖÅÂÈÕ ÐÀÄ ÒÀ Ñ²ËÜÑÜÊÈÕ,
ÑÅËÈÙÍÈÕ, Ì²ÑÜÊÈÕ ÃÎË²Â 25 ÆÎÂÒÍß 2020 ÐÎÊÓ
ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про черговість кандидатів у депутати
Турківської міської ради Самбірського району Львівської області,
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів
Львівська обласна організація ПП «Європейська Солідарність»

про черговість кандидатів у депутати
Турківської міської ради Самбірського району Львівської області,
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів
Львівська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода»

Перший кандидат
або номер
територіального
виборчого округу,
в якому висунуто
кандидата в
депутати

Перший
кандидат
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові (за наявності)
кандидата в депутати

Кількість голосів
виборців, поданих
за кандидата в
депутати

Відсоток голосів
виборців, поданих
за кандидата в
депутати, відносно
виборчої квоти

-

-

ЛИЛО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
Ільницька Марія Леонідівна
Шевців Леся Іванівна
Юсипович Володимир Осипович
Миньо Анатолій Ярославович
Павлик Ігор Іванович
КРУЦ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ГАЛИШИН ОКСАНА АНТОНІВНА
Осташ Іванна Володимирівна
ЄВЧАК МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
Тельвак Володимир Ілліч
Кулаєв Олег Іванович
Павлик Іван Іванович
Яворський Володимир Миколайович
ЛИЛО МАРІЯ ВАСИЛІВНА
Павлюх Наталя Федорівна
Мураль Степан Миколайович
Пшенецький Іван Іванович
Будз Оксана Іванівна
Цінкевич Марія Анатоліївна

66
27
36
64
47
51
131
43
66
15
33
19
66
167
100
29
59
83
17

17.93
7.33
9.78
17.39
12.77
13.85
35.59
11.68
17.93
4.07
8.96
5.16
17.93
45.38
27.17
7.88
16.03
22.55
4.61

Голова Турківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району
Львівської області Зеоніда КРАВЧЕНКО;
СекретарТурківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Романія САВЧАК.

Перший кандидат
або номер
територіального
виборчого округу,
в якому висунуто
кандидата в
депутати

Перший
кандидат
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

Перший
кандидат або
номер
територіального
виборчого
округу, в якому
висунуто
кандидата в
депутати

Перший
кандидат
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові (за наявності)
кандидата в депутати

ЛИЛО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
ГВОЗДІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ
Дубравський Андрій Васильович
Семенків Віталій Вікторович
Стець Тетяна Романівна
Сливар Христина Богданівна
Дуда Іван Степанович
Созанська Світлана Володимирівна
Созанський Микола Васильович
Ільницький Микола Іванович
Цикаляк Дмитро Михайлович
Галишин Микола Михайлович
Сайкун Надія Василівна
Лепіш Галина Іванівна
Блажевський Юліан Пилипович
Ільницька Ніна Йосипівна
Марич Іван Євстахович
КОСТИШАК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
ІЛЬНИЦЬКА ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА
Цебак Галина Іванівна
Сигляник Микола Федорович
Кость Марія Миколаївна
Гоголевський Руслан Володимирович
Савка Любов Григорівна
Шпуганич Іванна Мар’янівна
Батіг Володимир Миколайович

Кількість
голосів
виборців,
поданих за
кандидата
в депутати

Відсоток голосів
виборців, поданих
за кандидата в
депутати,
відносно виборчої
квоти

-

-

79
55
24
32
9
28
19
14
103
20
17
10
13
42
13
11
245
113
94
45
42
13
39
4
1

21.46
14.94
6.52
8.69
2.44
7.60
5.16
3.80
27.98
5.43
4.61
2.71
3.53
11.41
3.53
2.98
66.57
30.70
25.54
12.22
11.41
3.53
10.59
1.08
0.27

Голова Турківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району
Львівської області Зеоніда КРАВЧЕНКО;
СекретарТурківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Романія САВЧАК.

Кількість голосів
виборців, поданих
за кандидата в
депутати

Відсоток голосів
виборців, поданих
за кандидата в
депутати, відносно
виборчої квоти

ПОТОЧНИЙ ВАСИЛЬ ТЕОДОРОВИЧ

-

-

ЛОНЕВСЬКА ОКСАНА ОРЕСТІВНА
Писанчин Леся Володимирівна
Кузьмин Петро Володимирович
Саварин Назарій Ігорович
Хащівський Роман Ярославович
Федчишак Оксана Василівна
Манюх Богдан Ігорович
Юсипович Володимир Ігорович
Масьович Іван Васильович
Сенюга Марина Деомидівна
Рибчич Віталій Іванович
Лоневський Василь Дмитрович
Поточна-Яворська Ольга Михайлівна
Грибінчак Василь Васильович
Кіра Любов Василівна
БРАТОК РУСЛАН ІВАНОВИЧ
Валько Галина Богданівна
Гичко Михайло Іванович
Хащівська Неля Йосипівна
Паращич Микола Миколайович
Савчак Роман Миколайович

55
36
14
6
21
28
121
88
37
7
12
46
1
55
30
44
39
17
17
17
80

14.94
9.78
3.80
1.63
5.70
7.60
32.88
23.91
10.05
1.90
3.26
12.50
0.27
14.94
8.15
11.95
10.59
4.61
4.61
4.61
21.73

Голова Турківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району
Львівської області Зеоніда КРАВЧЕНКО;
СекретарТурківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Романія САВЧАК.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про черговість кандидатів у депутати
Турківської міської ради Самбірського району Львівської області,
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів
Львівська обласна організація ПП «Об’єднання Самопоміч»

