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Колектив управління соціаль-
ного захисту населення щиро-
сердечно
вітає з
днем на-
р о дж е н-
ня, яке
відзначив
1 лютого,
начальни-
ка – Мико-
лу Феодо-
с ій о в и ча
Гута – і
б а ж а є
іменинни-
ку міцного
здоров’я і великого людського
щастя. Щоб усі негаразди і про-
блеми проходили повз, а в житті
супроводжували тільки удача і
гарний настрій.

Оптимізму Вам, шановний
Миколо Феодосійовичу, та успіхів,
підкорення нових вершин, сили
і енергії, стабільності і достатку,
любові рідних і близьких Вам
людей, Божого благословення.

Від щирого серця бажаєм
здоров’я,

Без нього не милі всі добрі
діла.

В здоров’ї – багатство, і
радість, і сила,

Бо більшого щастя на світі
нема.

А Ваша енергія, мудрість і
сила

Нехай не згасають ніколи з
літами.

Душа Ваша чиста, велика й
красива

Та посмішка щира хай буде
між нами!

Від щирого серця вітаємо із ювілеєм – 60-річчям від дня народ-
ження – голову церковної ревізійної комісії, надзвичайно мудру, щиру,
доброзичливу людину, жителя с. Ропавське – Миколу Юрковича
Крупчака – і бажаємо міцного здоров’я, щедрих ласк від Господа
Бога, через Пречисту Діву Марію. Хай ангели небесні дарують Вам
дорогу, а милосердя Боже і Його опіка завжди будуть над Вами.

Ювілей – не тільки свято, за ним – здобутки прожитих літ, тож від
усієї душі бажаємо Вам, щоб такі ювілеї до Вас приходили ще не раз
і всі вони були увінчані людською повагою і
Божим благословенням.

Життєву працю хай Господь благосло-
вить,

Все почате з Богом щоб звершилось.
Щоб кожен крок в нелегкому житті
Був сонячним, ласкавим та щасливим.
Любов Христова хай огорне всіх
Серед усього – Вас й Вашу родину.
Покровом нехай Матінка Свята
Покриє – благодаттю, щастям, миром.
З повагою та любов’ю – настоятель храму

Св. Мучеників Маккавеїв о. Роман Роль, цер-
ковний комітет та парафіяни с. Ропавське.

З нагоди чудового свята – 60-річчя від дня народження, яке свят-
кував 1 лютого, сердечно вітаємо прекрасну душею, доброзичливу,

чуйну і щиру людину, надійного дорогого кума,
хресного батька, жителя с. Ропавське – Миколу
Юрковича Крупчака.

Дорогий наш ювіляре! Прийміть від нас щирі
вітання і найкращі побажання великого людсь-
кого щастя, добра, щасливого довголіття. Нехай
Ваша життєва дорога в’ється тільки вгору, наго-
роджує здоров’ям, щастям і радістю та всіма
земними благами. Божої Вам опіки у всіх життє-
вих справах.

Всією родиною Вас ми вітаємо,
Міцного здоров’я і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.

Хай Мати Пречиста Вас оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.
З великою повагою і любов’ю – куми Катерина і Микола Томинці,

похресниця Галина з чоловіком Андрієм, дітьми Олежиком, Ангел-
іною і Васильком з Турки.

1 лютого відзначила своє 55-річчя  Юганя Олександрівна На-
нівська.

Дорогу доньку, кохану дружину, люблячу і турботливу матусю і ба-
бусю, чуйну і щиру сестру із цим прекрасним життєвим святом сер-
дечно вітають мама Марія, чоловік Йосиф,
дочки Валентина та Іванна, син Іван, зять
Віталій, невістка Марія; онуки Микола, Дмит-
рик, Марія, Марта; сестри Галина, Ганна,
Люба та брат Михайло з сім’ями і бажають їй
міцного здоров’я, щастя, радості, добра на
цей рік і на увесь довгий-довгий вік.

Хай Бог береже Вас ще років багато –
На щастя усім нам і радість крилату.
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многі літа.
Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки.

РЕМОНТ АВТО
м. Турка. Тел.: 0505375060.

– ремонт бамперів;
– поліровка фар;
– антикорозійна обробка;
– послуги автоелектрика;
– поварка авто;
– дрібний ремонт двигунів та КПП;
– заміна мастил;
– ремонт ходової;
– ремонт та заміна навісних агре-
гатів;
– промивка інжекторних систем.

ДО УВАГИ ЮРИДИЧНИХ ТА
ФІЗИЧНИХ ОСІБ!

8 лютого 2018 року, об 11.00
год., в актовому залі Турківсь-
кої районної ради відбудеться
семінар-нарада на тему: «Зар-
плата та належне оформлен-
ня трудових відносин з 1 січня
2018 року». Йтиметься про
зміни до трудового законодав-
ства.

²ÃÎÐ ÂÈØÎÒÐÀÂÊÀ – ÃÎËÎÂÍÈÉ
ÇÅÌÅËÜÍÈÊ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

26 січня наказом Головного управління Держгеокадастру у
Львівській області, 42-річного Ігоря Вишотравку, головного
спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною
земель у Мостиському, Самбірському, Старосамбірському та
Турківському районах, переведено на посаду начальника відділу
у Турківському районі Головного управління Держгеокадаст-
ру у Львівській області. А перед тим Ігор Степанович прой-
шов конкурсний відбір на зайняття відповідної посади й здобув
перемогу.

Варто наголосити, що в
земельній сфері він да-
леко не новачок. З 1992
по 1999 роки заочно на-
вчався у Львівському
сільськогосподарському
інституті, де здобув спец-
іальність землевпоряд-
ника. Згодом займав
різні посади за фахом.
Зокрема був головним
спеціалістом Турківсько-
го районного відділу зе-
мельних ресурсів, голов-
ним спеціалістом управ-
лінням з контролю за ви-
користанням та охоро-
ною земель у Львівській

області, завідувачем сектору державної інспекції з контролю за ви-
користанням та охороною земель у Турківському районі, головним
спеціалістом відділу оперативного реагування управління з конт-
ролю за використанням та охороною земель у Львівській області,
головним спеціалістом з контролю за використанням та охороною
земель державної інспекції сільського господарства у Львівській
області.

Нагадаємо, що його попередниця, на теперішній посаді, Галина
Косолович, звільнилася за власним бажанням.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÎÑÂ²ÒßÍÈ ÌÀÞÒÜ ÍÎÂÎÃÎ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
Вперше цю посаду обійняла людина з непедагогічною освітою

Наприкінці січня новим начальником відділу освіти Турківської райдержад-
міністрації призначено Оксану Манюх. До слова,  цю посаду вона обійняла без
конкурсу. Згідно існуючого законодавства, державний службовець, що йде з
вищої на нижчу посаду, автоматично позбувається цієї процедури. Оксана
Михайлівна, як відомо, у свій час працювала заступником голови Турківської
РДА і, власне, опікувалася гуманітарною сферою. А до призначення на відпо-
відальну освітянську посаду перебувала в декретній відпустці. Таким чи-
ном, вона стала першою, хто обійняв її,  не маючи педагогічної освіти. Хоча
самі освітяни кажуть, що вона їй зовсім не потрібна. Тут треба бути доб-
рим економістом, орієнтуватися у законодавстві, а головне – бути успіш-
ним менеджером. Адже посада, здебільшого, адміністративна.

Народилася Оксана Михайлівна в селі Ісаї, там закінчила 8-річну школу, а деся-
тирічку – у сусідньому селі Ясениця. Після школи навчалася на юридичному
відділенні Вишнянського державно-аграрного технікуму, потім здобувала економ-
ічну освіту у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. З 2001 року по 2013 роки працю-
вала у Турківському управлінні Пенсійного фонду України.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Боринська селищна рада по-
відомляє про відведення земельної
ділянки по вул. Івасюка, площею
0,1449 га, для будівництва і обслу-
говування житлового будинку,  гр.
Будз  Л.Р.
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Для підтримки   та  збереження
цілісності України!
На численні прохан-

ня глядачів, у неділю,
4 лютого   2018р.,  о
18:00, в   м. Турка, в
культурному центрі «Ук-
раїна»,   компанія – про-
дюсерський центр « 6
Секунд» у рамках Всеук-
раїнського  туру презентує  нову концер-
тну програму

«ДОРОГА   ДО  ХРАМУ»
«За тебе все віддам»

 володаря двох  «Золотих  дисків»

ÑÒÅÏÀÍÀ  Ã²ÃÈ
За участі   заслуженої  артистки Ук-

раїни – Квітослави і Юного  містера  світу
– Степана  Гіги –молодшого

 Замовлення квитків за тел.:  3-16-
45,066-540-77-35, 066-084-64-67, 068-
68-12-674.

Двадцять років – прекрасний вік, по-
вний яскравих подій, зустрічей, мрій.
Саме такий ювілей –
20-ліття з дня на-
родження – 6 люто-
го святкуватиме  Ок-
сана Богданівна
Ільницька із с. Лоси-
нець. Дорогу, любля-
чу і чарівну донечку,
сестру, дружину, ма-
тусю і похресницю з
цим прекрасним
світлим святом віта-
ють мама Ольга,
тато Богдан, брат
Богдан, чоловік Юрій, синочок Іванко,
хресні батьки – Корнелія Іванівна і Орест
Михайлович – і бажають дорогій ювілярці
любові, благополуччя, оптимізму, щастя,
здоров’я, Божого благословення і опіки
на многії і благії літа.

Тебе, рідненька, раді ми вітати
В буденні і святкові дні,
Бо Ти для нас – єдина
І кращої немає на землі.
Тож нехай міцнішим здоров’я Твоє

буде
І в радості минають дні.
Достатку, щастя, спокою, любові
Від серця  щирого бажаємо Тобі.

