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З великою приємністю та гордістю Турківщина   сприйняла звістку про те, що наш земляк, 46-річний
уродженець с. Лопушанка,  полковник-десантник  Іван Савка став депутатом Верховної Ради України по
списку політичної партії  «Народний фронт». Днями Центральна виборча комісія визнала його повнова-
ження. У парламенті Іван Іванович зайняв місце Ірини Єфремової, яку нещодавно призначили в ЦВК. А у
списку цієї політичної сили на виборах 2014 року він був під номером 84.

Сьогодні, 12 жовтня, золоту дату – 55 років – святкує
найпрекрасніша, завжди молода і красива, кохана, люб-

ляча дружина, турботлива і дбай-
лива матуся, лагідна, мила та
щира бабуся - Катерина Іллівна
Томинець.

З нагоди чудового свята щиро
вітаємо дорогу серцю ювілярку та
бажаємо, щоб Господь дарував їй
Свою опіку, міцне здоров’ячко, ба-
гато радісних і щасливих днів у
житті. На многії і щасливії літа.

Люба матусю, бабусю, коха-
на дружино,

Ти наша рідна, ніжна, єдина.
Вітаємо сердечно з цим ювілеєм,
Хай квітне життя, немов орхідеї.
Хай несуть радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Бо він зачаровує нас кожен раз.
Хай Матінка Божа від біди оберігає,
А Господь із неба щастя посилає.
З великою любов’ю і повагою – чоловік Микола, дочка

Галина, зять Андрій, дочка Марина, зять Василь, онуки
– Івасик, Олежик, Ангелінка, Павлик і Василько.

Шановні земляки, відважні сини українського
народу!

Вітаємо вас зі святом мужності і патріотизму – Днем
захисника України! Ця пам’ятна дата об’єднує чотири
величні свята – день Українського козацтва, день утво-
рення Української повстанської армії, свято Покрови
Пресвятої Богородиці та нещодавно запроваджене дер-
жавне свято – День захисника України.

Поєднання цих свят є символом непорушного зв’язку
багатьох поколінь захисників України та проявом пова-
ги до них. Адже за багатовікову історію українського на-
роду не один раз його сини ставали на  захист рідної
землі.

Щирої подяки заслуговують ветерани війни та військо-
вої служби, інваліди війни, учасники українського виз-
вольного руху, усі, хто свого часу боронив нашу Батьків-
щину від підступного ворога. Низький вам уклін і найк-
ращі побажання здоров’я, благополуччя й довголіття.

Нинішні нащадки хоробрих українських козаків із чес-
тю відстоюють нашу землю. Ваша мужність та відвага
наповнюють наші серця і душі гордістю та вірою. Захи-
щаючи свою Батьківщину, ви показали незламність духу
та патріотизм, якого ще не бачив світ.  Щиро дякуємо
вам за це.

Бажаємо усім сили та мужності, мирного неба над
українською землею, добробуту й родинної злагоди, віри
в щасливе майбутнє Української держави.

Як говорив Тарас Шевченко: «В своїй хаті – своя прав-
да і сила,  і воля». Тож шануймо тих, чий святий обов’я-
зок – захищати свою хату, боронити свою правду – своєю
силою і своєю волею.

Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова районної  державної адміністрації.

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

   Шановні ветерани УПА, захисники України!
Шановні турківчани!

Прийміть щирі вітання зі святами – Днем захисника
України та Покрови Пресвятої Богородиці! Це справді
національне свято — свято, яке увібрало в себе багаті і
славні традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців
та визволителів рідної землі на всіх етапах її історії. Тих,
хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність
справі захисту нашої держави, хто ціною власного життя
захищає наше сьогодення і забезпечує прийдешнім
поколінням шанс на гідне майбутнє.

Низький уклін та безмежна вдячність нашим Героям,
які поклали своє життя за соборну Україну, за її вільне
небо, за кращу долю для всіх нас. Ми ніколи цього не
забудемо. Герої не вмирають!

Хочу побажати усім захисникам незламної волі та
мужності, надійного тилу, міцного здоров’я, миру та зла-
годи. Ми все здолаємо. Бо країна, у якої є такі захисни-
ки, неодмінно переможе!

Слава Україні! Героям Слава!
З повагою, народний депутат України

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.

Сердечно вітаємо з ювілеєм Катерину Ільківну Томи-
нець.

Люба та мила подруго, найкраща та найрідніша наша
кумонько! Сердечно вітаємо Вас з ювілейним днем на-
родження. Бажаємо до ста років залишатись такою ж
красивою, привітною, щедрою і здоровою! Хай буде лад
у Вашій родині, здоровими і щасливими бу-
дуть Ваші діти! Хай друзі не забувають
доріжку до Вашої привітної оселі і
на кожні свята за столом збираєть-
ся багато рідних і близьких, які люб-
лять Вас. Хай навіть маленькі Ваші
мрії збуваються, а завтра буде кра-
щим, ніж сьогодні.

Хай Господь береже Вас.
Хай Янгол небесний Вас захищає,
Дає Вам крила, на путь наставляє,
Щоб вдома, в роботі та всюди завжди
Були неодмінно щасливою Ви.
Життя Ваше буде солодким, як мрії,
Багато в нім буде і віри, й надії.
Дорогенька наша, вітання приймайте
Та весело свято своє відзначайте!
З повагою-куми і друзі.

12 жовтня відзначає своє 55-річчя жителька м. Турка
Катерина Ільківна Томинець.

Дорога наша кума – добра, гарна і
чудова людина! Від усієї душі поздо-

ровляємо Вас з ювілейним днем
народження! Хай у Вашому житті
все буде гаразд: міцного Вам здо-
ров’я, матеріального та духовного

багатства, хай благословляє Гос-
подь на довге і мирне життя. Будьте

щасливі і багаті! Многая Вам літ!
Кума наша рідна, кума наша мила,

Хай Бог додає і здоров’я, і сили.
На щастя Вас нехай благословляє,
Завжди і у всьому хай допомагає!
Краса Ваша квітне, ніколи не в’яне,
А серце любов’ю гарячою стане.
І затишок буде хай в хаті завжди,
І буде в ній радість, не буде біди!
З повагою – кум Микола з с. Ропавське з дружиною

Юлею і з сім’єю.

Ще з раннього дитинства, маючи
добру фізичну силу та здоров’я, Іван
мріяв про військову кар’єру.  І неда-
ремно. Відслуживши строкову службу,
він поступив на навчання у Львівське
політичне училище ( сьогодні – Акаде-
мія сухопутних військ України). Більше
як за 20 років офіцерської служби,
пройшов шлях від командира взводу
до заступника командира легендар-
ної 79-ї аеромобільної, а нині десант-
но-штурмової бригади, що дислокуєть-
ся в м. Миколаїв. Був виконувачем обо-
в’язків командира. Не один раз був у
відрядженні в зоні проведення анти-
терористичної операції на Сході Украї-
ни, і навіть обіймав командну посаду
військ АТО. За сумлінну службу  відзна-
чений  багатьма нагородами.

Іван Іванович – великий патріот Ук-
раїни, беззаперечний професіонал
військової справи. Сьогодні в рідному
селі живе його мама, яка, без сумніву,
гордиться таким сином і завжди мо-
литься за  те, щоб Господь беріг його
від різних непередбачуваних обста-
вин.

Вся Турківщина вітає Івана Іванови-
ча з депутатством, а заодно з Днем
захисника України. Земляки сподіва-
ються, що вже у новому статусі він
відвідає рідний край, і, дасть Бог,  до-
поможе в його розвитку.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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 Іван Григорович закінчив у
1972 році Львівський держав-
ний медичний інститут (тепер
Львівський національний ме-
дичний університет імені Дани-
ла Галицького). Протягом 1972-
1977 рр. працював лікарем в
різних медичних установах. З
1973 до 1976 рр. проходив
військову служб на Балтійсько-
му  флоті на посаді начальника
медичної служби ракетного про-
тичовнового корабля “Комсомо-
лец Литвы”. За час служби був
нагороджений почесною грамо-
тою ЦК ЛКСМ Литви і одержав
позачергове військове звання
за успішно виконане у Північно-
му морі хірургічне втручання з
приводу гострого апендициту.

З 1978 р. до 1989 р. навчався і
працював в Інституті фтизіатрії,

пульмонології і грудної хірургії
(тепер Національний інститут
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.
Г. Яновського та Національний
інститут серцево-судинної хірургії
ім. М. М. Амосова), де пройшов
шлях від аспіранта до доктора
медичних наук, професора. Ус-
пішно захистив кандидатську
(1983р.) та докторську (1988 р.)
дисертації.

За винахідницьку діяльність
нагороджений нагрудним зна-
ком “Изобретатель СССР”. У
квітні-червні 1986 року брав

участь у наукових дослідженнях
та  наданні медичної допомоги
населенню в радіаційно забруд-
нених умовах Чорнобильської
зони, за що нагороджений ме-
даллю “Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС” та
отримав посвідчення ІІ-А кате-
горії.

З 1990 року Іван Григорович
завідує кафедрою Львівського
національного медичного уні-
верситету імені Данила Галиць-
кого. Він є автором понад 700
наукових праць, 17 підручників і
монографій, 13 авторських
свідоцтв на винахід та патентів
України, 20 методичних розро-
бок та 40 раціоналізаторських
пропозицій. З  1995 по1998 роки
був проректором та деканом
медичного факультету. Загалом

академік Ільницький веде бага-
тогранну організаційну, наукову
та лікарську діяльність. Під його
керівництвом захищено 13 док-
торських та кандидатських ди-
сертацій.