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові (за наявності)
кандидата в депутати

ПОВІДОМЛЕННЯ
про черговість кандидатів у депутати
Турківської міської ради Самбірського району Львівської області,
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної
партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів
Львівська обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Перший кандидат
або номер
територіального
виборчого округу,
в якому висунуто
кандидата в
депутати

Перший
кандидат
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові (за наявності)
кандидата в депутати

ПАВЛИК МИРОСЛАВА МИРОНІВНА
Білинський Василь Іванович
Миклюсевич Анна Іванівна
Макар Микола Миколайович
Бліхар Микола Михайлович
Писанчин Лілія Володимирівна
Мурис Борис Борисович
Баган Світлана Олександрівна
Солопатич Ігор Ярославович
ЯВОРСЬКА НАДІЯ МИРОНІВНА
ЮРИЧКО ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Андрущакевич Віра Михайлівна
Ільницька Марія Йосипівна
Писанчин Михайло Михайлович
Павлюченко Алла Ярославівна
Сокирко Роман Миколайович
Галишин Оксана Михайлівна
Годованець Любомира Михайлівна
Цебак Семен Семенович
Бурич Іванна Михайлівна
Цюпа Микола Миколайович
Костишак Світлана Іванівна
Макаришин Володимир Федорович
Годованець Іванна Михайлівна
Коцур Микола Миколайович

Кількість
голосів
виборців,
поданих за
кандидата в
депутати

Відсоток голосів
виборців, поданих
за кандидата в
депутати, відносно
виборчої квоти

-

-

45
18
6
27
5
13
8
11
106
105
46
22
3
17
2
7
31
15
9
12
5
59
0
30

12.22
4.89
1.63
7.33
1.35
3.53
2.17
2.98
28.80
28.53
12.50
5.97
0.81
4.61
0.54
1.90
8.42
4.07
2.44
3.26
1.35
16.03
0.00
8.15

Голова Турківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району
Львівської області Зеоніда КРАВЧЕНКО;
СекретарТурківської міської територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Романія САВЧАК.

P.S. В переліку кандидатів, яких визнано депутатами ОТГ від тієї чи іншої політичної сили можуть відбутися зміни. Для прикладу наведемо депутатів ПП «Громадянська позиція по Турківській міській раді. Перший у списку Ярослав Паращич обраний на посаду голови. Ще один – Степан Залуга – став депутатом і ОТГ, і Самбірської районної ради, відповідно обрав районну раду. На їхнє місце в депутати ОТГ увійдуть Олег Гришканич та Іван Вовчанський.

30 æîâòíÿ 2020 ðîêó

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÇÀÍÀÄÒÎ ÐÀÍÎ
ÐÎÇÑËÀÁÈËÈÑß
З понеділка, 26 жовтня, в Україні діє нове епідемічне зонування. Майже по всій Львівській області встановлено помаранчевий рівень епідемічної небезпеки, а в Сокальському районі – червоний. Відповідне рішення днями прийняла на своєму
позачерговому засіданні державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Турківщина також у помаранчевій зоні, де забороняється
перебування у громадських будівлях та транспорті без маски
або респіратора, робота турбаз,
ресторанів вночі; дозволяється
проведення масових заходів (за
участі 220 осіб), за умови, що на
одну особу припадає 10 м кв.
площі, діють обмеження планової госпіталізації; відвідування
групових занять у професійних та
вищих навчальних закладах освіти можливе не більше 20 особами, та перевезення пасажирів автомобільним та громадським
транспортом
здійснюється тільки в кількості
50 відсотків місць для сидіння.
Комісія зобов’язала голів РДА та
міських голів посилити дотримання протиепідемічних заходів
на своїх адміністративних територіях. Тому Турківська районна
державна адміністрація вкотре
просить жителів району обмежити своє перебування в місцях
з великим скупченням людей, а
в громадських місцях перебувати в масках і дотримуватися дистанції (1,5 м), а також звертається до перевізників та водіїв,
зокрема й до водіїв таксі, проводити постійну дезинфекцію
транспортних засобів не тільки
на початку, а й в кінці робочого
дня.
Перед виборами, коли Турківщина була ще в зеленій зоні, я
разом із представником «Держпродспоживслужби» Марією
Надич відвідали окремі торговельні точки нашого міста, побували у відділеннях банків, на
автовокзалі, щоби пересвідчитися, чи дотримуються правил карантину наші громадяни. З побаченого склалася думка, що ми
всі і зарано розслабилися. І
якби довелося накладати на
порушників карантину штраф, як
це вимагає закон (де, до речі,
сума чимала – починаючи від
17 тис. грн. й аж до 54 тис. грн.),
то їм було б непереливки.
Якщо у кожному з відвіданих
магазинів були в наявності антисептики, приготовані для
відвідувачів, на дверях – інформаційні стенди із закликом не
заходити в приміщення без захисної маски, то відносно самого носіння масок як покупцями, так і деякими продавцями,
наявності спеціальних дистанційних розміток у торгових залах,
похвалитися могли далеко не всі.
Так у супермаркеті «Рукавичка»
касири обслуговували клієнтів
та продавці м’ясного відділу
працювали в масках і рукавичках, натомість основна маса
людей, які на той час перебували у приміщенні, була без масок. Адміністратор Андрій Пав-