Із ювілеєм – 60-річчям від дня народ-
ження – дорогу і люблячу, щиру і турбо-
тливу матусю і бабусю, жи-
тельку с. Ільник – Ольгу
Іллівну Ільницьку –
щиро і сердечно віта-
ють сини Іван, Сте-
пан, Петро; дочка
Наталія; невістки
Лілія, Галина,
Ірина, зять Дмитро,
онуки Іванна, Михай-
ло, Мар’ян, Василь,
Назар, Денис, Христи-
на, Ростислав, Мар’ян, Максим, Марічка і
бажають дорогій їм людині міцного-
міцного здоров’я, великого людського
щастя, радості, добра, достатку, Божої
ласки на многії літа.

Люба матусю, рідненька Ви ненько,
Вас з ювілеєм вітаєм, серденько,
Хай у цей день – веселий, багатий –
Щастя й добро завітають до хати.
Щоб у достатку, здоров’ї довіку
Многії літа прожили без ліку.
І в вінок привітань, як зерно до зер-

нини,
Низький Вам уклін від всієї родини.

Дорогу дочку, кохану дружину, люблячу
маму, сестру, швагрову, цьоцю і онуку,
жительку с. В.Висоцьке – Оксану Воло-
димирівну Бринчак – з великою любов’ю

вітають з ювілеєм – 30-
річчям – мама Марія,

чоловік Микола,
дочки Марина і

Ольга, сестра
Надія з чолові-
ком Іваном,
брати Василь і

Михайло, плем-
інники Ілона, Рос-

тислав, Дарина,
Світлана і дідо Юрій.
Бажаємо Тобі

рідненька, міцного здоро-
в’я, радості, тепла, сімейного благополуч-
чя, успіхів у роботі та здійснення усіх мрій.

Всіх благ земних Тобі бажаєм,
Всі квіти світу Тобі даруєм,
За добре серце і тепло.
Хай Мати Божа Тебе охороняє,
А Господь Бог з неба щастя поси-

лає
На многії і благії літа.

НАШ ЗЕМЛЯК – ГЕРОЙ КРУТ
До складу невеликого українського військового загону, що складався пере-

важно з молодих вояків і вступив у нерівний бій з червоноармійцями (на чолі з
М.Муравйовим) біля станції Крути, входив  і галицько-буковинський курінь Січо-
вих Стрільців, зорганізований в Києві в листопаді 1917 року з українців, ко-
лишніх вояків австрійської армії, що були захоплені в полон і відправлені на
Схід. У переважній більшості це були галичани. На відміну від вояків студен-
тського куреня, вони вже мали певний військовий досвід, тому билися не шко-
дуючи себе, подаючи приклад молодшим, і майже всі полягли.

Серед героїв був і наш земляк Василь Семець, що народився в с. Шум’яч і загинув
під Крутами. Відомо, що з ранньої юності він цікавився політикою, був провідником
драматичного гуртка в Самборі, проводив просвітницьку роботу в селах Львівщини. В
1914 році навіть поїхав до Києва, щоб взяти участь в організації шевченківської масо-
вої демонстрації. Став членом київської організації української партії соціалістів-ре-
волюціонерів. Створював організації на Київщині та Поділлі.

Можливо в Шум’ячі є люди, що знали, або принаймні чули про нього. Цікавою була
б їхня розповідь.

Мирослава КАЛИНИЧ.

Погодьтеся, далеко не кожному Гос-
подь дає такий вік. Це треба заслужити…
І, очевидно, чимось таким незбагненним,
не помітним для людського ока. Це щось
глибоко душевне, відоме лише самому
Творцю.

У баби Анни немає якогось особливо-
го рецепту довголіття. Усе життя провела
у щоденній, часто досить важкій, праці, у
вірі та любові. І сьогодні, оглядаючись на
пройдений шлях з висоти 100-річно-
го ювілею, каже, що життя минуло
якось швидко, непомітно, хоч і пе-
режити довелося чимало. Скуштува-
ти полинового присмаку бідності,
невдач та розчарування, втім, на
життя довгожителька не нарікає.
Очевидно, розуміє, що коли  Господь
дає важкий хрест, то і допомагає його
нести. Треба лише щиро просити
Всевишнього про це. А ще впродовж
всього нелегкого життя важливою
опорою були для неї діти, з ранньо-
го віку навчені до усілякої сільської
роботи, відчуваючи щоденну відпов-
ідальність одне перед одним, а най-
перше – перед матусею.

Минулого понеділка, за декілька
днів перед її днем народження ( 1
лютого), я гостював у цієї, напрочуд
жвавої на свій вік, довгожительки,
яка ще має непогану пам’ять, з по-
чуттям гумору. Бабуся , як по книжці,
розповідала про все своє життя. Все
наголошуючи, що траплялося всяке:
трагедії та радості, добро і негараз-
ди.

Батько баби Анни, Ілько, одружив-
ся з її матір’ю, уже перед тим будучи
два рази в шлюбі. Окрім неї, у подруж-
ньої пари був ще й син, але він давно по-
мер. Моя співрозмовниця пригадала, що
в ті часи через річку Стрий люди плавали
на плотах, адже мосту не було. І брат цілий
день від берега до берега ганяв плоти, а
коли надвечір прийшов до хати, ліг, та й
занедужав, а згодом і помер.

Розповідаючи про своє дитинство, ба-
буся згадала, як в 13-річному віці зали-
шилася сиротою, померла мама. Тоді на
її плечі звалилося ще більше роботи.
Батько був не бідною людиною в селі, мав
більше 20 моргів поля, а тому   у всьому й
завжди доводилося йому допомагати. До
школи практично не ходила. Лише, каже,

що раз чи два відвідала її, а тут прийшла
війна, і на цьому навчання закінчилося.
Цікаві моменти пригадала вона й з часів
панської Польщі та радянщини. Як ті, так
і інші окупанти, не любили українців і зав-
жди намагалися їх принижувати, на-
томість себе возвеличували. І люди у без-
виході терпіли.

У досить ранньому віці, в 15 років, баба
Анна вийшла заміж за статного роботя-

щого юнака з Яблунова. Побудували осе-
лю, обзавелися господарством. Сама ж
вона пішла пасти колгоспну худобу, а чо-
ловік працював, як сьогодні сказали б ,
дорожнім робітником. Разом народили
десятеро дітей, щоправда, двоє з них по-
мерло. Важким горем для сім’ї стала в
1970 році й смерть чоловіка. Найстар-
шому з дітей в сім’ї тоді було 21 рік, а най-
молодшій дочці – лише два. Але дорогі
для неї і любі серцю  діти не залишили її
наодинці з долею: старші допомагали ви-
пасати колгоспну худобу, а потім разом
поралися по господарству, а ще догляда-
ли молодших. Так минали роки. Діти,
одне за одним, здобували професію, од-

ружувалися, обзаводилися сім’ями. Сьо-
годні три дочки, як баба Ганя каже, меш-
кають у самій столиці – м. Київ – і вона
дуже гордиться цим. Добре влаштували-
ся й інші. Часто навідуються до матусі,
допомагають. Власне, у  день мого при-
їзду гостювала у довгожительки наймо-
лодша дочка Наталка, яка уже тривалий
час працює й мешкає за кордоном. Ба-
буся з великим нетерпінням завжди
чекає своїх діточок в гості, а також  онуків,
яких у неї 27, та правнуків, яких більше
тридцяти.

Важко повірити, але у своїх сто років
баба Анна тримає господарку: козу, ку-
рей і двох собак. І все сама годує. Прав-
да, син приходить видоїти козу. Десять
років тому назбирала грошей і на влас-
ному подвір’ї побудувала чудову каплич-
ку. Каже «Мене не стане, а капличка на
Кружках (так називають вулицю, де вона
мешкає) залишиться».

Неодноразово діти пропонували їй пе-
реїхати на проживання  до них, але вона
завжди відмовляється, бо хоче дожива-
ти на своїй землі і бути похороненою там,
де всі її предки. А ніби для підтверджен-
ня розповіла випадок, як недалека її сус-
ідка  послухалася дітей, поїхала до них, а
там  захворіла й за  декілька днів помер-
ла.

Зрозуміло, що уже з здоров’ям у баби
Анни не все гаразд, а тому часто звер-
тається по допомогу до боринських ме-
диків. Коли зателефонує, вони швидко
приїжджають і не лише нададуть допо-
могу, а й поспілкуються та розпитають,
як справи. За це вона їм щиро вдячна.
«Дякувати Богу, що хтось придумав моб-
ільний  телефон. Я маю добру мож-
ливість спілкуватися зі своїми дітьми,
онуками та правнуками», – каже баба
Анна. До речі, робить вона це без чиєїсь
допомоги. Лише в окремих випадках кли-
че сусідів.

Вчора, на сторічний ювілей, до її скром-
ної, затишної оселі з’їхалися  рідні їй люди
із найкращими привітаннями. Відвідав
довгожительку й Нижньовисоцький
сільський голова Ярослав Ірод разом з
працівниками сільради. Від себе, а та-
кож від районної ради принесли бабусі
матеріальну допомогу, а також гостинці.
В цей день на її адресу линуло багато при-
вітань з побажаннями здоров’я. Ну, й зви-
чайно, далеко, аж на околицю, чулося ба-
гатоголосе  «Многая літа!»

Василь ВАСИЛЬКІВ.
На фото: баба Анна з дочкою Наталею.

Анна Жавко із с. Заріччя, що територіально належить до Нижньовисоцької
сільської ради, зараз є другою довгожителькою Турківщини, якій карпатські
зозулі накували сотню літ! Її, так би мовити, колега по сотому ювілею –
Марія Сович – мешкає в с. Ясениця.

ÙÀÑÒß ÁÀÁÈ ÀÍÍÈ – Â ¯¯
Ä²ÒßÕ, ÎÍÓÊÀÕ ÒÀ ÏÐÀÂÍÓÊÀÕ

Íàéïîïóëÿðí³ø³ òà íàéá³ëüø ð³äê³ñí³ ³ìåíà ä³òåé Òóðê³âñüêîãî ðàéîíó
У 2017 році найпопулярнішими іменами серед дівчаток були Вероніка, Вікторія, Марія, а серед хлопчиків – Артем, Денис, Іван.