На увагу заслуговують моно-
графії, посібники, підручники та
навчальні програми додиплом-
ної і післядипломної освіти, які
регламентовані МОЗ України та
МОН України: «Основи клінічної
фтизіатрії» (Керівництво для
лікарів у 2-х томах), «Хвороби
респіраторної системи», «Син-

дром бронхіальної обструкції у
практиці педіатра, фтизіатра і
сімейного лікаря», «Фтизіат-
рія», «Інфекційні хвороби з ос-
новами фтизіопульмонології»,
«Основи фтизіопатології поза-
легеневої локалізації», «Пуль-
монологія та фтизіатрія» (Націо-

нальний підручник для лікарів у
2-х томах), «Прикладні питання
фтизіатрії дитячого та підлітко-
вого віку».

Наукові інтереси нашого зна-
ного земляка різнобічні і стосу-
ються актуальних проблем хво-
роб легень та інших уражень
органів і систем людини з ураху-
ванням чинників навколишньо-
го середовища (радіаційний
фон, техногенні фактори, при-
родні екзоалергени). Іван Григо-
рович має широкі контакти з
провідними науковими та
клінічними медичними устано-
вами України (Львів, Рівне, Київ,
Харків), країн СНД (Молдова,
Росія, Білорусь) та Європи (Ав-
стрія, Польща). Він - організатор
та учасник багатьох наукових фо-
румів в області та в Україні з пи-
тань фтизіатрії, пульмонології та
професійної патології органів
дихання.

Його творчі здобутки належно
оцінені. За рішенням Президії
Західного наукового центру, в
1996 році нагороджений дипло-
мом кращого професора-науко-
вця в галузі медицини. За ваго-
мий внесок в розвиток вітчизня-
ної медичної науки і освіти удос-
тоєний звання Заслужений діяч
науки і техніки України (2007 р.).

У 1997 році йому присвоєно
вчене звання академіка Ака-
демії наук вищої освіти (АНВО)
України. За багатогранну і плідну
діяльність в галузі медичної на-
уки і практики отримав звання
лауреата премії імені Ярослава
Мудрого (2000 р.), лауреата
премії імені Святого Володими-
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ра (2008 р.) та лауреата премії
імені О. О. Богомольця (2018 р.),
Член Президії АНВО України. За
заслуги з відродження духов-
ності в Україні та утвердження
помісної Української православ-
ної церкви, Патріархом Київсь-
ким і всієї Руси – України Філа-
ретом нагороджений орденом
святого апостола Андрія Перво-
званного та медаллю святих Ки-
рила і Мефодія. За активну гро-
мадську позицію, високі досяг-
нення в області науки і техніки
та професіоналізм, нагородже-
ний Почесною грамотою Київсь-
кої міської державної адмініст-
рації, іменним годинником Киї-
вського міського голови та на-
грудним знаком “Архангел Ми-
хаїл Київський”. Багаторазово
був удостоєний почесних грамот
та дипломів, державних, науко-
вих, навчальних, академічних,
релігійних і громадських органі-
зацій і установ.

Іван Ільницький - зрілий педа-
гог, висококваліфікований науко-
вець та лікар, в центрі уваги яко-
го постійні теоретичні і практичні
питання підготовки медичних
кадрів та надання медичної до-
помоги населенню Західного
регіону України. Спеціаліст
вищої категорії.

Основні досягнення в галузі
медичної освіти, науки і практи-
ки стосуються інтеграційних про-
цесів фтизіатрії та пульмоно-
логії, включаючи питання еколо-
гічних чинників на розвиток хво-
роб бронхолегеневої системи.
Особливої уваги заслуговують
навчальні програми додиплом-
ної та післядипломної освіти, в
тому числі в підготовці лікарів
різних фахових спрямувань в
області хвороб органів дихання.
Для втілення новітніх технологій
діагностики і лікування хроніч-
них обструктивних захворювань
легень і бронхіальної астми,
адаптовані в навчальному та
клінічному процесі ендоскопічні,
функціональні та імунологічні
методи верифікації патологічно-
го процесу, відповідно до євро-
пейських стандартів.

Іван  Ільницький виростив двох
дітей: доньку  Лідію Білозір-
Ільницьку. Вона, як і батько,  док-
тор медичних наук, професор
університету. Син - Григорій
Ільницький – викладач кафед-
ри медичної інформатики уні-
верситету, кандидат технічних
наук. Тішать славного дідуся й
двоє онуків шкільного віку. Досв-
ідчений медик та науковець ко-
ристується заслуженим автори-
тетом серед лікарів, студентів та
пацієнтів.

Дорогий Іване Григоровичу! З
нагоди Вашого Ювілею прийміть
найщиріші привітання від роди-
ни, друзів, колег та багаточи-
сельних пацієнтів. Нехай Гос-
подь милує Вас, Ваших рідних та
близьких здоров’ям, творчою
наснагою і щирими помислами
стосовно подальшої Вашої про-
фесійної діяльності, направле-
ної на зміцнення здоров’я насе-
лення України.

 Василь ВАСИЛЬКІВ.

Друзі, колеги, родина, і вся Бойківська громада, сердечно віта-
ють нашого земляка - Ільницького Івана Григоровича, відомо-
го вченого, лікаря, педагога і громадського діяча - з Ювілеєм.
Нехай Вашу багатогранну діяльність супроводжують твор-
ча удача, нові досягнення та успіхи. Міцного здоров’я Вам, Ва-
шим рідним і близьким.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ

щ и р о с е р д е ч н о
вітають із юві-

лейним днем
народження
лікаря -сто-
м а т о л о г а

Т у р к і в с ь к о ї
КЦРЛ - Ігоря Іва-

новича Цекота - і
бажають шанов-

ному ювіляру неба безхмарно-
го, настрою гарного, здоров’я –
без ліку і довгого-довгого щасли-
вого віку.

Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я, і радість, й наснага,
І шана людська, і повага.

Приємний подарунок нашим відважним захисникам до їхнього
свята – Дня захисника  України – зробили Оксана Сушінець, пожер-
твувавши 500 гривень, колектив Турківської райдержадміністрації –
1510 гривень, Турківський терцентр - 975 гривень,та Розлуцька за-
гальноосвітня школа, яка зібрала для солдатів продукти.

Ще одне прохання є від волонтерів до жителів району: допомогти
зробити ремонт  пошкодженого  на фронті автомобіля із 130-го
розвідувального батальйону, де воюють хлопці з нашого району.
Запасні  частини сьогодні, як відомо, дуже дорогі. Тому й  зверта-
ються солдати  по допомогу до небайдужих людей.

 Благодійні  пожертви слід здавати  громадському волонтеру Марії
Матківській у культурно-мистецький центр «Україна».

Ольга ТАРАСЕНКО.

ВОЇНАМ – НА РЕМОНТ
АВТОМОБІЛЯА дитина ходить поміж столів,

дивиться, як тьоті й дяді хиляють
пиво-горілку, слухає їхні банальні
розмови, нерідко підкріплені
матюками та похабною лекси-
кою.

Не стверджую, що це явище аж
надто в нас поширене. Однак час
од часу наші бабусі, зустрівшись
випадково (а, може, наперед
домовившись), аби поспілкува-
тись і щиро нареготатись, ідуть зі
своїми онучатами не в парк, а в
бари чи кафе. А тут, звісно, язи-
кам – воля.

 Дитя, побувши тут раз чи два,

на все своє життя фіксує в глиби-
нах підсвідомості почуте й поба-
чене. Тому не треба шукати при-
чину в ганебній поведінці нашої
молоді – наслідки говорять самі
за себе.

 Не можу промовчати, коли
чую, як батьки, дідусі-бабусі роз-
мовляють з малечею. Не пригай,
ти сама умна, побіжали, в сліду-
ючий раз получиш, там грязно,
будь чемний в садіку, лучче сядь
і слухай, зроби наоборот. Із со-
тень таких мовних зворотів скла-
дається корпус нашого спілку-
вання з дітьми. Таке враження,

що ми не вчилися в школах чи ву-
зах, не читаємо художні тексти,
дивимося фільми, в яких розмов-
ляють «лінгвомакаронікою».

 Не раз гуляв алеями парків
Кракова. Любо-мило було чути й
дивитися, як тут проводять свій
вільний час молоді польські
батьки чи літні люди. Мовлення
їхнє чисте, барвисте, правильне.
Любов і спокій витає в їхніх сто-
сунках…

   Хочеться, щоби так було й у
нас. Вірю, що так і буде – люди
більше мандрують світами, відчу-
вають і сприймають європейсь-
ку культуру.

Зиновій БИЧКО,
мовознавець, член НСЖУ, м.

Львів

ÑÀÌ² Ï’ÞÒÜ – ÄÈÒÈÍ² ÍÅ ÄÀÞÒÜ

С л о в о  п р о  ю в і л я р а

Здам в оренду нежитлове
приміщення, площею 12 кв. м.
Ціна – договірна.

Продам три листи
металевого профілю, розміром
4 м на 1,20 м. Недорого.

Тел.: 0959450999,
0674201248.

Цими чудовими днями завіта-
ло свято до нашої родини. Най-
ріднішу, наймилішу, найдорожчу
рідненьку сестричку – жительку
м. Турка Катерину Іллівну Томи-
нець –  із 55-річчям від дня на-
родження щиросердечно вітає-

мо. Доро-
генька наша,
нехай Гос-
подь благо-
словить здо-
ров’ям, рад-
істю, доб-
ром, щоб ко-
жен день,
який Він по-
силає, був
л а с к о ю

зігрітий і теплом.
 Свою добру сестричку із

ювілеєм ми вітаєм,
Добра і всього найкращого

бажаєм.
Вона в собі несе любов най-

добрішої матусі,
А більше, мабуть, ласкавої

бабусі.
Зразкової і дуже ніжної дру-

жини,
Прекрасної мами, сестри і

щирої людини.
Щоб ще в парі з чоловіком

півстоліття жили,
Діждались правнуків і з

ними веселилися.
 Міцного здоров’я, Господнь-

ого благословення, опіки Бого-
родиці Тобі, наша дорога, на
многії і щасливії літа.