лик поскаржився, що відвідувачів магазину дуже важко заставити одягнути маску в приміщенні, більшість з них просто
не реагує на зауваження. Але
чомусь в магазині «Секондхенд», що в центрі міста, заставляють всіх одягати маски, без
неї туди просто нікого не впустять. Це вже, вочевидь, залежить від відповідальності кожного власника магазину або ж
продавця. Також без масок були
відвідувачі й в «Соціальному
магазині». В ньому, до речі, не
було й спеціальних розміток, які
б вказували покупцям на дотримання відповідної дистанції.
Без маски працювала продавець на касі в гуртівні продовольчих товарів, що знаходиться в центрі міста, на площі Ринок, недалеко пам’ятника Степану Бандері. Жінка взагалі
поставилася до нас агресивно:
звернула увагу на те, яке ми
маємо право проводити такий
рейд, а дотримуватися карантинних вимог буде у випадку,
якщо матиме для цього спеціально офіційне розпорядження. У масках, у своєму магазині,
працювали підприємці подружжя Василь і Марія Пастухи, а ось
своїм підопічним, продавцям
продуктового магазину, їм довелось зробити зауваження, щоби
одягнули маски. Торгували без
масок й у магазинах приватного
підприємця Сергія Сіданича,
Володимира Марковича, у магазині «Ваш дім» Івана Синичича, магазині «Марина», що
розташовані по вул.Міцкевича.
Хоча в сусідньому магазині «Автотовари» в масці торгував
Сергій Яцкуляк, а в магазині, де
продавав Анатолій Славич, ще
й знаходилася на прилавку пачка масок – для тих покупців, хто
їх не має. У масці та рукавицях
працювала продавець у продуктовому магазині підприємця
Олександра Ільницького, є розмітки та дотримуються вимог
карантину продавці у магазині
«Копієчка», що в центрі міста.
Щоправда, побували ми тільки
в деяких магазинах, але, думаємо, що майже подібна ситуація була й в інших. Якщо продавці ще сяк-так одягають маски і працюють в них, то люди, які
заходять в магазин, зовсім нехтують цим правилом.
Усе добре налагоджено з
дотриманням карантинних вимог у банках. Так біля банкомату «Ощадбанку» на вулиці стояло кілька осіб, але відповідної
дистанції вони дотримувалися, а
в саме приміщення банку впускали лише по 5 осіб. Всередині
банку також усі працювали і перебували в масках, всюди в

операційних залах були антисептики. По четверо клієнтів
впускали й у приміщення «Приватбанку». «Ми ретельно, за графіком, проводимо дезинфекцію
приміщення, – каже керуюча
Лідія Бончук. – Адже не маємо
права не дотримуватися санітарних вимог, до того ж все
фіксують камери відеоспостереження. Також раз в тиждень
до нас приїжджає спеціальна
бригада одного з комунальних
підприємств області, яка проводить дезинфекцію приміщення.
Невиконання протиепідемічних
вимог тягне за собою величезні
штрафи, а ми цього не хочемо.
Та й здоров’я наших клієнтів,
працівників банку – понад усе».
Побували ми того дня й на
міському автовокзалі. Єдиний
автобус, який на той час стояв
на стоянці – «Турка-Львів», не
був переповнений пасажирами,
хоча більшість з них сиділи в салоні без масок. Сам водій Іван
Буй, був у масці. Надіти маску, як
нам сказав, він просить кожного пасажира. Але
не всі прислухаються до його вимог.
Пік епідемії вірусних захворювань, в тому числі й коронавірусу в Україні, очікують у кінці листопада. «Лікарні переповнені і
кожен день ми бачимо зростання захворюваності. Сподіваємося, що громадяни та влада почнуть до цієї проблеми ставитися
серйозно. Як відомо, один хворий заражає чотирьох здорових.
То ж кількість інфікованих
збільшуватиметься», – наголошують лікарі-епідеміологи Національної експертної групи з
інфекційного контролю.
Днями відомий український
інфекціоніст, доктор медичних
наук Ольга Голубовська звернулася до «ковідоскептиків», закликавши дотримуватися протиепідемічних вимог. У своєму
Facebook лікар розповіла про
те, що відбувається сьогодні в
українських лікарнях. Медики не
мають жодної хвилини спокою
ані вдень, ані вночі.
«Ви не бачите, що відчувають
пацієнти, які шукають собі ліжко
з киснем. Ви не бачите, як працюють реаніматологи, тягаючи
балони з киснем у відділення, де
падає його тиск, тобто ВСІ важкі
пацієнти опиняються на межі загибелі. Ви не бачите, як важкі
виснажені хворі знімають з себе
маску з киснем, щоб померти,
причому роблять це тихо, вночі,
щоб ніхто не бачив... як гинуть
порівняно молоді люди, які вже
йдуть на поправку, від тромбозів... важко, коли в одній родині помирають кілька людей ...
причому не завжди найстаріші...», – зазначила вона.
На Турківщині, з початку пандемії на Covid-19 уже захворіло,
станом на 28 жовтня, 118 осіб.
Тож не нехтуймо простими правилами безпеки у боротьбі із
коронавірусом. Бережімо себе
і своїх рідних.
Ольга ТАРАСЕНКО.

5 стор.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо з ювілейним 35-річчям дорогих і люблячих нам людей, жителів с.
Верхнє Висоцьке – Олега Йосиповича Гуляка та Ольгу Йосипівну Жавко – і бажаємо ювілярам тільки найкращого –
успіхів у справах, здоров’я в сім’ї, радості у домівках, благополуччя, веселого та яскравого
життя – на многая та благая літа!
В честь ювілейного вашого дня,
Для вас – найкращі наші слова.
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде ваш вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші святкові і пам’ятні дні,
Хай Бог помагає вам у житті.
З повагою – сестра Людмила з сім’єю, сестра Надія з сім’єю,
брат Іван з сім’єю, брат Йосип, вуйко Іван і цьоця Катерина.