Найбільш рідкісними серед дівчаток були імена Дана, Поліанна, Таїсія, а серед хлопчиків – Антон, Ігор, Юліан.
Головне управління статистики у Львівській області.

Загублений студентський квиток ВК 12123600, виданий у 2017 р. Самбірським
педагогічним коледжем на ім’я Ольги Михайлівни Лозінської, вважати недійсним.
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Вітаємо із 20-літтям – Оксану Богданівну Ільницьку!
Бажаємо Тобі, дорогенька онучко, племін-

нице, сестричко, й надалі залишатися такою
енергійною і невтомною, завзятою і щирою
душею, турботливою і щедрою на добро. Не-
хай Господь Бог щедро дарує Тобі щастя,
міцне здоров’я, світлу радість та сімейні га-
разди.

З 20-річчям Тебе ми вітаєм
І бажаємо на всі літа
Будь такою, як ми Тебе знаєм, –
Проста, ніжна і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі.
З любов’ю – дідусь Йосип, бабуся Юлія, цьо-

ця Петруня з чоловіком Романом та дітьми –
Юлією, Романом, Марічкою, Катькою; вуйко Петро з дружиною На-
талею і сином Миколою; вуйко Йосип з дружиною Катериною і доч-
кою Марією; цьоця Іванка з чоловіком Михайлом, донькою Анною-
Марією та сином Максимом.

Дорогого сина, люблячого чоловіка, батька, дідуся, зятя – Євгена
Михайловича Цюцика із с. Багнувате, який сьогодні, 2 лютого, відзна-
чає свій 60-річний ювілей, з великою любов’ю вітають мама Ганна,
тато Михайло, дружина Ніна, син Віталій, невістка
Іванна, дочка Марія, зять Михайло, дочка Ганна,
зять Андрій, онуки Михайло, Соломія, Іван, Макс,
теща Юлія і вся родина.

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.

Сьогодні святкує свій 60-річний ювілей, житель с. Бітля – Микола
Лукович Мороз. Дорогого, люблячого, чуйного і дбайливого чолові-
ка, вітчима із цим прекрасним життєвим святом, сердечно вітають
дружина Марія, Микола з сім’єю, Ніна з сім’єю, Наталія з сім’єю,
Мирослав та Василь і бажають йому міцного-міцного здоров’я, ве-

ликого людського щастя, родинного тепла, Божої
ласки і опіки на довгі-довгі роки життя.

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей.

Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

ÍÀ Ï²ÄÒÐÈÌÊÓ
ÀÃÐÀÐ²¯Â

На підтримку аграріїв у
2018 році у Державному бюд-
жеті України передбачено 6,3
млрд. гривень, з обласного
бюджету на реалізацію Комп-
лексної програми підтримки
та розвитку агропромисло-
вого виробництва Львівської
області –  19,6 млн. грн.

Окрім цього, в рамках реалі-
зації програми з розвитку фінан-
сування агросектору, міжнарод-
на фінансова корпорація   (IFC),
член групи світового банку в Ук-
раїні, у Львівській області розпо-
чинає  проект  «Впровадження
аграрних розписок». Аграрна
розписка – це інструмент фінан-
сування, за допомогою якого
сільгоспвиробники, в тому числі
й Турківщини, матимуть  мож-
ливість отримувати кредитуван-
ня, як товарне так і фінансове,
під заставу майбутнього уро-
жаю.

 З   приводу реалізації вищез-
гаданого проекту, у четвер у сес-
ійному залі Турківської районної
ради відбувся  навчальний сем-
інар за участі керівників
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х
підприємств, сімейних та фер-
мерських господарств району,
постачальників засобів вироб-
ництва для аграрного сектору,
який провели  представники де-
партаменту агропромислового
розвитку Львівської ОДА.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Презентуючи механізм пере-
дачі земель сільськогоспо-
дарського призначення дер-
жавної власності у комунальну,
перший заступник Міністра аг-
рарної політики та продоволь-
ства України Максим Мартинюк
зазначив, що алгоритм дій не
складний і включає 4 етапи.

Зокрема, це – клопотання ОТГ
до відповідного головного управ-
ління Держгеокадастру про пе-
редачу земель; інвентаризація
земель у межах ОТГ; реєстра-
ція земельних ділянок у ка-
дастрі; передача земель у кому-
нальну власність.

Процес розпочнеться 1 люто-
го та триватиме до кінця року.
Першу передачу земель пла-
нується здійснити уже в березні
цього року.

Для висвітлення стану пере-
дачі земель об’єднаним терито-

ріальним громадам створено
спеціальний портал
(otg.land.gov.ua) та для отриман-
ня оперативних консультацій з
даного питання від фахівців Дер-
жгеокадастру запроваджено
функціонування гарячої лінії
(0800502528).

За даними Мінрегіону, в Ук-
раїні створено 665 об’єднаних
територіальних громад, на тери-
торії яких знаходиться, орієнтов-
но, 759 тисяч га земель
сільськогосподарського при-
значення державної власності,
які потенційно можуть бути пе-
редані у комунальну власність.

Прийняте Урядом рішення
удосконалить механізм управл-
іння у сфері земельних ресурсів,
дозволить чітко і прозоро фор-
мувати дохідну частину місцевих
бюджетів у частині плати за зем-
лю. У свою чергу, це стимулюва-
тиме територіальні громади до

добровільного об’єднання з ме-
тою формування спроможних
органів місцевого самовряду-
вання.

Схоже, що Турківщину цей про-
цес не зачепить. По-перше, у
нас не створено жодної терито-
ріальної громади, по-друге – чи-
мало земель державної влас-
ності, що прилягають до траси
Львів – Ужгород, а також на око-
лицях сіл Розлуч, Турочки, Мох-
нате та деяких інших, уже давно
роздані чиновникам різних
рангів, в тому числі львівським
та київським. І що особливо тур-
бує – деякі з них оформляли
ділянки не лише на себе, а й на
свата, брата, кума і т.д. В резуль-
таті вони впродовж багатьох
років не використовують ділян-
ки за призначенням, не платять
жодної копійки за землю. Ділян-
ку оформили й кудись зникли. До
речі, про це ми вже неоднора-
зово писали на сторінках нашої
газети, але, на жаль, влада, гро-
мадськість жодним чином не
реагують.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÇÅÌË² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ²
ÏÅÐÅÄÀÄÓÒÜ Ó ÊÎÌÓÍÀËÜÍÓ

Уряд України схвалив розпорядження щодо передачі земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності у комунальну власність об’єднаних територіаль-
них громад. Відповідне рішення ухвалено 31 січня на засіданні
Кабінету Міністрів.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно
вітає з ювілейним днем народження добру, чуйну
колегу по роботі, вчителя початкових класів – Ніну
Володимирівну Попівняк – і бажає шановній юв-
ілярці міцного здоров’я – з роси і води, успіхів у
роботі, любові від дітей, поваги від людей,
мирного і ясного неба над головою, родин-
ного благополуччя і довголіття.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. сердечно вітає з
ювілеєм вчителя фізичного виховання – Василя Васильовича Фа-
тича – і бажає шановному ювіляру невичерпної життєвої енергії,

успіхів у роботі, здійснення усіх добрих планів і за-
думів, довгих і щасливих літ, прожитих у радості та

здоров’ї.
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 сонце всміхається Вам у житті.

НОВАЦІЇ У
ЗАСТОСУВАННІ РРО

Самбірська ОДПІ повідомляє, що 20.12.2017 набула чинності
постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 №984
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2000 року №1336» (далі постанова — №984), якою
внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
23.08.2000 №1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 За-
кону України «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
(далі — постанова №1336).

Отже, всі суб’єкти господарювання, які здійснюють на території
Турківського району (котрий має статус гірського) роздрібну торгів-
лю підакцизними товарами (в т.ч. алкогольними напоями, тютюно-
вими виробами та пивом), при проведенні розрахунків із спожива-
чами зобов’язані застосовувати зареєстровані, опломбовані та пе-
реведені у  фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових
операцій.

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

ВОЇНАМ, ЩО НА ПЕРЕДОВІЙ
Жителі Турківщини, хоч і не так масово, але  й далі продовжують збір коштів для  наших

захисників, які на Сході України стримують наступ ворога, захищаючи територіальну цілісність
і суверенітет країни. Ми уже писали, що  найактивнішими у цій справі є школярі Турківщини.
Вони пишуть солдатам листи підтримки, висилають малюнки, а також збирають кошти.

Нещодавно  1000 гривень пожертвували для  українських воїнів учні Ісаївського НВК, а Світлана Яців
з Турки   принесла 100 гривень. Велике спасибі вам, шановні благодійники, за допомогу.

 Марія МАТКІВСЬКА,
 активіст-волонтер.
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Із прекрасним і чудовим ювілеєм – 60-річчям від дня народжен-
ня – дорогого, люблячого, дбайливого і турботливого чоловіка, тата,
дідуся і свата – Миколу Юрковича Крупчака – жителя с. Ропавське,
від щирого серця і з великою любов’ю віта-
ють дружина Юлія, син Тарас, дочки Марія,
Леся, Аліна, Ірина; невістка Наталія, зяті Іван,
Андрій, Назар і Михайло; онуки та свати і ба-
жають дорогому ювіляру неба безхмарного,
настрою гарного, здоров’я – без ліку і довго-
го-довгого щасливого віку.

Дорогий і рідний, проживи 100 літ!
Хай Вам усміхнеться веселковий світ,
Хай Вас обминають горе і біда,
А душа хай буде вічно молода.
Хай Матінка Божа Вас береже,
Сили й здоров’я Вам додає,
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є.
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають із ювілейним днем народження сес-

тру-господиню хірургічного відділу Турківської КЦРЛ –
Стефанію Семенівну Костишак – і бажають ша-

новній ювілярці міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, родинного тепла, достат-
ку, довголіття.
Людської шани зичимо й тепла,

Достатку, миру, злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,

А радість щоб жила у кожній днині.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають з ювілейним днем народження, який святкувати-
ме 5 лютого, медичну сестру дерматологічного
кабінету поліклініки – Стефанію Іванівну Годо-
ванець – і бажають шановній ювілярці міцного
здоров’я – з роси і води, святкового настрою,
родинної радості і тепла, мирного неба над го-
ловою, поваги від людей, любові – від рідних,
довголіття.