 З повагою і великою любов’ю
– сестри Орися, Люба, Надя,
Аня, Ірина, Ярослава і Оксана із
сім’ями і вся велика родина.
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 Дорогі   земляки!
Сердечно  вітаємо  Вас  із  Днем  захисника  України  та   Покрови

Пресвятої  Богородиці, Днем   українського козацтва та створення
УПА! Ці знаменні  дати  нерозривно  пов’язані між собою, символ-
ізують  зв’язок  поколінь, давню історичну  традицію, а  тому  особли-
во шануються українцями. Це свято єдності  нашого  народу , гор-
дості   за свою   країну  та її славу. Вітаємо  наших  оборонців  та
захисників! Нехай  Ваша  сила  та  мужність  завжди  живляться
любов’ю  та  підтримкою   близьких та  рідних.

Нехай   Ваше  життя освітлює  слава  перемог Української  армії,
сила і  міць  української  зброї, любов  і  відданість  до  своєї  землі.
Нехай свято    Покрови   Пресвятої  Богородиці     принесе  достаток,
мир і  затишок  та  спокій у кожну  домівку. Від  щирого  серця
бажаємо  Вам  здоров’я  і  довголіття,  бадьорості  духу, радості   і
добра,  плідної  праці  на   благо  України.

Турківська   районна організація Блок Петра  Порошенка  «Со-
лідарність» у  Львівській  області.

Результатом трирічної без-
перервної роботи відділення є
забезпечені необхідним одя-
гом та взуттям близько 400 ба-
гатодітних родин та родин
учасників АТО м. Турка та Тур-
ківського району. Їх діткам
надано дитячі комплекти,
іграшки, велосипеди, візочки
та інші необхідні речі.  Серед
постійних відвідувачів Фонду
були як молодь, так і люди
похилого віку, а також самі
демобілізовані хлопці.  Ми
радо допомагали кожному,
хто цього потребував.

Протягом усього періоду ро-
боти відділення Володимиром
Савруком  надавалась допо-
мога людям з особливими по-
требами та обмеженими мож-
ливостями у вигляді різнотип-
них інвалідних візків та вело-
тренажерів для покращення
роботи м’язів, також було на-
дано електричний інвалідний
візок.

Надано допомогу медзакла-
дам. Так силами благодійного
Фонду було умебльовано па-
лату Турківської комунальної

центральної районної лікарні.
Окрім цього, лікарні було та-
кож надано комп’ютер,  мат-
раци для ліжок, тискоміри, ме-
дичний операційний  інстру-
мент, вагу для немовлят,  та 7
інвалідних візків, якими відте-
пер забезпечено 7 відділень
медзакладу.  Турківській рай-
онній поліклініці  надано пе-
ленальний столик та тискомі-
ри.

Окрім цього, Фондом нада-
но допомогу  закладам осві-
ти.

Необхідний одяг, посуд для
їдальні та лазерний принтер -
вихованцям Турківської шко-
ли-інтернату;

дошкільнятам Турківського
НВК  та дитячих садків №1 та
№3 надано дитячі іграшки, а
дітям і вихователям  Боринсь-
кого  ДНЗ «Барвінок», окрім
іграшок - меблі для кухні.

 За сприяння голови правл-
іння Фонду Володимира Сав-
рука,  у м. Турка було органі-
зовано розважальний захід
«Караоке на селі», під час
якого багато дітей учасників

АТО отримали подарунки, а го-
ловним призом свята став ве-
лосипед.

Завдяки спільній праці, ру-
ками наших турківських во-
лонтерів та небайдужих турк-
івчан сплетено  шість маску-
вальних  сіток, які волонтери
Фонду доставили  на Схід
нашим захисникам  разом з

іншими необхідними речами,
такими як буржуйки, міні-елек-
тростанції, засоби гігієни та
продукти харчування.

На жаль, сьогодні  Фонд
змушений залишити  при-
міщення,  за адресою вул. І.
Франка, 33, яке було надано
у безоплатне користування
завдяки Ганні Страшевській,
та розпочати пошук нового.

Шановні турківчани,  якщо
хтось  може допомогти Фон-
ду у наданні приміщення, роз-
міром  близько 30 кв. метрів -
прохання звертатись  за теле-
фоном: 0503154656.

З повагою, голова прав-
ління БО «Фонд допомоги
малозабезпеченим сім’ям
та сім’ям учасників АТО»
Володимир САВРУК.

КОГО НА ТУРКІВЩИНІ
ЗАБЕЗПЕЧЕНО
ДОПОМОГОЮ?

Починаючи з березня 2016 року, у Турці  розпочала свою робо-
ту благодійна організація  «Фонд допомоги малозабезпеченим
сім’ям та сім’ям учасників АТО», заснована Володимиром  Сав-
руком.

Привітання лідера партії «Громадянська позиція»  Анатолія
Гриценка з нагоди Дня Захисника Вітчизни

Слава Україні!
Шановні співвітчизники! З давніх-давен Пресвята Богородиця

шанувалася як покровителька українського козацтва – захисників
наших земель. У новітні часи борці за
волю та незалежність України відзна-
чали свято захисників саме 14 жовтня
– в день Покрови Пресвятої Богородиці.

Втім, День Захисника Вітчизни – свя-
то, яке ми відзначаємо цього дня на
державному рівні лише вчетверте – не
лише данина історичній традиції. Це
свято вистраждане, виборене украї-
нським народом вже в наші часи. Ви-
борене кров’ю Героїв, що поклали жит-
тя, захищаючи наші землі від ворога.
Безсонними ночами батьків, чиї діти
узяли до рук зброю та пішли боронити
Україну. Мужністю воїнів. Палаючими
очима волонтерів. Завзяттям
мільйонів українців, що віддавали в
скрутні часи нашій армії останнє.

Цього дня ми мусимо схилити голову перед Героями, які загину-
ли, захищаючи Україну. Та пам’ятати, що не вся українська земля на
сьогодні є вільною. Не все небо над нашою державою є мирним.

Ми повинні ще більше згуртуватися, аби повернути окуповані те-
риторії, встановити мир в Україні. Маємо зміцнюватись, аби жодно-
му сусідові не спало більше на думку зазіхати на наші землі й волю
українців. Ми зможемо. Ми сильні. Ми це довели.

Героям слава!

Щиросердечно вітаємо із 18-річчям Марину Гакавчин!
Бажаємо Тобі, Мариночко, міцного здоров’я,

доброї  долі, щасливої стежини у житті, Господ-
нього благословення та опіки Матері Божої.

Твій день народження – таке чудове свя-
то,

Нехай щастить Тобі в житті щодень.
Хай буде вірних друзів в нім багато,
І радості, і квітів, і пісень.
Літа дитячі швидко промайнули,
Прийшла до Тебе юність золота.
Нехай у щасті, силі та здоров’ї
Красуються усі Твої літа!
З любов’ю – тато, мама, брат Сергій, бабусі  -

Анна і Анастасія, дідусь Михайло, стрик Ілля з сім’єю, вуйко Василь
з сім’єю, тітка Лілія з сім’єю.

Педагогічний колектив Явірського НВК сердечно вітає досвідче-
ного педагога, хорошу, добру, чуйну колегу по роботі, вчителя украї-
нської мови і літератури - Наталію Володимирівну Спурзу - з юві-
леєм і бажає шановній ювілярці доброго здоров’я, родинного бла-
гополуччя,  творчого натхнення, радісних і щасли-
вих днів у житті, Господнього благословення.

Із славним  ювілеєм вітаємо ми Вас,
Хай щастя, наче сонце, заіскриться.
Все сказане хай буде в добрий час,
Хай радість Вам небачена насниться.
Хай довгим і щасливим буде вік,
Хай райдуга барвиста Вас чарує.
Ви з доброю душею педагог –
За це життя Вас щедро обдарує!

«Насправді ми маємо дві не-
безпеки. Перша небезпека – це
Путін. Я як Президент не воюю з
будь-ким, я проти-
дію конкретно Пут-
іну. Тому що Путін
розуміє, що війна
на суші - на Сході
моєї країни або в
Криму - протягом
останніх чотирьох
років більше не
приносить йому
ніякого успіху. Тому
що ми створили
сильну і надійну
армію за допомо-
гою Сполучених
штатів Америки. Я дійсно дуже пи-
шаюсь дуже ефективною співпра-
цею з американцями, британця-
ми, канадцями, європейськими
радниками», - відповів Прези-
дент.

ПУТІН НАМАГАЄТЬСЯ НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ
ПІДІРВАТИ СИТУАЦІЮ ВСЕРЕДИНІ УКРАЇНИ –

ПРЕЗИДЕНТ В ІНТЕРВ’Ю CNN
Президент Петро Порошенко, в інтерв’ю американському

телеканалу СNN, розповів про російські намагання підірвати
ситуацію всередині України, і зокрема вплинути на українські
вибори.

«Він (Путін – ред.) розуміє, що
досягти успіху у військовій опе-
рації на суші він не зможе. Але він

очікує, що успіху можна досягти під
час виборів. І відтак, він підриває
стабільність всередині  країни за
допомогою кібератак, використо-
вуючи технологію фейкових но-
вин. А точніше – технологію дез-

Профспілковий комітет і колектив Боринського професійного
ліцею народних промислів і ремесел щиросердечно вітають із юві-
лейним днем народження – 55-річчям –  головного бухгалтера ліцею
Галину Юріївну Дорош і бажають ша-
новній ювілярці  міцного здоров’я – з роси
і води, життєвого оптимізму, успіхів у ро-
боті,  родинного тепла, Господньої ласки
на многії і благії літа.

Роки, мов птахи, в вирій відлітають,
А спогади мережать далі голубі.
Хай Вашу стежку квіти застеля-

ють,
Ви залишайтеся бадьорі й молоді.
Хай Вам здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добром і водограєм ллється,
І щастя ділиться на многії і благії літа!