24 жовтня свій ювілейний День народження відсвяткувала спеціаліст - землевпорядник Сянківської сільської
ради –Кудрич Наталія Василівна.
Шановна Наталіє Василівно!
У цей радісний для Вас і Ваших близьких день від усього
серця бажаємо Вам здоров’я, невичерпної енергії, миру і
благополуччя, щоб удача, щастя, увага друзів і тепло домашнього вогнища завжди були з Вами! Нехай збудуться всі Ваші
плани і надії, а в домі завжди будуть добро і
радість. Нехай Вас ніколи не залишають
віра, надія і любов, а роки, які попереду, будуть яскравими, наповненими
щасливими подіями!
Нехай Ваше життя завжди буде
наповнене оптимізмом, повагою і
підтримкою колег, теплотою і любов’ю
рідних і близьких!
З повагою та найкращими побажаннями, колектив відділу у Турківському районі
Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області.

ÐÅÖÅÏÒ Â²Ä ÏÍÅÂÌÎÍ²¯
Думаю, що мій допис у сьогоднішніх реаліях, коли прогресує
коронавірусна інфекція, може знадобитися багатьом. Знаю
твердо, що описані нижче поради нікому не зашкодять, а швидше – навпаки, дозволять позбутися небезпечної хвороби– пневмонії. Поради дуже прості, і ними може скористатися кожен.
Років 15 у мене був хронічний бронхіт, який останні 5 років
переходив у пневмонію. В останній раз лікували – без результату – три місяці: міняли антибіотики, прописали два інгалятори - ніякого покращання. В стаціонарі під час крапельниць я
втратила свідомість. Коли приїхала додому, взяла продуктів
і поїхала на дачу «вмирати в спокійній обстановці», ліків ніяких
вже не брала. Дивлюся, а на столі стоїть баночка з «чудозасобом від кашлю», який мене змусив зробити чоловік (рецепт в книзі «Лікування цибулею, часником і медом»). Ну, я від
нудьги до вечора і з’їла 7 чайних ложечок з чаєм. Вранці встаю,
а КАШЛЮ – НІ! На другий день з’їла ще ложечок п’ять і помчала до міста «вчити лікаря, як лікувати пневмонію». Лікар здивувалася: «Дивно, адже у вас була вірусна пневмонія!» Так в
книзі і написано, що кожен антибіотик лікує вибірково 10-15%,
а цибуля і часник – 98%. з тих пір я не хворію, але засіб на всякий випадок роблю. Тільки хто з домашніх кашляне - я йому
відразу ложечку.
Тепер рецепт:
Беремо одну велику
цибулину, стільки ж по
вазі часнику і кореня
хрону тобто всіх компонентів порівну, і прокручуємо на м’ясорубку.
Вийде
приблизно
півлітра.
Додаємо
стільки ж за обсягом
меду. Перемішали і все.
Застосовувати три
рази в день – по чайній
ложці під час їжі.
Як, як розумієте, з переляку їла по дві ложки. Хрін класти обов’язково - він розширює бронхи і альвеоли, щоб звідти все пішло, і володіє протиастматичним ефектом. Може зберігатися в холодильнику рік, але допоможе вам відразу, повірте. Так що терміново підготуйте і більше не хворійте!
Про це ефективне лікування проти вірусу, будь-якого кашлю, пневмонії, щоб швидше люди дізналися про ці безцінні ліки, розкажіть
про них своїм рідним, друзям та знайомим.
Марія ЦИБУЛЬСЬКА.
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ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки та результати голосування з виборів
Боринського селищного голови

про підсумки голосування та результати виборів депутатів
Боринської селищної ради Самбірського району Львівської області

№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові (за наявності)
кандидата на посаду міського
голови

1

ГАКАВЧИН
Василь Михайлович

2
3
4
5
6
7
8

ГЕМБЕЦЬ
Адам Миколайович
КОПАНИШИН
Микола Петрович
КУБАН
Олександра Іванівна
ОСОВСЬКИЙ
Валерій Михайлович
ЧЕРЕПАНИН
Богдан Миколайович
ШКІТАК
Михайло Миколайович
ЯЦКУЛЯК
Орест Петрович

Суб’єкт висування кандидата на
посаду міського голови
(назва місцевої організації
політичної партії або
самовисування)

Кількість голосів
виборців, поданих
за кандидата на
посаду міського
голови в межах
єдиного
одномандатного
виборчого округу

Львівська обласна
організація ПП «ВО
Свобода»

1341

самовисування

130

самовисування

1650

самовисування

778

самовисування

89

№
з/п

1

2

3
4
5

Львівська обласна
організація ПП "Слуга
народу"

900

самовисування

2101

7

Львівська обласна
організація ПП "Наш край"

629

8

6

Голова Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Мар’яна ПАВЛОВА;
Секретар засідання Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Василь ЛЯХОВИЧ.