Хай будуть поруч віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.

Сестри Іванна і Дарія та брат Антон – з сім’ями від щирого серця
і з великою любов’ю вітають дорогеньку, люблячу сестру і цьоцю,
жительку с. Верхнє Висоцьке – Емілію Юліанівну Шепіду – із 80-
річчям від дня народження.

Бажаємо Вам, рідненька, доброго здоров’я, життєвих
сил та енергії, родинної радості і тепла, сімейного

затишку, миру, достатку, довгих-довгих років життя
в Божій опіці.

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.

Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Вітаємо з ювілеєм нашого дорогого, чуйного і турботливого чоло-
віка, татуся, жителя с. В. Висоцьке – Валерія Михайловича Шепіду.

Ми пишаємось Твоєю добротою, щирістю, готовністю в будь-яку
хвилину прийти на допомогу. Нехай доля дарує Тобі міцне здоров’я,
багато радісних і світлих днів, зігрітих родинним теплом, любов’ю та
щастям. Нехай Господь Бог додасть сил і наснаги на довгі роки
життя.

Хай щастя та мир зігрівають оселю
І грає здоров’я, як добре вино.
Будь завжди щасливий і веселий,
Життя бережи, бо єдине воно.
Нехай Тобі завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніко-

ли,
Збудуться мрії, бажання, думки.
Щоб проліском ніжним життя Твоє

квітло,
Весною буяла душі доброта.
Любові, добра Тобі, чистого неба,
Поваги, пошани й людського тепла.
З любов’ю та повагою – дружина Людмила, дочки Уляна та Діана.

Драматичні події під Крутами
залишилися у пам’яті українсь-
кого народу. Про це засвідчує
одна з пісень:

У Києві, під Крутами,
Був бій тяжкий з москаля-

ми.
Триста катів – на одного,
На студента молодого.
Червоніє сніг на полі –
Це пролляли кров герої.
Поле вкрилося трупами,
Немов у жнива снопами.
А по трупах тих героїв

Зайшов ворог до Кийова.
Ой не смійся, лютий враже:
Голова твоя ще ляже.
Навесні 1919 року, коли

більшовики залишили Київ, а в
столиці знову запанувала Цент-
ральна Рада, 28 крутянських ге-
роїв було перепоховано у
братській могилі на Аскольдовій
могилі. Молодий поет П.Тичина
тоді гаряче відгукнувся на цю
трагічну подію віршем «Пам’яті
тридцяти».

На Аскольдовій могилі

ÊÐÓÒÈ – ÑÈÌÂÎË
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ×ÅÑÒ²
22 січня 1918 р. Центральна Рада проголосила свій ІV Універ-

сал, в якому було сказано, що Україна стає незалежною, само-
стійною державою українського народу. Та самостійність не
було чим боронити, урядового війська було мало, а між тим,
до найкращих частин належали Січові Стрільці та частини
під проводом Симона Петлюри. Більшовики наближалися до
Києва. Уряд України закликав у тій грізній хвилині всіх щирих
українців, щоб вставали на оборону рідної землі і держави. Пер-
шими поспішили на поміч рідній Батьківщині молоді хлопці –
учні київських гімназій та студенти університету. Вони ство-
рили Студентський Курінь, і цей Курінь, без ніякої підготовки
і погано озброєний, виїхав наприкінці січня на Схід, щоб стрима-
ти більшовицьку орду, що вже наближалася до Києва. Зустрі-
лися вони з ворогом на чернігівських полях, під Крутами, де
була залізнична станція. Декілька разів герої відбивали воро-
жу навалу. Йшли в рукопашний бій. Та сили були нерівними.
Більшість патріотів загинула. Ті, кому вдалося вціліти, розіб-
рали колію і зуміли на декілька днів затримати наступ. Бага-
то молоді загинуло, а тих, хто потрапив у полон, по-звірячо-
му замордували. Сталося це 29.01.1918 р. Загинули герої, обо-
роняючи рідну землю, як колись 300 спартанців під Фермопіла-
ми, на чолі зі спартанським царем Леонідом.

Поховали їх –
Тридцять мучнів-українців,
Славних, молодих…
На Аскольдовій могилі –
Український цвіт:
По кривавій, по дорозі,
Нам іти у світ.
Я вже порівнювала подвиг ге-

роїв Крут з подвигом 300 спар-
танців, та ще прикладом муж-
ності, стійкості  і порівняння на-
завжди залишаться 300 козаків,
котрі полягли в боях під Берес-
течком у червні 1651 року, під час
війни Б.Хмельницького проти
польського панування. Коли ко-
закам запропонували здатися,
вони з погордою відкинули цю
пропозицію, висипали з га-
манців у воду гроші і продовжу-
вали битву. Один з них вскочив у
човен, і оточений з усіх боків
жовнірами, подав приклад, як

писав польський
свідок, «нехолопської
мужності». Будучи 14
разів пораненим, він
оборонявся косою,
відмовився від даро-
ваного йому королем
життя і помер як ге-
рой. Переповідають у
народі, що 1846 р. тут
побував Т.Шевченко,
який присвятив битві
під Берестечком вірш
«Ой чого ти почорні-
ло, зеленеє поле?».
Це про них він сказав
такі слова: «Нас тут
триста, як скло, това-

риства лягло».
Минуло більше двох тися-

чоліть від подвигу 300 спар-
танців, більше трьох століть под-
вигу 300 козаків під Берестеч-
ком, рівно 100 років подвигу 300
героїв Крут, та їх мужність та ге-
роїзм завжди житимуть у на-
родній пам’яті, у переказах, ду-
мах, піснях, є незламними сим-
волами національної честі.

Марія МИХАЙЛИШИН,
заступник директора Туркі-

вської ЗОШ-інтернату І-ІІ ст.

Ó ÒÓÐÖ² ÏÀÒÐ²ÎÒÈ×ÍÈÌ ÔËÅØÌÎÁÎÌ
Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ 100-Ð²××ß ÁÎÞ Ï²Ä ÊÐÓÒÀÌÈ

29 січня Турківщина долучилася до Всеукраїнського флешмобу з нагоди 100-річчя бою під
Крутами.

На залізничному вокзалі в м.Турка виконали Марш нової Української Армії (Марш українських
націоналістів). Флешмоб підтримали заступник голови райдержадміністрації Юрій Лило, по-

мічник народного депутата
України Андрія Лопушансько-
го Ірина Кіра, військовослуж-
бовці, учнівська молодь, учні
Турківського професійного
ліцею, працівники райдержад-
міністрації, районного Народ-
ного дому та мешканці райо-
ну.

«Ми повинні пам’ятати под-
виг молодих крутянців, які
віддали своє життя у боротьбі
за Україну, сьогодні українські
бійці на Сході також стоять на
захисті нашої незалежності.
Тому нам надзвичайно важли-
во знати свою історію, вихову-
вати молодь і вшановувати ге-
роїв»,- наголосив у своєму вис-
тупі Юрій Лило.

Тематичні заходи з нагоди
відзначення 100-річчя бою під
Крутами відбулися і в бібліоте-
ках району.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної пол-

ітики апарату Турківської РДА.



2 ëþòîãî 2018 ðîêó          «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                     5 стор.

Колектив працівників Красненської сільської ради та завідувач
Народного дому М.М.Марочканич вітають з ювілейним днем на-
родження, яке відзначила 1 лютого, добру, щиру, порядну людину,
приватного підприємця – Тетяну Олександрівну Ло-
занчин – с. Красне – і бажають шановній
ювілярці міцного здоров’я, родинного
тепла, Божого благословення.

В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень.
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань.
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була.
Молодість Твоя хай буйним цвітом

квітне,
А з нею разом – любов і доброта.
Хай завжди гостями в Твоєму домі будуть
Мир, злагода і теплота.

З повагою та любов’ю мама Емілія, сестра Іванна з сім’єю, брати
Анатолій і Володимир з сім’ями  вітають з 40-річчям дорогого сина

і люблячого брата і вуйка, жителя с. В.Висоцьке –
Валерія Михайловича Шепіду.

Нехай завжди Тебе супроводжує удача, по-
стійно зігріває тепло людської вдячності, а
будні і свята наповнюються радістю,
світлом та любов’ю рідних і близьких. Вічної
молодості Твоїй душі та доброти серцю,
здійснення усіх планів і сподівань.

Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –

Дарує щасливі і довгі літа.

Любій матусі, чуйній і турботливій бабусі, дорогій свасі – Ользі
Іллівні Ільницькій, яка 5 лютого відзначатиме свій 60-річний юві-
лей, шлють найщиріші вітання син Іван,
невістка Лілія; онуки Іванна, Михайло,
Мар’ян і Василько та сваха Євдокія і
бажають їй міцного здоров’я – з роси і
води, родинних гараздів, благополуч-
чя, миру, рясних Божих благословінь.

Хай Бог береже Вас ще років ба-
гато,

На щастя усім і радість крилату.
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многі літа.
Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі,
Хай Бог посилає на довгі роки.

Колектив Ільницького НВК щиросердечно вітає із золотим юві-
леєм – 50-річчям від дня народження, техпрацівника – Миколу

Михайловича Ільницького – і бажає ювіля-
ру міцного здоров’я, родинного тепла, миру,
благополуччя, рясних Божих благословінь.

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній го-

дині.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва доро-

га.
Хай легко працюється, гарно живеть-

ся,
Все вміється, множиться і удається.

Здоров’я міцного, щастя без краю  –
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають із ювілейним днем народжен-
ня, яке відсвяткувала 27 січня, молодшу ме-
дичну сестру лікарської амбулаторії с. Лімна
– Ніну Василівну Карпу – і бажають ша-
новній іменинниці неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я – без ліку і довго-
го-довгого щасливого віку.

Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних.
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

– Народилася я в багатодітній
родині  в с. Шандровець. Нас в
сім’ї було восьмеро дітей, – роз-
повідає Оксана Іванівна. – На
жаль, два брати і батько  уже
померли, залишились три сест-
ри – Ганна, Галина, Наталія,
брати Тарас та Ігор і я. Ще живе
наша дорогенька матуся, якій
92 роки. Закінчила я  8 класів

місцевої Шандровецької школи,
потім навчалася у Крукеницько-
му сільськогосподарському тех-
нікумі – так чомусь захотіли мої
батьки. Заміж вийшла  у Верхню
Яблуньку за Михайла Шийку.
Працювала  бухгалтером у місце-
вому радгоспі, уже мала четве-
ро дітей, але мрія працювати у
школі, навчати дітей не покида-
ла мене. Дякуючи чоловікові та
брату Тарасу, я закінчила
Львівське педучилище. Та для
мене цього було мало, бо з ди-
тинства складала невеличкі
віршики, розповіді, за  які зай-
мала призові місця на районних
конкурсах, олімпіадах, і мріяла
стати не просто вчителем, а вчи-
телем- філологом. Господь до-
поміг мені ще закінчити Дрого-
бицький педагогічний універси-
тет, і  з того часу я   навчаю місце-
вих дітей української мови та
літератури,  зарубіжної літерату-
ри.  Я дуже ціную свою роботу,
люблю своїх вихованців, стара-
юся  засівати в їхні  дитячі сер-
денька ті зернятка доброго, ро-
зумного та вічного, які б  у май-
бутньому змогли  дати щедрий
урожай.

 З  Оксаною Іванівною працює
в школі  і її чоловік – заступни-
ком директора з виховної робо-
ти. Разом з іншими вчителями
та учнями, вони   проводять у
школі цікаві виховні заходи, зав-
дяки яким прививають своїм
юним вихованцям любов та по-
вагу до отчого краю, народу, до
рідної мови, до українських тра-

дицій, звичаїв та обрядів. Щоб ви-
росли справжніми будівничими
нашої неньки-України,  стали
добрими людьми.

– Я дуже люблю рідну землю,
святу українську мову і дітей,
тому й вибрала учительську про-
фесію, – зізнається  п. Оксана і
починає розповідати про свою
роботу. –  Адже секрет педагогі-
чної майстерності саме в тому,
як ти, учителю, увійдеш до класу,
глянеш на дітей, чи не побачать
вони журбу в твоїх очах, як при-
вітаєшся,  що скажеш. Тому пе-
ред вивченням кожної теми об-
мірковую, як конкретно  разом з
учнями проводитиму  урок. Пра-
цюю, звичайно, диференційова-
но, бо ж не кожному з  них під
силу одне і те  ж завдання. Одна
група  учнів працює творчо, дру-
га – змішано, третя – за подани-
ми в підручнику завданнями. До-
сить ефективний засіб розвитку
творчих здібностей дітей – п’я-
тихвилинки поезії. Практикую
тренувальні творчі вправи. При-
діляю увагу й слабким дітям, щоб
і вони висловлювали свої думки,
старалися тягнутися вверх; щоб
розуміли, як це погано, коли ти
не знаєш рідної мови. Напере-
додні уроку рекомендую комусь
з учнів-ентузіастів вивчити і про-
читати вірш, тематично близь-
кий до теми, яку ми будемо вив-
чати й аналізувати за програ-
мою. А потім школярі  самі скла-
дають вірші,  невеликі нариси,
літературні пейзажі на програм-
ну тему.  «Урок –  перше вогни-
ще, зігрівшись біля якого, люди-
на прагне стати мислителем»,  –
писав свого часу  видатний пе-
дагог Василь Сухомлинський. А
другим таким вогнищем є позак-
ласна робота, яка дає змогу
відшукати учнівські таланти –
співаків, читців-декламаторів,
акторів. Широко розкриваються
учнівські таланти під час прове-
дення тижня української мови,
літературних вечорів, різноман-
ітних конкурсів. Моя мета – ви-
ростити своїх вихованців такими,
щоб не забували  власне корін-
ня, свій рід, щоб знали  своє ми-
нуле і сучасне,  щоб любили
рідний край, рідну мову, щоб у
кожній дитині горів творчий вог-
ник.

Крім педагогічної роботи, як
розповідають колеги, Оксана
Іванівна, незважаючи на уже не
молодий вік,  є активною учас-
ницею  всіх культурно-масових
заходів, що проводять в районі
та селі, Всесвітніх бойківських
фестин, Світових конгресів
бойків. Вона брала участь у святі

«Стрілецька слава», що відбуло-
ся на Ужоцькому перевалі, –
присвяченому 103-ій річниці
першого бою Українських Січо-
вих Стрільців.

 До того  ж, Оксана Шийка має
талант до  поезії. Перечитую
вірші, які написала в пориві твор-
чого натхнення:  «Мої батьки»,
«Рідна земля», «Рідна мова»,
«Помолимось», «А мати жде»
(пам’яті воїнів-кіборгів), «Украї-
но, вставай!»  (пам’яті  Героїв
Небесної Сотні), «А літа ле-
тять»… Скільки в них душев-
ності, співпереживання, поваги,
любові:

«Україно, вставай! Твої доч-
ки й сини

Вже наповну розправили
крила.

Лиш зарано, зарано орля-
точка ті

У далеке безсмертя злеті-
ли»

Або ж такі слова:
«Чого ж ви, мамо?  Йдіть,

рідненька, в хату.
Ваш син прийде і  стане

край воріт.
І довго-довго буде так сто-

яти,
Бо житиме для всіх він

сотні літ!»
Справжніми, порядними

людьми   виховала  Оксана Іван-
івна разом з чоловіком – Михай-
лом  Васильовичем – й своїх
дітей – Марію, Михайла, Оксану
та Галину. Зараз вони прожива-
ють в м. Ужгород, мають свої
сім’ї, роботу. Батьки часто
відвідують дітей, вони – їх також.
Гордиться подружжя своїми
онуками. Їх у них семеро: Марія,
Крістіан, Оксана, Анастасія,
Марко, Софійка і Дар’я.

– Зараз мрію про одне: щоби
нарешті в Україні запанував мир
і спокій. Щоби не гинули наші
діти, брати, чоловіки… – каже
героїня моєї розповіді. – Щоби
всі жили в мирі, злагоді, любові!
Слава Україні!

Молюсь за тебе, Україно,
Молюсь і Господа прошу,
Щоб дав тобі щасливу

долю,
Щоб розігнав нещастя млу!
Я вірю, знаю: над тобою
Засяє щаслива зоря.
Бо ти – любов моя, молит-

ва,
Що зігріває нам серця.
Ось така напівпоетична роз-

повідь про  вчителя, яким гор-
диться  колектив та вихованці
Верхньояблунського НВК.  Ще
раз повертаюсь до Василя Су-
хомлинського: « Учитель тво-
рить Людину! Ці мудрі й ваговиті
слова можна сказати тільки про
матір і батька».  Безперечно, їх
заслуговує й Оксана  Шийка –  і
як  учитель, і як мати.

Ольга ТАРАСЕНКО.

À Ë²ÒÀ ËÅÒßÒÜ…
Давно відлетіли у вирій лелеки,

На зиму уже повернули літа.
Вже молодість наша далеко-далеко.

На скронях вмостилась густа  сивина.

Цей епіграф я  взяла із вірша «А літа летять…» з  творчого
доробку надзвичайно обдарованої людини,   мудрого і щирого
порадника,  досвідченого педагога –філолога Верхньояблунсь-
кого НВК, вчителя вищої категорії  з 27-річним педагогічним
стажем, керівника драматичного гуртка, 62-річної  Оксани
Шийки.

НАРОДЖУВАНІСТЬ – НАЙВИЩА В ОБЛАСТІ,
та все одно нас стає менше

Населення Львівщини упродовж січня–листопада 2017 року зменшилось на 3701 особу, і на 1
грудня 2017 року його кількість становила 2530,3 тис осіб.  У січні–листопаді 2017 року в
області народилось 23221 немовля, що на 7,1 % менше, порівняно з січнем–листопадом 2016
року. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському, Яворівському та Миколаївському
районах, найнижчий – у містах Новий Розділ та Дрогобич.

 Кількість населення Турківського району на 1 грудня 2017р. становила  49664 особи. Упродовж
січня-листопада 2017р. кількість населення зменшилась на 127 осіб за рахунок  міграційного (111
осіб) та природного (16 осіб) скорочення. У січні-листопаді 2017р. народилось 586 дітей (на 29 дітей
менше, порівняно з січнем-листопадом 2016р.), померло 602 особи (на 99 осіб менше).

Головне управління статистики у Львівській області.
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Дорогу, чуйну, турботливу матусю, бабусю і прабабусю, жительку с.
В. Висоцьке – Емілію Юліанівну Шепіду – з 80-річчям від дня на-
родження щиро вітають сини Анатолій, Валерій та Володимир, дочка
Іванна; невістки Галина, Людмила та Надія, зять Іван; онуки – Світла-
на з сім’єю, Микола з сім’єю, Руслан з сім’єю, Оля з сім’єю, Олег,
Василь, Уляна, Діана та Віталіна; правнуки Ростислав, Ілля, Артем і

бажають їй міцного-міцного здоров’я, світлої радості
в житті, родинного тепла, достатку, миру, любові, Бо-

жого благословення на многії літа.
Матусю, бабусю, найкраща, єдина,

Щоб Ти не хилилась ніколи в журбі.
І сонце, і зорі, і даль журавлину
Ми – діти й онуки – даруєм Тобі.
Гордимось Тобою, шануєм і любим,

Низький уклін від усіх нас прийми.
Здоров’я міцного Тобі ми бажаєм

І просим одне лиш – ще довго живи.

28 січня відсвяткував свій ювілей Віталій Володимирович Писан-
чин із м. Турка.