інформації. Росія витрачає
мільярди на підтримку Спутнік
ТБ, RussiaToday та багато інших»,
- сказав Петро Порошенко. Гла-
ва держави навів численні  при-
клади дезінформації, яка розпов-
сюджується Росією. Починаючи
від заяв про те, що в Україні не
російська агресія, а «грома-
дянська війна» і це не Росія відпо-
відальна за агресію, звинувачень
української влади в тисячах жертв
цієї війни, а також заперечення
присутності російських військових
на окупованій території.

Президент також нагадав, що
українською владою були заборо-
нені російські соціальні мережі,
адже вони використовувалися
російськими спецслужбами для
ведення дезінформаційної та
підривної кампанії.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності, комунікацій
з громадськістю та молодіжної
політики апарату РДА.

Шановні жителі Турківщини!
Щиро й сердечно вітаю вас з Днем захисника України та святом

Покрови Пресвятої Богородиці.
Бажаю міцного здоров’я, успіхів, щастя вам, вашим рідним і близь-

ким, миру та злагоди нашій рідній Україні. У цей день висловлюю
подяку всім захисникам нашої Вітчизни, які сьогодні захищають
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Сердечно бажаю  вам наснаги на успішні починання на користь
рідної неньки-України. Нехай єднає нас незгасне світло віри і допо-
магає високе покровительство Пресвятої Богородиці.

Мирослава ПАВЛИК,
голова РО ПП ВО «Батьківщина».

Колектив ДНЗ №1 м. Турка
сердечно дякує за відпочи-
нок в санаторії «Женева» м.
Трускавець депутату Верхов-
ної Ради України Андрію Ло-
пушанському.

Поїздка була вдалою і ціка-
вою. Їй ще й сприяла гарна,
тепла осіння погода. Тож пра-
цівники дошкільного закладу
мали можливість взяти із со-
бою на відпочинок своїх дітей
і онуків та змістовно провести
дозвілля.

ÄßÊÓªÌ ÇÀ
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14 жовтня буде святкувати
свій ювілей прекрасна душею
людина, вчителька-пенсіонерка
- Міля Михайлівна Зубрицька.

Тож доро-
гу і люблячу,
чуйну і тур-
ботливу ма-
тусю, бабусю
і прабабусю
з цим пре-
к р а с н и м
ж и т т є в и м
святом від
щирого сер-
ця і з великою любов’ю вітають
чоловік Броніслав Васильович,
дочки Оксана, Оля і Романія; зяті
Іван, Збишик, Василь; син Ігор і
невістка Галина, 8 онуків і 2
правнучки й бажають ювілярці
міцного здоров’я, життєвих сил і
енергії, родинного тепла і Божо-
го благословення.

Спасибі Вам, що живете на
світі,

За добре серце, за очі
привітні.

За руки такі роботящі й не-
втомні,

За душу чутливу, що завж-
ди пригорне.

Нехай Вам сили Господь по-
силає,

Вас і Ваш шлях благодать
осяває.

Живіть нам, ріднесенька,
100 років на світі,

І будемо всі ми любов’ю
зігріті!

Хай серце у грудях ще дов-
го палає,

А руки, мов крила, нас при-
гортають.

До привітань приєднуються
брати Богдан, Михайло, Микола
- із сім’ями та сестра Катерина з
сім’єю.

17 жовтня святкує свій золо-
тий ювілей – 50-річчя, житель
с. Яворів – Віктор Ігнатович Цап.
Д о р о г о г о ,
коханого чо-
ловіка, люб-
лячого, тур-
ботливого,
найкращого
у світі татуся,
тестя, зятя,
швагра з ве-
ликою лю-
бов’ю віта-
ють дружи-
на  Марія з донечками - Іванною,
Лесею, Марією, зять Назар, теща
Катерина, швагри – Юрій, Пет-
ро, Іван, Микола і бажають юві-
лярові доброго здоров’я, ще ба-
гато радісних і світлих днів у житті,
родинного тепла, Божої ласки і
опіки на многії благії літа.

Ювілей життєвий – то не
просто свято -

То життя зернини, зібрані в
засік.

Де були турботи, радості
й печалі,

Де були і смуток, і повага
всіх.

Тож нехай незгоди всі Вас
обминають,

Лиш тепло і радість схо-
дять на поріг.

Хай здоров’я й щастя Гос-
подь посилає

І душі не гасне світлий
оберіг.

Як вода джерельна, будь
завжди здоровий,

Хай сміються очі, не хму-
ряться брови.

Зігрівають серце почуття
високі,

А Господь дарує 100 щасли-
вих років.

35 років незмінним керівни-
ком   народного драматичного
театру  є Анастасія Доманська,
на якій лежить велика відпові-
дальність за усю творчу й органі-
заційну роботу  в колективі. 45
років  виступає на сцені, непере-
вершено виконуючи ролі у виста-
вах,  актор  Микола Комарниць-
кий.  Тож цим  людям є  сьогодні
що згадати про театр, поділити-
ся  планами на майбутнє.

 Анастасія Доманська:
«Історія нашого драматичного

театру бере початок  зі створен-
ня  в 1950 році  в м. Турка  неве-
ликого, але надзвичайно попу-
лярного,  театрального колекти-
ву. Його незмінним, вмілим  кер-
івником був Ярослав Пуравець.
Багато вистав, під його керівниц-
твом,  поставили турківчани, ба-
гато виїздів  з постановками зро-
били вони  по району і області,
здобувши всенародне визнання.
Тож восени, 4 жовтня 1968 року,
драматичному колективу з м. Тур-
ка  заслужено присвоїли  звання
народного.

У 1973 році я, молодий спец-
іаліст культосвітньої ниви,  прий-
шла  працювати в Турківський
районний Народний дім. І  відра-
зу ж влилася в  лави цього твор-
чого  колективу. Першим моїм
бойовим хрещенням стала  роль
героїні Любини  у виставі за
п’єсою М. Зарудного  «Сині
роси».  У цій виставі, крім мене;
грали  ролі, на жаль, уже сьогодні
покійний Михайло Писанчин,  а
також Василь  Євгенович Комар-
ницький. Надзвичайно великим
акторським талантом володіла
Михайліна Кузан,  Це  була веду-
ча акторка, а також  прекрасни-
ми акторами були Михайло Ма-
карик і Захар Будз.  На жаль,
дуже багато людей, які принес-
ли цьому колективу звання на-
родного, уже  відійшли у по-
тойбічні світи. Сьогодні старожи-
лами колективу  є я і Микола Ко-
марницький, який неперевер-
шено  грає  у всіх виставах, а  особ-
ливо  вдалою є  його роль Стець-
ка  у  виставі «Сватання на Гон-
чарівці»». Микола Юліанович  –
мій режисер-помічник,  він зав-
жди щось підкаже, порадить, ще
й  декорацію виготовить до вис-
тави, адже сама я за професією
– хоровик, а не театрал. Разом з
ним ми працюємо вже більше 40

років.
Зараз у  колектив драмтеатру

влилося дуже багато молодих і
талановитих людей. Такі як Надія
Донець, Петрунеля Ільницька,
Віра Ярошович,  Михайло Косте-
вич,  дуже молодий  прийшов до
нас  юнак, дев’ятикласник Ана-
толій Ярошович,   надзвичайно
талановита  наша  Ірина Стебів-
ка, Василь Гришканич  при-
їжджає на репетиції аж  з Розлу-
ча,  колишній Лімнянський

сільський голова Степан Будз
також  грав роль у нашій виставі,
Михайло Острубацький, завіду-
вач  Народного дому с. Стоділка.
Є учасником колективу  й  Воло-
димир Мишковський з Нижньої
Яблуньки.  Нещодавно, 30 верес-
ня, ми  брали  участь  в обласно-
му огляді-конкурсі драматичних
театрів, який проходив у Стрию.
Своє мистецтво тут демонструва-
ли 14 колективів. Правда, ще не
знаємо результату, але уже по-
тішила наш методист, що ми  – в
трійці кращих. На суд  журі  пред-
ставили уривок з вистави «Фара-
они».   Всі мої  колеги  зіграли
свої ролі на  дуже високому рівні.
Велика  дяка  їм,  що попрацюва-
ли на славу і  дуже гарно виступи-
ли. Навіть члени журі попроси-
лися з  нами сфотографуватися.
Це було  - приємно.

Значну підтримку ми маємо від
виконувача обов’язків начальни-
ка відділу культури Лілії Яворсь-
кої, яка нас забезпечує транспор-
том і для поїздок.  Є,  щоправда,
проблема з костюмами. На них,
на жаль, дуже багато років нам
не виділяли коштів, а тому ста-
раємося  собі самі підшукувати
їх. Ще більша проблема   – ми не
маємо  відповідного приміщен-

ня: теплого,  просторого, щоби
можна було провести розводку
вистави.  Зал  районного Народ-
ного дому  – аварійний, хоча в
останній час тут трохи зробили
ремонт,  і ми можемо  вже зро-
бити якусь репетицію. Переваж-
но  проводимо репетиції в  неве-
личкому, тіснуватому  кабінеті.
Тобто виходимо з тих умов, які є,
а хотілося б, щоб більше людей
долучалося до театрального ми-
стецтва, і особливо молодь.  Ба-

гато допомагають мені Надія До-
нець, Анна та Іван Ференци. Вони
підбирають музику, пісні, які по-
трібно до вистави,  вчать  акторів
танцювальних  рухів. Я дуже-дуже
вдячна своїм колегам, що вони,
не шкодуючи  свого вільного часу,
віддають себе сцені. Зараз дуже
важко залучити до театрального
мистецтва людей, особливо мо-
лодих чоловіків. Телефони, ком-
п’ютери заполонили наші свята і
нашу буденність. Люди стають
далекими від мистецтва. Нещо-
давно в Турку  приїжджали з кон-
цертом дрогобичани. Прекрасні
колективи,  висока виконавська
майстерність, а зал  був по-
рожній».