Кількість голосів виборців, які
Сумарна кількість голосів
підтримали територіальні виборчі
виборців, які підтримали всі
списки кандидатів у депутати від
територіальні виборчі списки місцевої організації політичної партії
кандидатів у депутати від
у кожному територіальному
місцевої організації
виборчому окрузі
політичної парті в межах
єдиного багатомандатного
ТВО
ТВО
ТВО
ТВО
виборчого округу
№1
№2
№3
№4

Назва місцевої організації
політичної партії

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
"ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ"
Політична партія
Всеукраїнське об’єднання
«СВОБОДА»
Політична партія
Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
Політична партія "Слуга
Народу"
Політична партія
«Громадянська позиція»
Політична партія
"Народний Рух України"
Політична партія «Наш
край»
Політична партія "Конгрес
Українських Націоналістів"

2061

626

704

520

211

929

146

187

151

445

1232

235

264

463

270

1513

564

245

348

356

536

87

159

63

227

1002

199

31

100

136

367

69

145

74

79

578

22

93

59

37

Голова Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Мар’яна ПАВЛОВА;
Секретар засідання Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Василь ЛЯХОВИЧ.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про черговість кандидатів у депутати
Боринської селищної ради Самбірського району Львівської області,
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів
Політична партія «Європейська солідарність»

про черговість кандидатів у депутати
Боринської селищної ради Самбірського району Львівської області,
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

Перший кандидат
або номер
територіального
виборчого округу,
в якому висунуто
кандидата в
депутати

Перший
кандидат
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові (за наявності)
кандидата в депутати

МАРКІН ІГОР ІЛЛІЧ
СЕМКІВ ЄВА ВАСИЛІВНА
Славич Ганна Миколаївна
Данило Марія Михайлівна
Марич Василь Миколайович
Шийчин Сергій Михайлович
Сливар Надія Федорівна
Куцак Віктор Васильович
ТУРЯНСЬКИЙ МИХАЙЛО ЯРОСЛАВОВИЧ
Веренецький Степан Юліанович
ГУТЧАК ІВАННА ОЛЕКСІЇВНА
Зубрицька Іванна Миколаївна
Іршак Василь Васильович
Пронів Марія Іванівна
АНТОНІВ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
Крупчак Алла Володимирівна
Гартман Тарас Францович
Брехлійчук Юрій Дмитрович
ЛАБЕЦЬКИЙ МАР'ЯН МИРОНОВИЧ
Комарницька Андріана Миронівна
Гурч Ніна Богданівна
ЧИЧЕРСЬКИЙ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
Іжик Михайло Іванович
Шепіда Михайло Рафаїлович
Надич Тетяна Романівна
Марочканич Оксана Ярославівна

Кількість
голосів
виборців,
поданих за
кандидата
в депутати

Перший кандидат
або номер
територіального
виборчого округу,
в якому висунуто
кандидата в
депутати

-

Перший
кандидат
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

284
120
113
37
15
39
99
170
60
78
14
39
0
154
6
114
76
272
35
2
83
47
17
35
1

Голова Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Мар’яна ПАВЛОВА;
Секретар засідання Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Василь ЛЯХОВИЧ.

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові (за наявності)
кандидата в депутати

ГАКАВЧИН ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
Ляхович Людмила Дмитрівна
Іванюк Ганна Федорівна
Гема Іван Васильович
Германович Богдан Васильович
Грицик Михайло Іванович
Крецул Надія Семенівна
ІЖИК ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА
Рик Сергій Романович
Герович Валерій Іванович
Рисич Марія Богданівна
Сутчак Іван Романович
Василечко Василь Михайлович
БАБУНИЧ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ
Гема Степан Васильович
Копитчак Ліля Дмитрівна
Матійовський Роман Ігорович
Брянчик Василь Андрійович
Кубан Оксана Йосифівна
Дем’яновський Іван Мар’янович
Теслюк Ольга Марянівна
БІЛИНСЬКА ЛЕСЯ ВАСИЛІВНА
Заремба Ганна Іванівна
Мотичак Микола Федорович

Кількість голосів
виборців, поданих
за кандидата в
депутати

49
35
14
3
16
1
45
45
43
4
10
14
41
23
10
24
14
0
38
58
148
48
63

Голова Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Мар’яна ПАВЛОВА;
Секретар засідання Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Василь ЛЯХОВИЧ.

P.S. В переліку кандидатів, яких визнано депутатами ОТГ від тієї чи іншої політичної сили можуть відбутися зміни. Для прикладу наведемо депутатів ПП «Громадянська позиція по Турківській міській раді. Перший у списку Ярослав Паращич обраний на посаду голови. Ще один – Степан Залуга – став депутатом і ОТГ, і Самбірської районної ради, відповідно обрав районну раду. На їхнє місце в депутати ОТГ увійдуть Олег Гришканич та Іван Вовчанський.

30 æîâòíÿ 2020 ðîêó

7 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÏÅÐØ² ÂÈÁÎÐÈ ÄÅÏÓÒÀÒ²Â Ì²ÑÖÅÂÈÕ ÐÀÄ ÒÀ Ñ²ËÜÑÜÊÈÕ,
ÑÅËÈÙÍÈÕ, Ì²ÑÜÊÈÕ ÃÎË²Â 25 ÆÎÂÒÍß 2020 ÐÎÊÓ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про черговість кандидатів у депутати
Боринської селищної ради Самбірського району Львівської області,
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
Перший кандидат
або номер
територіального
виборчого округу,
в якому висунуто
кандидата в
депутати

Перший
кандидат
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові (за наявності)
кандидата в депутати