З цієї нагоди, дорогого сина, чоловіка, татуся, брата, швагра, вуй-
ка сердечно вітають мама Наталія, тато Володимир, дружина Ірина,
сини Івасик і Мар’янчик, сестра Оксана, брат Микола, швагро Бо-
рис, братова Наталія, племінники Марічка, Данил-
ко і Максимко і бажають йому міцного-міцно-
го здоров’я, родинної радості і тепла, благо-
получчя і миру, Божої опіки у житті.

Живи, твори, радій і усміхайся,
Хай все навкруг проміниться теплом,
Хай кожен час і кожна днина гожа
Для Тебе будуть сповнені добром.
Хай радість і спокій панують у домі
І сонце хай світить щодня.
Хай Бог помагає завжди і в усьому
На всіх перехрестях життя.

Дорогу, люблячу хресну маму, куму – Оксану Володимирівну Брин-
чак – жительку с. В.Висоцьке з ювілейним днем народження віта-

ють похресник Василь та куми і бажають ювілярці міцно-
го здоров’я, щастя, сімейного благополуччя та затишку

в домі, яскравих вражень від життя.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас.
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас.
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди живе доброта.

3 лютого святкує свій 70-річний ювілей жителька с. Бітля – Кате-
рина Юрківна Пасічник.

Люблячу і турботливу дружину, маму і бабусю з 70-річчям сердеч-
но вітають чоловік Дмитро, дочка Оксана, сини Мирон  та Іван, зять
Іван, невістки Ольга та Іванна; онуки Юрій, Сергій, Христина, Мар’я-
на, Сергій, Роман і бажають дорогій їм людині доброго здоров’я,
родинного благополуччя, мирного неба над
головою, Божої опіки на життєвій стежині.

Люба дружино, матусю, бабусенько
мила,

Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

4 лютого святкуватиме свої 45  ювілейних років ільничанка –
Світлана Миколаївна Черчович. Дорогу і люблячу куму
і хресну маму з днем народження щиросердечно
вітають куми і похресник Василько і бажають, аби
Господь Бог дарував їй міцне здоров’я, мир, доб-
ро, любов, родинну злагоду і достаток, Свою
ласку і благословення.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя  без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

Раніше дифтерія була в основ-
ному захворюванням дитячого
віку. Зараз все змінилось – на
дифтерію хворіють як діти, так і
дорослі.

Ураження життєво важливих
органів та систем організму
може призвести до смерті хво-
рого, особливо при несвоєчасно-
му зверненні за медичною до-
помогою та пізно початому спе-
цифічному лікуванні.

Збудником дифтерії є мікроб
– так звана дифтерійна паличка
(Coreynebaсterium diphteriae).
Збудник дифтерії виділяє токсин
з нейропаралітичними (руйнує
оболонку нервів) та гемолізую-
чими (вражає еритроцити) вла-
стивостями. Вхідними воротами
інфекції частіше всього є слизові
оболонки ротоглотки, гортані та
носа. В рідкісних випадках збуд-
ник дифтерії проникає в
організм через кон’юктиву ока,
шкіру, рани або слизові оболон-
ки статевих органів.

Джерелом збудника дифтерії
є хворі та безсимптомні носії
(особи, у яких збудник міститься
в організмі, але не викликає хво-
роби). Особливо небезпечні
хворі дифтерією ротоглотки, так
як вони найбільш активно виді-
ляють збудник хвороби в
зовнішнє середовище при ди-
ханні, кашлі та чханні. Дифтерія
передається переважно по-
вітряно-крапельним або по-
вітряно-пиловим шляхом. У де-
яких випадках можлива реаліза-
ція контактно-побутового шляху
зараження (при користуванні

забрудненими предметами по-
буту, посудом, передачі через
брудні руки). Збудник стійкий до
впливу зовнішнього середови-
ща, здатний зберігатися на
предметах, в пилу до двох
місяців. Добре переносить зни-
жену температуру, гине при на-
гріванні до 60 ° С через 10 хви-
лин. Ультрафіолетове опромі-
нення та хімічні дезінфікуючі за-
соби (хлорвмістимі засоби )
діють на дифтерійну паличку
згубно.

Інкубаційний період триває 2-
10 днів. Хвороба починається з
нездужання, підвищення темпе-
ратури до 38-39°С, появи плівок
білуватого кольору на мигдали-
нах і зіві. У випадку токсичної
форми характерними є токсичні
набряки обличчя і шиї, набряк
слизової оболонки верхніх ди-
хальних шляхів. Смерть може
наступити від задухи і зупинки
серця.

Крім класичної дифтерії зіву
(кожні дев’ять з десяти ви-
падків), зустрічаються також і
інші форми інфекції – дифтерія
ран, слизової очей, шкіри, носа,
піхви.

Ускладненнями дифтерії мо-
жуть бути: міокардит (запален-
ня серцевого м’яза), поліневрит
(множинне ураження нервів),
паралічі, погіршення зору, ура-
ження нирок. Перші два є най-
поширенішими.

Лікування    проводиться    спе-
цифічною    протидифтерійною
сироваткою, що містить антиток-
сичні антитіла, та антибіотика-
ми.

Профілактика здійснюється
за допомогою вакцинації, яку
проводять у плановому порядку
всім дітям, і далі дорослим –
через кожні 10 років. В Україні
щеплення від дифтерії дітям
можна зробити  безоплатно вак-
циною проти кашлюку, дифтерії
та правцю АКДП, яка забезпе-
чує найкращий захист. Також
наявна безкоштовна вакцина
для профілактики дифтерії та
правця АДП та вакцина для
профілактики дифтерії та прав-
ця із зменшеним вмістом анти-
гена АДП-М, яку застосовують
для дорослих.  Як і будь-який
лікарський препарат, вакцини
можуть викликати реакції, про-
те ризик померти від дифтерії
набагато вищий, ніж ризик серй-
озної реакції на вакцину.

У даний час імунізація насе-
лення – це найефективніший
спосіб запобігти виникненню
дифтерії. Щеплення для проф-
ілактики дифтерії, правця та
кашлюку проводяться за віком:
у 2 місяці (перше щеплення), у 4
місяці (друге щеплення), у 6
місяців (третє щеплення) та у 18
місяців (четверте щеплення). Ре-
вакцинацію проти дифтерії та
правця у 6 років проводять ана-
токсином дифтерійно-правце-
вим (АДП), наступну у 16 років –
анатоксином дифтерійно-прав-
цевим зі зменшеним вмістом
антигену ( АДП-М).

Першу планову ревакцинацію
дорослих за віком проводять
АДП-М у віці 26 років, з подаль-
шою плановою ревакцинацією
АДП-М, з мінімальним інтерва-
лом 10 років від попереднього
щеплення АДП-М.

На даний час Турківська КЦРЛ
вакциною проти дифтерії забез-
печена.

Ганна ХАЩІВСЬКА,
помічник епідеміолога Туркі-

вського ЛВ Старосамбірського
МРВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України».

ÎÁÅÐÅÆÍÎ:
ÄÈÔÒÅÐ²ß!

Дифтерія – гостра інфекційна хвороба, яка характеризуєть-
ся токсичним ураженням серцево-судинної, нервової систем
та надниркових залоз, а також запальним процесом з фібри-
нозним нальотом, який знаходиться в місці входу інфекції.

Відповідно до Програми, суб-
’єктам підприємницької діяльності,
представникам малого бізнесу, які
відповідають вимогам Господарсь-
кого Кодексу, з обласного бюджету
відшкодовуватимуть частину
відсоткової ставки за кредитами,
отриманими в банках, що уклали ге-
неральні угоди про співробітницт-
во з департаментом економічної
політики ЛОДА.

Претенденти на отримання
відшкодування частини відсоткової
ставки за кредитами повинні відпо-
відати таким вимогам:

– здійснювати господарську
діяльність неперервно не менше 24
місяців;

– здійснювати діяльність у межах
тих видів діяльності згідно з КВЕД
2010, що підпадають під перелік усіх
груп Розділу 16 “Оброблення дере-
вини та виготовлення виробів з де-
ревини та корка, крім меблів; виго-
товлення виробів із соломки та рос-
линних матеріалів для плетіння”,
Розділу 31 Групи 31.0 “Виробництво
меблів” (крім класу 31.03 “Вироб-
ництво матраців”) та усіх груп Роз-
ділу 10 “Виробництво харчових про-
дуктів”.

Для участі у конкурсі суб’єктам
малого підприємництва необхі-
дно подати інвестиційні проек-
ти з такими розділами:

– вид діяльності, виробничі мож-
ливості, кадровий потенціал, фінан-
сово-господарська стійкість;

– конкретний напрямок викорис-
тання кредитних коштів;

– очікуваний приріст виробницт-
ва і реалізації продукції (товарів) у
результаті реалізації проекту;

– очікуване зниження собівар-
тості виробництва і продукції у ре-
зультаті реалізації проекту;

– очікувані нові ринки збуту про-
дукції за межами області і країни.

Загальний обсяг інвестиційного
проекту не повинен перевищувати
15 сторінок.

Максимальна сума кредиту, яку
надаватимуть у банках суб’єктам
підприємницької діяльності, стано-
вить 750 тис. грн., терміном на три
роки. Розмір часткового відшкоду-
вання відсоткової ставки складає
14 % річних.

Підприємці-учасники АТО змо-
жуть отримати з обласного бюдже-
ту відшкодовування частини
відсоткової ставки за кредитами,
отриманими у банках та кредитних
спілках, які уклали генеральні угоди
про співробітництво з департамен-
том економічної політики ЛОДА.

Претенденти на отримання
відшкодування частини відсот-
кової ставки за кредитами по-
винні відповідати таким вимо-
гам:

– мати статус учасника АТО;
– мати офіційну прописку на те-

риторії Львівської області;
– створити бізнес-план (інвести-

ційний проект);
– взяти участь у навчанні у ме-

жах проекту міжнародного фонду
«Відродження», «Новий відлік», або
покласти на свій банківський раху-

нок 20% від очікуваної суми креди-
ту.

Для участі у конкурсі необхідно
подати інвестиційні проекти з таки-
ми розділами:

– вид діяльності, наявні чи по-
тенційні виробничі можливості, на-
явний чи потенційний кадровий
склад;

– конкретний напрямок викорис-
тання кредитних коштів;

– очікуваний фінансово-економі-
чний ефект від реалізації проекту;

– очікувані ринки збуту продукції
та послуг.