 Думку п. Анастасії, про осо-
бисту  роль в театрі,  доповнює
Микола Комарницький:

 «Я прийшов у драматичний
театр 44 роки тому. Якраз при-
їхав  на Турківщину з Ленінграда,
і  попросили  мене  хлопці  з во-
кально-інструментального ан-
самблю «Горяни»  вести їхні кон-
цертні програми  під час гастро-
лей.  Через  кілька місяців Ярос-
лав Пуравець, побачивши мої
дикторські здібності, запросив
спробувати  зіграти  роль  в одній
з вистав.  Я  й погодився.   Це

була вистава «Жовте листя»  – з
виїздом  на виступ до Золочева.
З того  часу багато  ролей я зіграв,
до того ж партнерів   мав  тала-
новитих.  Найчастіше  ними були
Михайліна Кузан і  Михайло Ма-
карик.  Сьогодні  пригадується
мені один такий   кумедний ви-
падок. Ми мали  ставити перед
столичним  журі  у Львові виставу
«Не суди мене, сину». У той час
сестра  зателефонувала, що  дру-
жина народила  сина. Почувши
приємну звістку,  я з таким натх-
ненням став виступати, що чле-
ни журі подумали – перед ними
професійний актор. Навіть запи-
тали тоді нас, скільки  взагалі ми
набрали на ролі професійних
акторів? Не вірили, що ми зви-
чайні  актори - любителі, бо  та-
ких талановитих майстрів сцени,
як у Турці, вони ще не бачили.
Дійсно, багато  часу  я працював і
працюю далі,  з Анастасією  Фе-
дорівною. Вона –  прекрасний
режисер, хоч і  без режисерської
освіти.

Я надзвичайно  люблю теат-
ральне мистецтво і виконував
ролі різного характеру –   і 70-
річного дідуся,   і юного дев’ятик-
ласника –  у виставі «Джонатан
–  яблуко зимове». А взагалі-то
мені найбільше імпонують  ко-
медійні ролі».

  За свою   50-літню історію на-
родний драматичний театр РНД
м. Турка поставив  десятки вис-
тав, серед яких  «Ясенівські мо-
лодиці», «Не суди мене, сину»,
«Пора жовтого листя», «Джона-
тан – яблуко зимове»,  «На ви-
сокій полонині», «Сватання на
Гончарівці», «Назар Стодоля»,
«Голосіївський ліс», «За двома
зайцями»… Куди лишень зі свої-
ми виставами не мандрував наш
народний драматичний  колек-
тив. Побував  він і в  Яворові, і   у
Львові, Дрогобичі та  Городку,  а
нещодавно завітав  у гості до сам-
бірчан  –  у рамках ІІ етно-фести-
валю гостинності.

У колективу багато планів.
Можливо, їм ще  вдасться  висту-
пити перед  нашими мужніми
захисниками. Мають таке бажан-
ня.   Мріє Анастасія Доманська
здійснити свою одвічну мрію –
поставити  оперету «Наталка-
Полтавка».   Дасть Бог, вдасться
їй і це зробити.

–  Звичайно, йде війна, на  Дон-
басі – розруха,  але так хочеться
глядачам принести хвилиночку
приємного відпочинку, – каже п.
Анастасія. –   Про культуру по-
трібно дбати – назло  нашим во-
рогам. Тому що без неї  життя
втрачає свій зміст.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÎÌÓ
ÒÅÀÒÐÓ ì.ÒÓÐÊÀ – 50!

«Життя – театр, а всі ми в нім – актори».
(Шекспір)

Театр вже не одне тисячоліття впливає на людину, виконуючи велику виховну роль, підніма-
ючи різні філософські питання. Мистецтво  народного драматичного театру РНД м. Турка
широко відоме за межами району і Львівщини. Нещодавно  він відсвяткував свій ювілей – 50-
річчя з дня створення. З нагоди цієї дати, турківські театрали  отримали  безліч щирих вітань,
а народний депутат України Андрій Лопушанський, на честь 50-річчя  створення театру,  вру-
чив  драмгуртківцям колективний сертифікат на відпочинок. І  весь колектив 4 жовтня поїхав
відпочивати у  санаторій «Женева» м.Трускавець. Там  митці  прекрасно провели свій вільний
час, залишилися задоволені і вдячні депутату за такий  чудовий подарунок.

Уночі, з неділі на понеділок,  олениця, віком 8-9 років,   очевидно
рятуючись від вовків, чи браконьєрів перестрибнувши через  заліз-
ну огорожу, на території параолімпійської бази в с. Яворів, упала  в
басейн  без води, глибиною 4 метри. Побачивши бідолашну тварину,
яка не могла самостійно вибратися з басейну, охоронці об’єкта  по-
кликали на допомогу  рятувальників.

Рятувальники, приїхавши на місце події, обв’язали мотузками тва-
рину й витягли її на поверхню. І не тільки витягли, але й відразу ж
пожежний Іван Тисовський надав  їй першу медичну допомогу – обро-
бив ліками  рани. Згодом на  місце події прибули голова районного
Товариства мисливців і рибалок  Богдан Михайлик разом  із працівни-
ками Дежпродспоживслужби. Ветеринари  детально оглянули  пора-
нену тварину, надали їй  відповідну  медичну допомогу і попробували
відпустити  оленицю в дику природу. Але  хвора, знесилена  нестерп-
ним болем  тварина, в якої,  як видно, крім поранених ніг, була ще й
переламана тазова кістка,  раптом упала на землю  і не змогла  далі
йти.

  Тож комісія ветеринарів і  членів  районного мисливського товари-
ства вирішила   піти на вимушений крок – припинити страждання бідо-
лашної олениці.

Ольга ТАРАСЕНКО.

СУМНА ІСТОРІЯ З
ПОРЯТУНКУ ОЛЕНИЦІ
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Зайняття президентського
крісла – це тільки інструмент
для досягнення високої мети.

Такі вибори всередині політич-
ної сили називають праймеріз.
Їх широко застосовують для виз-
начення партійних кандидатів на

ту чи іншу виборну посаду у Спо-
лучених Штатах Америки та краї-
нах Європи. А ось в Україні партії
воліють призначати претенден-
тами на високі пости своїх
лідерів або спонсорів. Чи не
тому наші можновладці – від

президента до
депутатів – забу-
вають про відпо-
відальність пе-
ред своїми одно-
партійцями та
виборцями зага-
лом?

Інша річ – кан-
дидати, які прой-
шли процедуру
праймеріз. Вит-
римавши такий
народний відбір,
вони просто не
зможуть собі
дозволити почу-
ватися безкар-
ними. Тому «Ук-
раїнське об-
’єднання патрі-
отів» першим в
Україні обирає
свого висуванця у

президенти таким демократич-
ним шляхом.

«Те, що сьогодні відбувається,
– чесно й відкрито. Всі партійці,
незалежно від статусу чи поса-
ди, мали право стати учасника-
ми праймеріз. Якби в інших пол-
ітичних силах була така проце-
дура, то далеко не всі лідери
пройшли б через неї. Я маю на
увазі партії, які навіть називають-

ся на честь своїх очільників. Ми
розуміємо, що такі політсили не
враховують думку громади,
партійців. У нас усе по-іншому»,
– розповів Роман Матвійців, де-
путат Стрийської районної ради
від УКРОПу.

Такі віча, як у Львові, УКРОП
проведе в усіх областях України.
Кожна визначить свого фавори-
та, а на з’їзді у грудні партія підсу-
мує праймеріз та висуне канди-
дата у президенти.

«Ми хочемо запропонувати
людям альтернативу, якої сьо-
годні боїться влада. А боїться
вона українських патріотів і тис-
не на нас. Боїться тому, що нас
тисячі, десятки тисяч, нас
мільйони», – наголосив під час
зустрічі голова УКРОПу, народ-
ний депутат зі Львівщини Тарас
Батенко.

Політик зазначає: президент
Порошенко не гребує нічим, щоб
зберегти свою посаду, і маніпу-
лює навіть такими поняттями, як
мова, віра та армія. А ще саме
пропрезидентська фракція у
парламенті запекло протистоя-
ла включенню до порядку ден-
ного Верховної Ради законопро-
екту УКРОПу про заборону ідео-
логії «руского міра» нарівні з на-
цизмом. Ось воно – справжнє
обличчя влади, яка на п’ятому
році війни з Росією не спромог-
лася розірвати дипломатичні
стосунки з агресором і торгує з
ним на крові українських патрі-
отів! При цьому сподіваючись,
що війна все спише…

«Сьогодні розпочинаються не
вибори президента, а черговий
етап битви за Україну. Зайняття
президентського крісла – це
тільки інструмент для досягнен-
ня високої мети, коли у цій країні
справді запанує закон і верхо-
венство права, над яким глум-
ляться можновладці», – вважає
один із найбільш читаних украї-
нських письменників, член УК-
РОПу Василь Шкляр. Він
підкреслює: наступний прези-

дент має бути передусім чесним,
тоді українці житимуть в гідності
й достатку.

Кандидат, незручний для вла-
ди.

Під час зустрічі у Львові до
Олександра Шевченка звернув-
ся музикант, ветеран війни з Ро-
сією Олександр Саримсаков. Він
розповів, що якось попросив
політика допомогти провести
фестиваль «Пісні, народжені
війною», і той одразу ж відгукнув-
ся. А лауреатів фестивалю зап-
росив на відпочинок до турис-
тичного комплексу «Буковель».

«Я хотів би, щоб у нас була тех-
нічно потужна армія, де людину
не використовували б як гармат-
не м’ясо. Я хотів би, щоб ми збу-
дували країну, яка дбатиме про
своїх героїв, і де кожен громадя-
нин почуватиметься у безпеці й
під захистом держави», – сказав
Олександр Шевченко.