Кількість голосів
виборців, поданих
за кандидата в
депутати

БОГАЙЧИК РОМАН ІВАНОВИЧ
Топольницький Володимир Михайлович
Славич Микола Васильович
Зелінка Федір Степанович
Нановська Людмила Михайлівна
Костів Галина Іванівна
Ковальчин Василь Миколайович
Земан Віталій Васильович
Іванік Микола Юрійович
Суримко Валентина Григорівна
Дякович Ірина Анатоліївна
Цюцик Галина Миколаївна
Горбей Богдан Юрійович
Жавко Надія Йосипівна
КОПИТЧАК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
Комарницька Михайлина Василівна
ДРЕБОТ ПЕТРО ІЛЛІЧ
Геціу Алла Василівна
Цюркало Василь Васильович
ПОВРОЗНИК ПЕТРО ПАВЛОВИЧ
Сеничич Надія Миколаївна
Щекун Олексій Андрійович
Сипливий Іван Данилович
Коліщак Любов Андріївна

67
20
79
5
24
22
15
45
37
13
34
70
20
53
71
247
23
13
108
61
27
35
21

Кількість голосів
виборців, поданих
за кандидата в
депутати

ЩУР МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ

-

Періг Анатолій Михайлович
Січак Богдан Михайлович
Германович Михайло Михайлович
Трескот Ірина Іванівна
Дработ Галина Дмитрівна
Чопик Іван Ярославович
Сипливий Василь Михайлович
Німців Володимир Ігнатович
Погранична Любов Ярославівна
Комарницька Діана Михайлівна
Сеньків Мирослав Богданович
Пасічник Марія Омелянівна
Ринчак Надія Миколаївна
Комарницька Світлана Василівна
Гема Юрій Федорович
Малетич Степан Дмитрович
Василечко Любов Степанівна
ДЖУРА МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
Гуляк Любомир Васильович
Цимбір Ірина Степанівна
Бугай Марія Василівна
Ільницька Ганна Михайлівна

2
20
6
44
14
32
41
20
21
10
27
20
5
5
3
7
20
108
38
52
3
8

Голова Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Мар’яна ПАВЛОВА;
Секретар засідання Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Василь ЛЯХОВИЧ.

про черговість кандидатів у депутати
Боринської селищної ради Самбірського району Львівської області,
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів
Політична партія «Народний рух України»

К ількість
голосів
виборців,
п одани х за
к ан ди дата в
депутати

П ер ш ий кан дидат
або ном ер
т ери торіал ьного
виборч ого ок ругу,
в яком у висунуто
кандидата в
депутати

Ч Е РЕ П А Н И Н БО ГД А Н М И КО Л А Й О В И Ч

-

М А Л Е Ц Ь Т А РА С ІВ А Н О В И Ч
П исанч ин Р услана С тепанівна
Борута Н аталія О лексіївна
К О В А Л ЬЧ И Н В А С И Л Ь В А С И Л ЬО В И Ч
Р озлуцька Калина В аси лівна
С ахар наць кий Василь Д ми трович
В овк В олодимир М ик итович
Ч олавин О ксана П етрівна
Б уш тин В асиль М ихайлови ч
К ричківська Н аталія М иронівна
М атвіїв Т етяна М иколаївна
М арчиш ак В асиль М ихай ло вич
Ц ап М ирослав Ількович
М О М О Х О Д М А РІЯ Ф Е Д О Р ІВН А
Ш крамко П етро Іванович
Д усин Н аталія Васи лівна
Щ ом ак Ганна Іллівна
М арканич Іван Іванович
ІЛ Ь Н И Ц Ь К И Й М И Х А Й ЛО М И Х А Й Л О В И Ч
Ц ю ц ик Іри на Романівна
К азибрід В асиль М ико лайович
П овханич М ихайло В аси льович
Н адич Д арія В олодим ирівна
Щ ур В італій Ф едорович

74
59
36
254
123
11
46
53
54
48
7
13
55
66
140
1
39
29
12
105
19
96
54
14

П ерш ий
канд идат
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

П різвищ е, власне ім ’я
(усі власні ім ен а),
по батькові (за н аявності)
к ан ди дата в депутати

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові (за наявності)
кандидата в депутати

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про черговість кандидатів у депутати
Боринської селищної ради Самбірського району Львівської області,
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів
Політична партія «Слуга народу»

П ерш ий
канд идат
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

Перший кандидат
або номер
територіального
виборчого округу,
в якому висунуто
кандидата в
депутати

Перший
кандидат
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

-

Голова Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Мар’яна ПАВЛОВА;
Секретар засідання Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Василь ЛЯХОВИЧ.

Пер ш ий кан дидат
або ном ер
тери торіального
виборчого ок ругу,
в яком у висунуто
кандидата в
депутати

ПОВІДОМЛЕННЯ
про черговість кандидатів у депутати
Боринської селищної ради Самбірського району Львівської області,
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів
Політична партія «Громадянська позиція»

Голова Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Мар’яна ПАВЛОВА;
Секретар засідання Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Василь ЛЯХОВИЧ.

П різвищ е, вл асне ім ’я
(усі вл асн і ім ена),
по бать кові (за н аявн ості)
к ан ди дата в депутати

КРАВЧАК РУСЛАН М И КОЛАЙ ОВ ИЧ
П Е Р ІГ В О Л О Д И М И Р М И Х А Й Л О В И Ч
Б утрей Ед уард Д м и трович
Ко занчин Іван В аси льович
Яворська О ксана С тепанівн а
Б іж и к А настасія Й осиф івна
Ш икітка Ю рій В аси льович
Л я х Н аталія Ром анівна
Ко м арницька К сенія Г р игорівна
М атківська Г али на В асилівна
Г утчак Я рослав М ихай лович
Г авдан Сергій Іванович
Ж авко К атерина Іван івна
Ри к Г алина М ихайлівна
Т ихонен ко М арина П етрівна
Х ащ івська Н аталія В олодим ирівна
Ч олавин М ихайло М иколайович
В олчанський Є вген М иколайович
Д зерин Ф едір П авлович
Ж авко В асиль В асильович
К уцовол О лександр Г ригорович
Б урковська О ксана Іванівна
Явецька С теф ан ія М иронівна
О совський Ярослав М и хайлович
Х ащ ак Т етяна Іван івна

К іл ькість голосів
ви бор ців, подани х
за кандидата в
депутати

74
40
14
3
5
55
4
4
8
4
0
5
76
1
0
6
4
19
26
6
34
0
43
1

Голова Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Мар’яна ПАВЛОВА;
Секретар засідання Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Василь ЛЯХОВИЧ.