Загальний обсяг інвестиційного
проекту не повинен перевищувати
15 сторінок.

Максимальна сума кредиту – 300
тис. грн., терміном на 3 роки. Розмір
часткового відшкодування відсот-
кової ставки складає 14 % річних.

Зазначимо, департамент еко-
номічної політики  ЛОДА співпра-
цює з такими банками та кредит-
ними спілками: ПАТ АКБ «Львів»,
ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк»,
ПАТ «ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк»,
АТ «ПІРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Ук-
ргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк»,
Церковна кредитна спілка «Анісія»,
кредитна спілка «Вигода», кредит-
на спілка «Бойківщина».

Детальні умови участі у кон-
курсні визначені в положеннях Про-
грами, яка розміщена на офіційній
інтернет-сторінці Львівської облас-
ної державної адміністрації.

Зазначені документи учасни-
кам конкурсу необхідно подати
в департамент економічної пол-
ітики обласної державної адмін-
істрації з 1 лютого по 1 берез-
ня 2018 року за адресою: м. Львів,
вул. Винниченка, 18, каб. 425.

ÊÎÍÊÓÐÑ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÅÊÒ²Â
Департамент економічної політики Львівської облдержадмін-

істрації, у межах реалізації Програми підвищення конкурентосп-
роможності Львівської області, продовжує конкурс інвестицій-
них проектів. Він триватиме з 1 лютого по 1 березня 2018 року. 
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ПОНЕДIЛОК, 5
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 ПРОФIЛАКТИКА
14.00 Перша шпальта
14.30 Радiо. День
15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Новини
15.15, 05.05 Розсекречена
iсторiя
16.30 Лайфхак українською
16.45 Хто в домi хазяїн
17.10 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 Розважальна програма з
Майклом Щуром
20.15 Вiйна i мир
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15, 04.00 Iнтермарiум
23.25 Д/с «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
00.05 Д/с «Дива Китаю «

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.15, 05.25 ТСН
09.30, 10.50, 12.20 «Чотири
весiлля»
12.35, 14.10 «Мiняю жiнку»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Грошi 2018»
23.15, 00.25 «Голос країни 8»
01.35 «Скрябiн. Концерт
пам»ятi»

ІНТЕР
06.10, 22.35 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 Х/ф «Не може бути!»
12.25 Т/с «Повернешся -
поговоримо»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 04.35
«Подробицi»
20.40 Т/с «Запитайте в осенi»
00.25 Т/с «Одного разу в
Ростовi»

ВIВТОРОК, 6
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 17.10 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.20 Д/с «Жива природа»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл
Смачнi iсторiї
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Дiти Z
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селi
20.25 Нашi грошi
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.40 Д/с «Спiльноти тварин»
23.15 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу»
00.10 ЧереЩур (Late night
show)

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,

16.45, 19.30, 00.15, 05.25 ТСН
09.30, 11.00, 12.20 «Чотири
весiлля»
12.35, 14.10 «Мiняю жiнку»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Iнспектор. Мiста»
23.35, 00.25, 01.25 Т/с «Як
уникнути покарання за
убивство - 2»

ІНТЕР
05.45 Мультфiльм
06.10, 22.35 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с
«Запитайте в осенi»
12.50 Х/ф «Дама з папугою»
14.50, 15.45, 16.40, 03.05
«Речдок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.25, 04.30
«Подробицi»
00.25 Т/с «Одного разу в
Ростовi»

СЕРЕДА, 7
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 16.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл
Смачнi iсторiї
13.10 Радiо. День
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.15 До справи
15.50 Твiй дiм
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф «Нiчого, окрiм
брехнi: боротьба з фейками»
20.25 Дорога до Пхьончхану
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15, 05.05 Свiтло
23.15 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу»
00.10 ЧереЩур (Late night
show)

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.15, 05.10 ТСН
09.30, 11.00, 12.20 «Чотири
весiлля»
12.35, 14.10 «Мiняю жiнку»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Одруження наослiп»
23.35, 00.25, 01.25 Т/с «Як
уникнути покарання за
убивство - 2»

ІНТЕР
05.40 Мультфiльм
06.10, 22.35 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с
«Запитайте в осенi»
12.50 Х/ф «Мiльйон у
шлюбному кошику»
14.50, 15.45, 16.40, 03.00
«Речдок»

18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 04.30
«Подробицi»
00.25 Т/с «Одного разу в
Ростовi»

ЧЕТВЕР, 8
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 16.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.50, 11.55 Т/с «Бодо»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55, 19.00, 23.05 Дорога до
Пхьончхану
15.15, 05.05 Надвечiр’я. Долi
16.30 Лайфхак українською
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.50 Перша шпальта
20.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/с «Спiльноти тварин»
23.45 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу»
00.15 ЧереЩур (Late night
show)

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.30, 05.20 ТСН
09.30, 10.50, 12.20 «Чотири
весiлля»
12.35, 14.10 «Мiняю жiнку»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20.30, 01.30 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Мiняю жiнку - 13»
23.00 «Право на владу 2018»
00.40 Т/с «Як уникнути
покарання за убивство - 2»

ІНТЕР
05.40 Мультфiльм
06.10, 22.35 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с
«Запитайте в осенi»
12.50 Х/ф «Кар’єра Дiми
Горiна»
14.50, 15.45, 16.40, 03.00
«Речдок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 04.30
«Подробицi»
00.25 Т/с «Одного разу в
Ростовi»

П’ЯТНИЦЯ, 9
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.50 Т/с «Бодо»
12.10 Перший на селi
12.50, 23.00, 01.10 XXIII Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018.
ЦЕРЕМОНIЯ ВIДКРИТТЯ
15.35, 21.30 Олiмпiйська студiя
16.20, 01.40 XXIII Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018. Фiгурне
катання. Команди. Коротка
програма
19.45 XXIII Зимовi Олiмпiйськi

iгри 2018. Фрiстайл. Могул.
Квалiфiкацiя (жiнки)
20.25 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фрiстайл. Могул.
Квалiфiкацiя (чоловiки)
03.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Сноуборд.
Слоупстайл. Квалiфiкацiя
(чоловiки)

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.30, 10.50, 12.20 «Чотири
весiлля»
12.35, 14.10 «Мiняю жiнку»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20.15 «Лiга смiху»
00.35 Х/ф «На узбiччi»

ІНТЕР
05.40 Мультфiльм
06.10, 22.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25 Т/с «Запитайте в
осенi»
12.50 Х/ф «Мiський романс»
14.50, 15.45, 16.40 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 03.05 «Подробицi
тижня»
23.50 Х/ф «Харвi Мiлк»
02.15 Док.проект «Обережно,
НЛО!»

СУБОТА, 10
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 06.30, 10.35 XXIII Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Сноуборд. Слоупстайл.
Квалiфiкацiя (чоловiки)
07.35 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фрiстайл. Могул.
Квалiфiкацiя (жiнки)
08.15 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фрiстайл. Могул.
Квалiфiкацiя (чоловiки)
09.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Скiатлон 7.5+7,5 км
(жiнки). Фiнал
12.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Шорт-трек (чоловiки)
1500 м. Фiнал;Санний спорт.
Заїзд 1 (чоловiки)
13.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Бiатлон. Спринт
жiнки 7.5км
14.45, 21.30 Олiмпiйська студiя
15.35 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Ковзанярський
спорт. 3000 м (жiнки).Фiнал
17.25 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Шорт-трек, естафета
500+3000 м (жiнки).
Квалiфiкацiя
19.00, 22.00 Нацiональний
вiдбiр учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2018». I тур
21.00 Новини
23.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Стрибки з
трамплiна. Квалiфiкацiя
(чоловiки)
01.10 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Ковзанярський
спорт. 3000 м (жiнки). Фiнал
03.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Сноуборд.
Слоупстайл. Фiнал (чоловiки)
04.40 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Гiрськолижний
спорт. Даунхiлл (чоловiки).
Фiнал

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»

09.45, 23.15 «Свiтське життя»
11.00 «Життя без обману»
12.30 «Iнспектор. Мiста»
14.05 «Голос країни 8»
16.30 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка «
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Вечiрнiй квартал «
00.15 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
06.35 «Чекай мене»
08.00 «Подорожi в часi»
08.30 Х/ф «Вулицями комод
водили»
10.00, 03.10 Х/ф «Доживемо до
понедiлка»
12.00 Х/ф «Вони воювали за
Батькiвщину»
15.20 Творчий вечiр
Костянтина Меладзе «Останнiй
романтик»
18.00, 20.30 Т/с «Жереб долi»
20.00, 05.20 «Подробицi»
22.15 Док.проект «В гостi до
Вячеслава Тихонова»
23.20 Т/с «Терор любов’ю»

НЕДIЛЯ, 11
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 06.30 XXIII Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Гiрськолижний спорт. Даунхiлл
(чоловiки). Фiнал
07.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Сноуборд.
Слоупстайл. Квалiфiкацiя
(жiнки)
08.30, 23.05 XXIII Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018. Лижi.
Скiатлон 15+15 км. (чоловiки).
Фiнал
10.50 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Ковзанярський
спорт. 5000 м (чоловiки). Фiнал
13.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Бiатлон. Спринт
10км (чоловiки)
15.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фрiстайл. Могул.
Фiнал (жiнки)
16.55, 21.30 Олiмпiйська студiя
17.30, 01.10 XXIII Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018. Санний
спорт. Фiнал. Заїзд 3 (чоловiки)
18.30, 02.05 XXIII Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018. Санний
спорт. Фiнал. Заїзд 4 (чоловiки)
19.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фiгурне катання.
Команди (жiнки, пари)
21.00 Новини
03.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фiгурне катання.
Команди. Фiнал

КАНАЛ 1+1
06.10 ТСН
07.05 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.00 «Громада на мiльйон»
11.10, 12.10, 13.15 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
14.55 «Лiга смiху»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
23.10 «Viva ! найкрасивiшi
2018»
00.35 «Свiтське життя»

ІНТЕР
05.50 Мультфiльм
06.40 Х/ф «Вулицями комод
водили»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i решка.
Перезавантаження. Америка»
12.00 Х/ф «Шалено закоханий»
14.00 Т/с «Жереб долi»
17.50, 20.30 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
20.00 «Подробицi»
23.30 Х/ф «Золотi небеса»
01.15 Х/ф «По сигарети»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Робота в Польщі! Набираю
чоловіків, жінок, сімейні пари.
Вакансії на будову, заводи, го-
телі. Роблю візи! Тел.: 098-835-
61-34. Віталій.