До речі, у Буковелі діють
постійні програми для реабілі-
тації колишніх бійців. А ще сюди
приїздять безкоштовно відпочи-
вати родини українських захис-
ників, юні таланти та діти-інвал-
іди. Та нещодавно робота курор-
ту, де працюють десятки тисяч
прикарпатців, була заблокована
– туди з обшуками прийшли пра-
цівники Служби безпеки Украї-
ни. «візит» збігся у часі з почат-
ком фінальної частини прай-
меріз УКРОПу. Очевидно, з до-
помогою силовиків у Адмініст-
рації Президента вирішили по-
ставити на місце опозиційну
силу й самого Шевченка, який не
боїться критикувати владу за
корупцію та брехню і, за даними
соціологічних досліджень, вхо-
дить до чільної десятки претен-
дентів на посаду президента.

Перемога у праймеріз на
Львівщині – не перша для Олек-
сандра Шевченка. Раніше його
підтримали Волинь, Рівненщи-
на й Тернопільщина.

Олександр АРХИПОВ.

АЛЬТЕРНАТИВА
БРЕХНІ ТА КОРУПЦІЇ

 Львівщина підтримала Олександра Шевченка
 на президентських праймеріз УКРОПу

Ми, українці, звикли, що всі важливі для країни рішення політики ухвалюють без нас. «Украї-
нське об’єднання патріотів – УКРОП» вирішило зламати цю традицію. На початку жовтня
партія зібрала велике віче у Львові, учасники якого чесно й відкрито обирали кандидата в
президенти від УКРОПу. Троє претендентів представили велелюдним зборам свої програми.
Потім шляхом голосування визначили найкращого. Перемогу здобув народний депутат з
УКРОПу, засновник гірськолижного курорту Буковель Олександр Шевченко.

О л е к с а ндр  Ше в че нк о :  « Ук р а ї на  м а є с та ти  к р а ї но ю
гід но с ті  і  пр а в ди »

15 і 18 жовтня святкують свої дні народження Оксана Ільківна
Янінович і Микола Михайлович Янінович. Син Сергій,  невістка Та-
мара, онук Арсен, дочка Ольга вітають дорогих іменинників і бажа-
ють їм міцного-міцного здоров’я, світлої радості в житті, сімейного
благополуччя, мирного неба, добра, любові, Божої ласки і
опіки на життєвій дорозі.

Для вас сьогодні посмішки, вітання,
Осінніх квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть.
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт,
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного на сто літ!

Дорогу племінницю, сестру, куму, тітку - Марію Іванівну Матковсь-
ку з Маткова - вітають з 60-річчям вуйчина, сестра з швагром,  їхні
діти, брат Василь з сім’єю і бажають дорогій ювілярці неба без-
хмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого
щасливого віку!

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.

Свято Покрови Пресвятої Бо-
городиці належить до великих,
здавна шанованих українцями
свят. Покров – це хустка-омофор
Матері Божої, що є символом
материнського піклування про
нас, її дітей. Для кожного вірую-
чого українця свято Покрови є
так само великим, як Різдво чи
Великдень.

Християнські народи шанують
Матір Божу, покровительку всіх
знедолених та  покривджених.  В
Україні переповідають давню
легенду про те, як Пресвята Бо-
городиця, дивлячись на людські
страждання, вблагала свого
Сина Ісуса Христа відпустити її з
неба на землю, щоб помагати
людям.

За церковними переказами, в
середині Х ст. у грецькому місті
Царгород відбулося з’явлення
Богородиці. Сарацини –  загар-
бники з великими силами напа-
ли на місто й загрожували зруй-
нувати його дощенту. Не знаю-
чи, як зарадити такій страшній
біді,  греки йшли до храму на

молитву. Серед молільників у
храмі були святий Андрій Юро-
дивий та його учень Епіфаній.
Коли служба закінчилася, святий
Андрій раптом угледів щось ней-
мовірне і через головний вхід до
церкви увійшла Божа Мати. Її
супроводжував чудовий небес-
ний спів.

Діва Марія почала зі  сльоза-
ми на очах молитися за весь хри-
стиянський люд. Вона просила
Ісуса Христа прийняти молитви
всіх тих людей, які звертаються
до неї, сподіваючись на заступ-
ництво. Закінчивши молитву, Бо-
городиця зняла з голови покро-
ву-хустину та покрила нею  всіх
християн, які молилися в цю
мить у храмі. Видіння це бачив
не тільки святий Андрій, але  й
його учень Епіфаній. Таким чи-
ном Богородиця наче захищала
людей від усіх видимих і невиди-
мих ворогів. Покрова Божої  Ма-
тері сяяла сильніше за сонце. А
по завершенні всіх цих дій Бого-
родиця зникла. Зникла, і її по-
кров, але ще довго християни

відчували ту благодать, що осі-
нила святий храм. На згадку про
це чудове з’явлення людям
Божої Матері зараз святкуємо
Покрову Пресвятої Богородиці.

14 жовтня – День українсько-
го козацтва. Козацтво – диво-
вижне явище у всій світовій
історії. Народ, який не мав своєї
державності, створив популярні
збройні сили, які є неодмінною
її ознакою. Запорізькі козаки
вважали Небесну Матір своєю
особливою покровителькою,
тому вони на її честь на Січі спо-
рудили церкву св. Покрови.

14 жовтня – створення Украї-
нської Повстанської Армії. Одне
з найбільших і шанованих свят в
Україні – Покрова Пресвятої
Богородиці,  є днем створення
УПА. Українська Повстанська
Армія – збройно-політична фор-
мація, що діяла в Україні у 1942-
1950-х роках. Перші збройні
формування виникли стихійно у
волинських і поліських лісах. У
1947р. Українська Головна Виз-
вольна Рада проголосила 14
жовтня 1942 року офіційною да-
тою народження УПА.

14 жовтня – День захисника
України. Слідом за козаками та
вояками УПА ідуть Герої АТО, які
готові віддати своє життя, захи-
щаючи   українську землю від
ворогів сьогодні. Але Герої не
вмирають, вони вічно живуть в
наших серцях. Їх подвиг в ім’я
України – безсмертний. Спокій
наших домівок, спокій близьких
– у їхніх надійних, сильних руках.
Молімось за них, щоб усі славні
захисники України в новітній час
боротьби повернулися додому
живими  та здоровими.

Марія МИХАЙЛИШИН,
заступник директора Туркі-

вської гімназії.

ÏÎÊÐÎÂÀ ÏÐÅÑÂßÒÎ¯
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²  –

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÅ ÑÂßÒÎ
Користуючись нагодою,  хочу привітати всіх з великим хри-

стиянським празником Покрови Пресвятої Богородиці і Днем
захисника України. Це справді національне свято – свято всіх
тих, хто боронив колись і боронить зараз від ворожих пося-
гань рідну Україну, її незалежність та суверенітет. Тих, хто
ціною власного життя захищає наше сьогодення і забезпечує
прийдешнім поколінням шанс на гідне майбутнє. В цей день, 14
жовтня, ми святкуємо Покрову Пресвятої Богородиці, День
українського козацтва, створення Української Повстанської
Армії, День захисника України. Про кожне з цих свят я й роз-
повім коротко.

Педагогічний колектив Верхньогусненського НВК щиросердечно
вітає із ювілейним днем народження добру, чуйну колегу по роботі,

вчителя математики - Ярославу Михайлівну Созанську -
і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і

води, творчої наснаги, успіхів у роботі, родинного теп-
ла, миру, благополуччя, рясних Божих благословінь.

Хай зорями радість Вас осипає,
Господь хай наділить здоров’ям міцним.
Із ювілеєм сердечно вітаєм,
Хай щастя й любов завітають в Ваш дім.



6 стор.   «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»        12 æîâòíÿ 2018 ðîêó

Куми - Василь і Лідія Копитчаки з сім’єю - щиросердечно вітають
з ювілейним днем народження дорогу куму Катерину Ільківну То-
минець.

Наша дорога кумо, бажаємо Вам, люба, міцного здоров’я, вигля-
дати завжди чудово, жити щасливо і красиво, відчувати теплоту і
любов рідних сердець. Божого благословення і
ласки Вам – на многая і благая літ!

Хай доля дарує Вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку.
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози.
Міцного здоров’я – з роси і води!
Бадьорість і радість хай будуть завжди.
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!

Колеги по роботі вітають з ювілеєм, який відсвяткувала 8 жовтня,
заступника директора ДНЗ Верхньояблунського НВК - Наталію Во-
лодимирівну Саман - і бажають ювілярці міцного здоров’я, світлої
радості в житті, успіхів у роботі, рясних Божих благословінь.

Хай сонечко  світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я –без ліку
І довгого, довгого щедрого віку!

Інженерно-педагогічний колектив Турківського  професійного
ліцею щиросердечно вітає з ювілеєм – 60-річчям від дня народ-
ження –  працівника ліцею Михайла Володимировича Юричка і
бажає ювіляру міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії,
здійснення усіх планів, мрій і бажань, родинного благополуччя, мир-
ного неба над головою, добра, радості, Божої опіки на довгій
життєвій дорозі.

Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

Сьогодні ми всі, їдучи  доро-
гою з Розлуча до Сянок, чи з Бо-
рині до Мохнатого, забули, як
доводилося затрачати до двох
годин часу та купу нервів, аби
подолати цю відстань. Віддаймо
належне: ці дороги були зроб-
лені не в час економічного
підйому, коли економіка зроста-
ла  на 4-5%, не в час валютної
стабільності та, зрештою, не в
час спокійного мирного життя, а
в час жорсткої економічної кри-
зи, а головне – під час війни.
Саме це повинно вселяти в нас
оптимізм, що проблеми, які є в
нашому районі  з дорогами,
можна вирішити якщо не сьо-
годні, то з часом – обов’язково.