P.S. В переліку кандидатів, яких визнано депутатами ОТГ від тієї чи іншої політичної сили можуть відбутися зміни. Для прикладу наведемо депутатів ПП «Громадянська позиція по Турківській міській раді. Перший у списку Ярослав Паращич обраний на посаду голови. Ще один – Степан Залуга – став депутатом і ОТГ, і Самбірської районної ради, відповідно обрав районну раду. На їхнє місце в депутати ОТГ увійдуть Олег Гришканич та Іван Вовчанський.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

30 æîâòíÿ 2020 ðîêó

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÏÅÊÈ ÏÐÈ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍ²
ÃÀÇÎÂÈÌÈ ÏÐÈËÀÄÀÌÈ

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Перед користуванням газовими приладами неодмінно провентилюйте приміщення. Перевіряйте тягу до включення та під час роботи газових приладів.
При відсутності, або слабкій тязі в димоході – не користуйтесь газовими приладами – це смертельно небезпечно. Подальше користування газом в цих випадках можливе тільки після перевірки димоходів спеціалістами.
Вмикайте в роботу газові прилади тільки після того, якщо ви переконані, що всі крани на приладах
і перед ними закриті. Не відкривайте кран на газовому приладі, не маючи в руках запаленого сірника,
заздалегідь піднесеного до пальника приладу
Якщо ви відчули запах газу – негайно припиніть користування газовими приладами, перекрийте
крани пальників газової апаратури та на опусках перед нею. Відкрийте вікна для провітрювання
приміщення, не запалюйте вогонь, не вмикайте і не вимикайте електроприлади.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- залишати без догляду працюючі газові прилади;
- самовільно проводити газифікацію квартир, будинків, тощо, перестановку, заміну, відключення
старих і підключення нових газових приладів, ремонт газового обладнання і газопроводів;
- допускати до користування газовими приладами дітей, а також осіб, які не пройшли спеціальний
інструктаж на підприємстві газового господарства;
- ставити на плити виварки та інший посуд з широким дном без високих конфорок чи підставок;
- використовувати для сну і відпочинку кухні та інші приміщення, де встановлені газові прилади;
- обігрівати приміщення та сушити білизну за допомогою газових плит, а також прив’язувати до
газопроводів і лічильників мотузки.
У газифікованих приміщеннях вентиляційні канали повинні бути постійно відкриті, а при користуванні газовими приладами необхідно відчиняти і кватирки. По закінченні користування газом закрийте крани на газових приладах і перед ними. Місце витоку газу з газопроводу перевіряйте за допомогою мильного розчину. Використовувати для цієї мети вогонь категорично забороняється. Для всіх
газових приладів і газопроводу має бути вільний доступ. Не допускайте заливання працюючих пальників. Не дозволяйте ремонтувати газові прилади стороннім особам.
Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу спорту, оборонної роботи та цивільного захисту Турківської РДА.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про черговість кандидатів
у депутатиБоринської селищної
ради Самбірського району
Львівської області,
включених до територіальних
виборчих списків від місцевої
організації політичної партії, яка
отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів
Політична партія «Наш край»

Голова Боринської селищної територіальної виборчої комісії Самбірського району Львівської області Мар’яна ПАВЛОВА;
Секретар засідання Боринської
селищної територіальної виборчої
комісії Самбірського району
Львівської області Василь ЛЯХОВИЧ.

Перший кандидат
або номер
територіального
виборчого округу,
в якому висунуто
кандидата в
депутати

Перший
кандидат
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

БЕЗ НЬОГО

СВІТ СТАВ БІДНІШИМ…

Коли помирає людина, світ стає біднішим… Бо втрачає те,
чим вона жила, якою багатою і щедрою була її душа.
На 75-му році життя згасла свічка добре відомого
всім у Турці та за її межами лікаря – педіатра, нашого колеги – Ігоря Омеляновича Писанчина. Більше
як 40 літ свого життя він віддав роботі у Турківській
лікарні, не одне дитяче життя врятував, не одному
повернув здоров’я. Не їздив Ігор Омелянович на
шикарних авто, а пішки кожного дня прямував на
роботу, щиро вітаючись із перехожими, даючи по
дорозі на роботу консультації людям, які підходили
до нього зі своїми проблемами. Його усі знали і поважали, і він знав дуже багатьох, був ввічливим,
уважним і тактовним у спілкуванні з кожним.
Добрий був спеціаліст, професіонал, наставник,
порадник. Досвідчений, хороша людина, справжній
друг. Відколи почалася пандемія, він завжди був на роботі, віддавався
повністю її та пацієнтам. А коли випадало тяжко, мовчки тягнув усе на
собі. Бо хто, як не ми – лікарі?
Ігор Омелянович був надзвичайно позитивною людиною, любив зі всіма
пожартувати, вмів підняти настрій, завжди переживав за свою родину та
й у своїх колег цікавився, як у них справи в житті.
Нехай добрий, світлий спомин про Ігоря Омеляновича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, кого він лікував, любив та шанував.
Щиро поділяємо біль та горе родини. Вічна та світла йому пам’ять. Нехай
спочиває з миром.
Колектив лікарської амбулаторії ПМСД м. Турка.
Колектив працівників хірургічного відділення КНП «Турківська ЦРЛ» висловлює щире співчуття черговій медсестрі Надії Василівні Миньо з приводу тяжкої втрати – смерті брата – Василя.
Вічна йому пам’ять.
Працівники ДНЗ №1 м. Турка висловлюють щире співчуття вихователю Марії Юріївні Синичич з приводу тяжкої втрати – смерті брата – Володимира Юрійовича Марчишака.