Підприємство купить на вигід-
них умовах кругляк або дошку
масиву горіха.

Телефон: +380677444100.

У кафе-бар «Колиба» в с. Мохнате Турківського району (траса Київ-
Чоп) потрібні на роботу кухарі, віком від 40 до 55 років, бармени, офіц-
іанти.

Проживання, харчування – безкоштовне. Працюємо потижнево.
Звертатися за телефонами: 0973833123, 0991228836.

Продається 2-кімнатна квар-
тира на першому поверсі (54 м2)
по вул. Січових Стрільців (буд.
17/3) в м. Турка.

Є світло, газ, вода, каналіза-
ція.  Тел.: 0673738247. Ігор.

Втрачене посвідчення громадянина, який про-
живає, працює (навчається) на території гірсько-
го населеного пункту (А № 472051 від 14.03.2008
р.), видане Головською сільською радою на ім’я
Іванни Іванівни Зубрицької, вважати недійсним.

Колектив дитячого садка Турківського НВК висловлює щире
співчуття Тетяні Вікторівні Мигаль з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття заступнику головного лікаря Миколі Пет-
ровичу Яцкуляку з приводу тяжкої втрати – смерті брата – Степана.

Колектив комбінату громадського харчування глибоко сумує з
приводу передчасної смерті колишнього головного бухгалтера Ок-
сани Іванівни Когут і висловлює щире співчуття рідним і близьким
покійної.

Учні 2 класу Явірського НВК та їхній класовод Надія Михайлівна
Іванюк висловлюють щире співчуття однокласнику Павлу Бриню з
приводу великого горя – передчасної смерті батька.

Колектив акушерсько-гінекологічного відділу Турківської КЦРЛ
висловлює щире співчуття лікарю акушеру-гінекологу Володимиру
Микитовичу Вовку з приводу смерті батька.

Адміністрація та працівники Боринської КМЛ щиро співчувають
лікарю акушеру-гінекологу Володимиру Микитовичу Вовку та мед-
сестрі інфекційного відділення Марії Степанівні Вовк з приводу
смерті батька і свекра – Микити Федотовича Вовка.

Куми Людмила і Богдан Маудзи і похресниця Марія Бондарчук
висловлюють щире співчуття кумові і хресному татові Володимиру
Микитовичу Вовку з приводу великого горя – смерті батька. Вічна
йому пам’ять.

Церковний хор храму Святої Євхаристії смт. Бориня висловлює
щире співчуття Володимиру Микитовичу Вовку з приводу тяжкої втра-
ти – смерті батька.

Виконком Боберківської сільської ради та весь депутатський кор-
пус щиро співчуває депутату сільради Анатолію Йосиповичу Біжику
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Педагогічний колектив Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю географії Андрію Володимировичу Мигалю з при-
воду тяжкої втрати – передчасної смерті тестя.

Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:

– польська робоча віза, за
ціною 2300 грн.;  воєводська віза
(річна) – 370 дол.; чеська сезон-
на віза (90 днів) – 350 дол.; стра-
хування (Польща – 30000, Чехія
– 60000);  заповнення анкет;
безкоштовні вакансії в Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан Шев-
ченка, 32 (навпроти кінотеатру).
Тел.: 0965501604, 0991317345.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (ВС 020993 від 17.11.2010 р.), видане відділом у
справах сім’ї та молоді Турківської РДА на ім’я Дмитра Васильовича Мицяка, вважати недійсним.

Загублений паспорт громадянина України з без-
контактним електронним носієм 000645563, орган
видачі – 4640, дата оформлення – 20.06.2017 року,
виданий на ім’я Ольги Михайлівни Лозінської, вва-
жати недійсним.

ÌÅÐÅÆÀ ÌÀÃÀÇÈÍ²Â Ó ËÜÂ²ÂÑÜÊ²É ÎÁË. ÇÀÏÐÎ-
ØÓª ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÇÀÂ²ÄÓÂÀ×À ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÎÃÎ ÌÀ-
ÃÀÇÈÍÓ. ÒÅËÅÔÎÍ: +380677444100.

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї (ВС
019528 від 05.07.2010 р.), вида-
не відділом у справах сім’ї і мо-
лоді Турківської РДА на ім’я Ми-
коли Миколайовича Джебженя-
ка, вважати недійсним.

Терміново продається
«Дига», двигун – ДТ-20, у хоро-
шому стані.

Ціна - договірна.
Тел.: 0981175416 (Микола, с.

Вовче).

Так за підсумками зіграних
партій, перше місце серед чо-
ловіків посів турківчанин Богдан
Москаль (18 очок з 18 можли-
вих), другим став Ігор Комар-
ницький з Комарників (15 очок),
а бронзу здобув житель райцен-
тру Василь Костишак, який на-
брав 13 очок.

Кращою серед жінок стала
Оксана Марич з Боберки (16
очок). За нею розташувались
турківчанки Ольга Малетич та
Христина Зубрицька, котрі, не-
зважаючи на свій юний вік, вис-
тупили нарівні з дорослими су-
перниками та здобули по 15
очок.

У змаганнях юнаків не було
рівних Андрієві  Кузю. Другу схо-
динку п’єдесталу посів Микола
Яворський, а на щабель нижче
розташувався Роман Бордун.
Кращою серед дівчат стала Ма-
р’яна Біян, друге місце здобула
Ірина Малетич, а замкнула
трійку лідерів Діана Дем’ян. Всі
учасники – з м.Турка.

Церемонію нагородження
провів завідувач сектору молоді
та спорту Турківської РДА Василь
Поточний. Він вручив перемож-
цям та призерам змагань дип-
ломи, медалі та грошові премії.

А вже у найближчі вихідні –
3-4 лютого, у Турці пройде ще
одне шашкове дійство – змаган-
ня за програмою XXVII облас-
них комплексних ігор Львівщи-
ни, XI обласні ігри ветеранів
спорту та IV спортивні ігри се-
ред людей з інвалідністю. По-
чаток – о 14.45 год. Місце про-
ведення – Турківський НВК (ко-
лишня СШ №2).

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÎÊÑÀÍÀ ÌÀÐÈ×
ÒÀ ÁÎÃÄÀÍ ÌÎÑÊÀËÜ –

×ÅÌÏ²ÎÍÈ ÐÀÉÎÍÓ Ç ØÀØÎÊ
Минулих вихідних – 27-28 січня – у приміщенні Турківської

ДЮСШ “Юність” пройшов чемпіонат району з шашок-64,
участь у якому взяли 26 спортсменів різних вікових категорій.

ЧЕМПІОНАТ РАЙОНУ З МІНІ-ФУТБОЛУ
стартував у Турці минулої неділі

28 січня у Турківському НВК (колишня СШ №2) розпочався зимовий чемпіонат Турківщини з
міні-футболу. Цьогоріч у ньому виявили бажання брати участь 10 команд. Усі вони змагають-
ся в одній групі, в якій пройде одне коло поєдинків. Після завершення групового етапу 4 перші
команди, за підсумком набраних очок, та 4 – після них – зіграють між собою свій міні-турнір. Дві
останні – вибудуть з чемпіонату.

Минулої неділі команди зіграли перші два тури. Поєдинки закінчилися з такими результатами: Бори-
ня - Завадівка – 7:4, Турка - Бітля – 9:1, Завадівка - Вовче – 7:3, Бітля - Бориня – 3:5, Турка (ліцей) -  Турка
– 1:11, Вовче - Н.Яблунька – 7:4, Боберка - Явора – 1:12, Явора-2 - Турка (ліцей) – 7:12, Н.Яблунька -
Боберка – 10:9, Явора - Явора-2 – 7:5.

Наступні два тури чемпіонату району з міні-футболу пройдуть у суботу, 10 лютого, а в неділю, 11
лютого відбудуться 5-й та 6-й тури. Всі матчі пройдуть у спортивному залі Турківського НВК.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Ту р к і в с ь -
ким ВП Сам-
бірського ВП
ГУ НП у
Львівській об-
ласті, за вчи-
нення кримі-
н а л ь н о г о
пр а в о по р у-
шення, пе-
редбаченого
ч. 1 ст. 408 КК України (дезер-
тирство), розшукується гр. Ло-
невський Михайло Михайло-
вич, 21.11.1990 року народжен-
ня уродженець та житель с. За-
вадівка Турківського району
Львівської області.

Турківським
ВП Самбірсь-
кого ВП ГУ НП
у Львівській
області, за вчи-
нення кримі-
нального пра-
вопорушення,
передбачено-
го ч. 1 ст. 115 КК
України (вбивство), розшукуєть-
ся гр. Боцко Лука Іванович,
12.10.1968 року народження,
уродженець та житель с.
Присліп Турківського району
Львівської області.

Для поліпшення зору по-
трібно наповнити півлітрову
банку квітковими голівками ко-
нюшини лучної, додати 70 бутон-
чиків гвоздики (прянощі), зали-
ти доверху горілкою, витримати
тиждень у темному місці при
кімнатній температурі й ужива-
ти по 10 крапель настоянки, не
проціджуючи її, вранці та ввечері
за півгодини до їди протягом 14
днів. Щоразу розчиняти насто-
янку в 20-30 мл теплого кип’я-
ченого молока.

Робота в Чехії!
Набираю чоловіків, жінок,

сімейні пари.
По догляду сільськогоспо-

дарських культур.
Роблю чеські візи.
Тел.: 0983978347.
VIBER: +380966111886.