 Якщо в наступному, 2019 році,
буде завершено реконструкцію
автомобільної дороги Турка-
Східниця та Н. Висоцьке-Багну-
вате, в нас залишаться  чотири
напрямки, які будуть, в тій чи

ÍÀ ÂÑÅ ÒÐÅÁÀ ÄÈÂÈÒÈÑß
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Час швидкоплинний. Багато подій, як в калейдоскопі, зміню-
ють одна одну. Те, що було актуальним зранку, після обіду
втрачає першочерговість і на тлі нових подій стає звичною
подією, або просто нормою. Крім цього, є ще одна особливість
людського характеру: до кращого звикаєш швидко, а погане
стараєшся не пам’ятати.

іншій мірі, проблемними. Це  на
Ільник, Боберку, Лопушанку,
Карпатське. Необхідно також
відзначити, що робляться речі,
які за масштабами не є такими
грандіозними і затратними (як
дорога Львів-Самбір-Ужгород),
але для простих людей вкрай
потрібними і необхідними, і від
яких всі, в тому числі і в радянсь-
кий період, відмахувались. Мова
йде про сполучення с. Дністрик
Дубовий та с. Боберка, а також
можливість виїзду з с. Лімна на
сс. Дністрик, Головецьке  Старо-
самбірського району. Тут вели-
ка заслуга депутата Верховної
Ради України Андрія Лопушансь-
кого. Або ж будівництво мосто-
вого переходу в с. Закичера Ко-
марницької сільської ради. Це
дасть людям, що там живуть,
змогу зекономити  час, спрос-
тить та полегшить вирішення
щоденних проблем.

І нарешті є всі серйозні підста-
ви надіятися, що в 2019 році у
нашому районі  розпочнуться
реальні кроки з підготовки  до
реалізації програми розбудови
пунктів пропуску на державному
кордоні з Республікою Польща.
У нас заплановано два перехо-
ди – Боберка-Смольник та Ло-
пушанка-Міхновець. Буквально
цього місяця розпочнуться про-
цедури з розрахунку техніко-еко-
номічного обґрунтування по пе-
реходу Лопушанка-Міхновець і
можливо наступного року, як ек-
сперимент, він почне працюва-
ти як тимчасовий пункт перети-
ну кордону.

Так що звертаємося до тих, хто
полюбляє кричати «все пропа-
ло», «зрада»,  усе змальовува-
ти в чорних тонах, що марні ваші
потуги.

Ми важко, з проблемами, не
так швидко, як би було треба,
але рухаємося в правильному
напрямку.

Так що більше віри в себе,
більше згуртованості та праці - і
все в нас вийде.

Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови

Турківської РДА.

Там нас гостинно зустрів офі-
цер 184-го навчального центру
Роман Кураш. Він коротко та ла-
конічно розповів історію  на-
вчального центру, про повсяк-
денне життя військових на пол-
ігоні. Всі дні наших  солдатів про-

ходять у військово-тренувально-
му режимі, а неділя – це день
тиші. Саме тоді й відбуваються

  ÃÎÑÒÞÂÀËÈ Ó
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У неділю, 7 жовтня,  концертна бригада Турківського РНД
вирушила з концертною програмою на Яворівський полігон в
с. Старичі.

концерти в підтримку солдатів,
за участі районів нашої області.

Троїсті музики РНД розпоча-

ли вітання нашим бойківським
«Надобридень» та запальними
коломийками.  Виступили перед
воїнами й наші солісти – М. Щур
(с. Либохора), І. Шушка (с. Сян-

ки), С. Сайкун (с. Явора), М. Бо-
берський (м. Турка) РНД.
Справжній фурор  викликали
своїми виступами дівчата танцю-
вального колективу «Сузір’я»
БДЮТу (керівник Анна Ференц).

Після закінчення концерту
нас пригостили солдатським
обідом, а потім Роман Кураш
провів невеличку екскурсію пол-
ігоном.

Закінчилася дружня зустріч

спільним фото біля меморіаль-
ного знака захисникам України,
який  було споруджено власни-
ми силами 184-го навчального
центру.

Надія ДОНЕЦЬ.

Якщо ви подружжя з досвідом виховання
власних дітей,  маєте час і любите  працю-
вати з дітьми,  районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей і молоді  пропонує робо-
ту – сімейний патронат.

Це є тимчасовий догляд. Термін  перебування
дитини в сім’ї патронатного вихователя не може
перевищувати трьох місяців, а в разі необхідності
– не більше ніж до шести місяців.

 До речі,  здійснення патронату над дитиною
оплачується.

  Це є соціальна допомога на утримання дити-
ни, яку виплачують на кожну дитину, влаштовану
в патронатну сім’ю, в розмірі двох прожиткових

мінімумів для дітей відповідного віку, – наголо-
шує соціальний педагог РЦ СССДМ Марина Чу-
дак. – І є  оплата  послуг зі здійснення патронату
над дитиною (грошове забезпечення), в розмірі
п’яти прожиткових мінімумів для працездатних
осіб на місяць. У разі, якщо в сім’ї патронатного
вихователя перебуває дитина, віком до одного
року, дитина з інвалідністю, малолітня, або не-
повнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина, й од-
ночасно двоє й більше дітей, розмір грошового
забезпечення збільшується на 10 відсотків за
кожну дитину, але сумарно не  більше ніж на 50
відсотків.

У нашому районі уже були бажаючі  створити
патронатну сім’ю. Але    Львівським обласним
центром  СССДМ –  їм відмовлено в цьому че-
рез їх  надто молодий вік.

Ольга ТАРАСЕНКО.

СТВОРЮЮТЬ
 ПАТРОНАТНІ СІМ’Ї ÏÐÀÖÞÞÒÜ Ç
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У Турківському районі проживає 240 демобілізованих учасників

АТО, в 88 сім’ях яких виховується 156 дітей. Турківський районний
центр   соціальних служб для сім’ї, дітей та  молоді працює із сім’я-
ми померлих учасників АТО, яких є 9, і сім’ями загиблих учасників
АТО, яких  на обліку  у центрі є 7.

 - Спільно із управлінням соціального захисту населення  Туркі-
вської РДА,  ми надаємо відповідні консультації учасникам війни на
Сході України, послуги – психологічні, інформаційні, соціально-пе-
дагогічні. Розповідаємо про їхні права, про допомоги, які їм нале-
жаться, запрошуємо на  різні заходи, що проводимо в районі. Тому
просимо всіх  наших захисників  і далі звертатися до нас,  – каже
провідний фахівець із соціальної роботи  РЦ СССДМ Марина Бла-
жевська.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ВИСОКА АКТИВНІСТЬ МОЖЛИВИХ
КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

Станом на понеділок, 8 жовтня, 28 українських політиків
уже заявили про наміри брати участь у президентській ви-
борчій кампанії, розповів генеральний директор ВГО «Комітет
виборців України» Олексій Кошель, зазначивши, що така
кількість кандидатів є аномально високою.

«Наша організація здійснює моніторинг різних сфер виборчої
кампанії та моніторинг активності роботи політичних партій. І наші
результати засвідчують, що станом на сьогодні вже 28 політиків
заявили про свої наміри брати участь у президентській виборчій
кампанії. Такої активності в українській історії ще не було. Ми маємо
надзвичайно аномально високу активність кандидатів у президен-
ти», - повідомив О.Кошель на міжнародній конференції «Гроші в
політиці: як політичні партії готуються до виборів», що відбувається
в понеділок у Києві.

Він зазначив, що йдеться лише про тих потенційних кандидатів,
які заявляли про свої наміри взяти участь у президентських вибо-
рах, або про тих, про яких заявляли лідери політичних партій.

За прогнозами О.Кошеля, на Україну чекає надзвичайно гаряча
президентська виборча кампанія, яка де-факто вже стартувала і
триває кілька тижнів.

Експерт пояснює активність потенційних кандидатів у президен-
ти парламентськими виборами, проведення яких заплановано на
осінь 2019 року.

«Є спокуса обміняти навіть свій невеликий рейтинг, невисокий
результат  на прохідне місце в списку, або створити базу для участі
своєї політичної сили в парламентських виборах», - вважає О.Ко-
шель.
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ПОНЕДIЛОК, 15
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.40 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00
Новини
09.30 Погода
10.40, 14.55, 16.50, 05.10 III
лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi iгри
2018
13.45, 16.25 Телепродаж
14.00 Перший на селi
14.30 Перша шпальта
18.20 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Стрибки
в воду
19.30, 21.50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Баскет-
бол. Фiнали
21.25 Олiмпiйська доба
23.25 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Стрибки
у воду. Фiнали. Легка атлетика.
Фнали
01.10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Легка
атлетика. Фiнали

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.25
ТСН
09.30, 10.45 «Чотири весiлля»
11.45, 13.10 «Одруження
наослiп»
14.30 «Танцi з зiрками»
17.10 «Жiночий квартал»
20.15 Х/ф «Перевiзник»
22.05 Х/ф «Перевiзник - 2»
23.50 Д/ф «Луганський фор-
пост»
01.50 Х/ф «Пропала грамота»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.00 «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»
10.00 Т/с «Абатство Даунтон»
11.25, 12.25 Х/ф «Корсика-
нець»
14.00 Х/ф «Вихiднi!»
15.45 «Чекай мене. Україна»
18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.30 «Подробицi»
21.00 Т/с «Плата за порятунок»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.00 Т/с «Розвiдники»
03.15 «Орел i Решка. Шопiнг»
05.10 «Top Shop»

ВIВТОРОК, 16
UА:ПЕРШИЙ
06.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40, 11.50, 13.15, 15.10 III
лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi iгри
2018
11.25, 14.40 Телепродаж
16.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
18.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
20.00, 21.50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
21.25 Олiмпiйська доба
00.50, 01.10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
02.55 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
05.10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018

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, 00.45, 05.25 ТСН

09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.45, 14.15 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Двi матерi»
21.45, 23.35, 00.50 «Модель XL
- 2»
01.30 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»

ІНТЕР
05.40 «Мультфiльм»
06.10, 23.00 «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»
10.10, 12.25 Т/с «Абатство
Даунтон»
13.00, 21.00 Т/с «Плата за
порятунок»
14.00 Д/п «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.30 «Подробицi»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.00 Т/с «Розвiдники»
03.10 «Орел i Решка. Шопiнг»
05.10 «Top Shop»