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові (за наявності)
кандидата в депутати

ЯЦКУЛЯК ОРЕСТ ПЕТРОВИЧ
Кузьо Ярослав Миколайович
Кузьо Марія Іванівна
Шкробак Світлана Петрівна
Комарницький Іван Анатолійович
Куприч Світлана Ярославівна
ГУСАК РУСЛАН ІВАНОВИЧ
Їжик Степан Михайлович
Гусак Наталя Іванівна
Мендель Андрій Васильович
Кузьмак Іванна Йосипівна
Білинський Валерій Семенович
Василечко Людмила Степанівна
Даньків Михайло Ігнатович
Гавій Юрій Іванович
Шушка Ольга Володимирівна
Комарницький Андрій Іванович
Марочканич Наталя Іванівна
Федько Василь Іванович
Білинська Степанія Іванівна
Чичерський Микола Йосипович

Кількість голосів
виборців, поданих
за кандидата в
депутати

16
7
8
35
2
36
24
31
7
8
16
11
8
1
11
45
0
23
1
1

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» глибоко
сумують з приводу смерті лікаря-педіатра Ігоря Омеляновича Писанчина
і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив Турківського районного суду висловлює щире співчуття в.о.
голови суду, судді Луці Михайловичу Крілю з приводу тяжкої втрати –
смерті батька.
Колектив Турківської районної філії Львівського обласного центру зайнятості висловлює щире співчуття директору філії Мирославі Миронівні
Павлик з приводу тяжкої втрати – смерті сестри – Люби Миронівни
Яворської.
Випускники Турківської середньої школи – 1975 року випуску – глибоко
сумують з приводу передчасної смерті однокласниці Люби Миронівни Павлик (Яворської) і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійної. Вічна їй пам’ять.
Колектив працівників ДНЗ №1 м. Турка висловлює щире співчуття працівнику Івану Мар’яновичу Хомику з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Старосамбірського МРВ лабораторних досліджень висловлює
щире співчуття помічнику епідеміолога Ользі Михайлівні Боцко з приводу
тяжкої втрати – смерті батька.

Загублений військовий квиток НК №6033840, виданий на ім’я Миколи Якубовича Яворського, вважати недійсним.

Педагогічний та учнівський колективи Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють щире співчуття учениці 6 класу Марині Василівні Василечко з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Філії «Старосамбірський райавтодор», Асфальтобетонний завод Проммайданчик №2, ДП
«Львівський облавтодор», ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», 82522, Львівська область,
Турківський район, село Явора, Вокзальна, 9 а, має намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на промисловий майданчик: Філії «Старосамбірський райавтодор», Асфальтобетонний завод Проммайданчик №2.
На даному проммайданчику підприємство займається підігрівом бітуму та виробництвом асфальтобетону. Виявлено 9 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (2 –
організованих, 7 - неорганізованих). Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються
наступні забруднюючі речовини, що нормуються: азоту діоксид – 0,3202 т/рік, вуглецю оксид – 0,3928
т/рік, залізо та його сполукуи – 0,0032 т/рік, манган та його сполуки – 0,0003 т/рік, сірки діоксид – 0,258
т/рік, етилен – 0,0076 т/рік, спирт етиловий – 0,0088, ксилол – 0,0111, гас – 0,0016, фенол – 0,0006,
речовини у вигляді суспендованих частинок (пил) – 0,6119 т/рік та парникові гази.
Адреса для подачі зауважень та пропозицій, терміном 30 днів з моменту опублікування в пресі:
Турківська районна рада: 82500, Львівська обл., Турківський р-н, м. Турка, вул. Січових Стрільців, буд.
62. Тел./факс 03269-31261; e-mail: http://turkarayrada.gov.ua
або
Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації: 79026, м.Львів, вул.
Стрийська, 98.
Тел./факс: + 38 (032) 238-73-83; e-mail: envir@mail.lviv.ua.

Відділ освіти і районна профспілкова організація працівників освіти і науки Турківщини глибоко сумують з приводу смерті свого колеги, методиста – Степана Миколайовича Івасенка – і висловлюють щире співчуття
родині покійного.
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Педагогічний колектив Боринського НВК глибоко сумує з приводу смерті
методиста районного методичного кабінету Степана Миколайовича Івасенка і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.
Колеги-методисти, вчителі математики, трудового навчання закладів
освіти району сумують з приводу смерті колишнього колеги, наставника,
вчителя, Людини високої професійної майстерності Степана Миколайовича Івасенка. Молимось за упокій його душі, віримо, що Всемилостивий
Господь прийме його щиру душу в Царство Небесне.
Висловлюємо щирі і глибокі співчуття рідним і близьким.
ВІЧНА і СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ!
Софія Багай висловлює щире співчуття Мирославі Павлик та родинам
Яворських і Павликів з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
сестри, матері, дружини, цьоці – Люби Миронівни Яворської. Царство їй
Небесне.
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