СЕРЕДА, 17
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.40, 01.00, 01.10 III
лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi iгри
2018
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
11.50, 14.40 Телепродаж
12.10, 13.15, 15.10 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi iгри 2018
16.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
18.35 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
20.00, 21.50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
21.25 Олiмпiйська доба
23.30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
02.30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
04.45 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018

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, 00.45, 05.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.45, 14.15 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Двi матерi» (12+)
21.45, 23.40, 00.50 «Король
десертiв»
01.50 «Свiтське життя»

ІНТЕР
05.40 «Мультфiльм»
06.10, 23.00 «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»
10.00, 12.25 Т/с «Абатство
Даунтон»
13.00, 21.00 Т/с «Плата за
порятунок»
14.00 Д/п «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.30 «Подробицi»
22.00 Т/с «Однолюби»

00.00 Т/с «Розвiдники»
03.15 «Орел i Решка. Шопiнг»
05.15 «Top Shop»

ЧЕТВЕР, 18
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.40 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 15.00, 21.00, 03.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
10.00, 11.50, 14.40, 15.10, 03.50
III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018
11.25, 15.35 Телепродаж
12.40, 21.50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
16.00, 01.00, 01.10 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi iгри 2018
16.30, 19.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
18.00 Iнформацiйна година
21.25 Олiмпiйська доба
02.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
03.20 Тема дня

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, 00.45, 05.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.50, 14.15 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45, 21.45 Т/с «Двi матерi»
22.45 «Право на владу 2018»
00.50 Х/ф «Белль»
04.50 Мультфiльм

ІНТЕР
05.45 «Мультфiльм»
06.10, 23.00 «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»
10.00, 12.25 Т/с «Абатство
Даунтон»
13.00, 21.00 Т/с «Плата за
порятунок»
14.00 Д/п «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 05.15 «Подробицi»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.00 Т/с «Розвiдники»
02.30 Х/ф «Подарунок на
iменини»
03.35 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.45 «Top Shop»

П’ЯТНИЦЯ, 19
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.40, 11.50, 13.15, 15.10
III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 01.00, 03.40 Погода
11.25, 14.40, 16.25 Телепродаж
16.45, 23.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
18.00, 00.10 Iнформацiйна
година
18.50 VoxCheck
19.00 Чудова гра
19.25 Д/ц «Неповторна приро-
да»
20.30 Перша шпальта
21.25 Олiмпiйська доба
21.50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
01.10 «Богдан Гаврилишин.
Мiсiя-Свобода»

02.00 Д/ц «Орегонський
путiвник»
03.20 Тема дня
03.50 52 вiкенди
04.15 Фольк-music
05.10 Д/ц «Спiльноти тварин»

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 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.50, 14.15 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15 «Лiга смiху 2018»
22.20 «Iгри приколiв 2018»
23.20 «Вечiрнiй Київ»
01.20 «Розсмiши комiка»
05.15 «Чистоnews 2018»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 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»
10.00, 12.25 Т/с «Абатство
Даунтон»
13.00 Т/с «Плата за порятунок»
14.00 Д/п «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45, 02.05
«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
23.50 Х/ф «Другоряднi люди»
04.10 Д/п «Великi українцi»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Удачний проект»

СУБОТА, 20
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.30 М/с «Ведмедi-
сусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
01.10, 03.00 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.10 Д/ц «Це цiкаво»
10.40 Чудова гра
11.05, 16.30 Телепродаж
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф «Пророк Моiсей -
вождь-визволитель»
14.45, 23.55, 01.00, 02.00, 03.20
Погода
14.50 Казка «Веронiка»
16.50 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00, 05.05 Розсекречена
iсторiя
21.30 Концертна програма
«Арсен Мiрзоян. Київ»
22.25 Д/ц «Неповторна приро-
да»
22.55, 03.30 Свiтло
00.05 Д/ц «Незвичайнi культу-
ри»
00.30 Д/ц «Дива Китаю»
01.35 Д/ц «Китайський живо-
пис
02.10 Д/ц «Смачнi iсторiї»
04.25 Вiйна i мир

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.20, 23.15 «Свiтське життя
2018»
12.30 «Модель XL - 2»
14.25 «Король десертiв»
16.30 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2018»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Жiночий квартал»
00.15 «Iгри приколiв 2018»
01.15 «Вечiрнiй Київ»

05.20 «Секретнi матерiали»

ІНТЕР
06.25 «Мультфiльм»
06.55 «Чекай мене. Україна»
08.45 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
10.30 Х/ф «Iван Бровкiн на
цiлинi»
12.30 Х/ф «Бiле сонце пустелi»
14.15 Т/с «Абатство Даунтон»
20.00 «Подробицi»
20.30 Концерт «Iнтер. Один на
всiх. Мiльйонам наших глядачiв
присвячується»
22.30 Т/с «Господарка велико-
го мiста»
02.15 Д/п «Євген Крилатов.
Саундтрек епохи»
02.55 Х/ф «Як посварився Iван
Iванович з Iваном
Нiкiфоровичем»
04.00, 05.15 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
04.45 «Top Shop»

НЕДIЛЯ, 21
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
01.10, 03.00 Новини
09.30, 11.20, 01.00, 02.00, 03.20
Погода
09.40 Х/ф «Пророк Моiсей -
вождь-визволитель»
11.25 Д/ц «Гордiсть свiту»
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.15, 16.30 Телепродаж
13.35 Д/ц «Свiт дикої природи»
14.05 #ВУКРАЇНI
14.30 Перший на селi
15.00 Фольк-music
16.15 Своя земля
16.50 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/ц «Iгри iмператорiв»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.00 Концертна програма
Євгена Хмари «Знамення»
23.35 Д/с BBC «Iмперiя»
00.35 Д/ц «Китайський живо-
пис»
01.30 Д/ц «Дива Китаю»
02.10 Д/ц «Смачнi iсторiї»
03.30 Свiтло
04.25 Вiйна i мир
05.05 Розсекречена iсторiя

КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
07.00, 01.50 «Українськi
сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.55, 11.05, 12.05, 13.05, 14.20
«Свiт навиворiт»
15.50 Х/ф «Перевiзник»
17.45 Х/ф «Перевiзник - 2»
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
23.45 «Лiга смiху 2018»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.30 Х/ф «Зозуля з дипло-
мом»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон 2»
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження. 3 сезон»
12.10 Х/ф «Прикинься моїм
хлопцем»
14.00 Т/с «Абатство Даунтон»
17.20 Концерт «Iнтер. Один на
всiх. Мiльйонам наших глядачiв
присвячується»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Сфера»
22.30 Х/ф «Афера по-амери-
канськи»
01.25 «Речдок»
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Робота за кордоном.
На автошротах, плиточники,

електрики, зварювальники, му-
ляри, різноробочі.

Вакансії для жінок і сімейних
пар.

Роблю візи. Тел. 0988356134
– Віталій.

У кафе-бар «Колиба» ( с. Мох-
нате, траса Київ-Чоп) потрібні на
роботу бармени, офіціанти.

Робота і оплата – потижнева.
Деталі за тел.: 0973833123,
0991228836 – Антоніна.

Продається житловий буди-
нок у м. Турка, вул. Травнева, 90
м. кв., газифікований, пластикові
вікна, з меблями та побутовою
технікою. Приватизована зе-
мельна ділянка – 17 сотих. Ціна
– договірна. Тел.: 0993654520.

Продається будинок у м. Тур-
ка (вул. Горішня).

Незавершене будівництво, є
всі комунікації, приватизована
земля – 0,50 га.

Ціна – договірна.
Тел.: 0669127662.

Загублене пенсійне  по-
свідчення (серія ААБ №005281)
видане 05.08.2008р. на ім’я
Івана Ярославовича Максима,
вважати недійсним.

Загублене посвідчення осо-
би, яка проживає у гірському на-
селеному пункті, видане Вов-
ченською сільською радою на
ім’я Оксани Миколаївни Бринь-
ко, вважати недійсним.

Продається хата двоповерхо-
ва в с. Присліп, 2 га поля прива-
тизованого, стайня, 2 шопи.

Тел.: 0991232430.

Загублений Єдиний квиток
для дитини-сироти, виданий
Турківською школою – інтерна-
том на ім’я Назарія Івановича
Дульнявки, вважати недійсним.

Терміново потрібні люди для роботи в Чехії; в наявності є багато
вакансій для чоловіків і жінок. Для роботи відкривається чеська
віза, працюємо без посередників; зарплату одержуєте офіційно на
заводі, надаємо житло. Контактний тел.: 0990822749.

ТзОВ «Новодім» реалізує на-
селенню брикети торфові для
опалення житлових приміщень.

Адреса: м.  Турка, вул. Травне-
ва, 8  (вугільний склад). Тел.:
0667889365.

Загублене свідоцтво про за-
кінчення Явірської восьмирічної
школи (У №567335), видане
10.06.1985 р. на ім’я Надії Ми-
хайлівни Бринь, вважати не-
дійсним.

Колектив Явірського НВК висловлює щире співчуття робітнику
школи Василю Семеновичу Леню з приводу тяжкої втрати – перед-
часної смерті матері – Ольги Миколаївни.

Ветеринарна служба району висловлює щире співчуття працівни-
ку ветеринарної служби Тарасу Ігоровичу Дідовському з приводу
тяжкої втрати – смерті брата.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ гли-
боко сумують з приводу передчасної смерті медбрата психіатрич-
ного кабінету Турківської КЦРЛ Василя Ігнатовича Куприча і вислов-
люють щире співчуття родині покійного.

Працівники Яблунівської ЗОШ глибоко сумують з приводу смерті
колишнього техпрацівника школи Зиновії Амброзівни Марусяк  і
висловлюють щире співчуття родині та близьким.

Педагогічний колектив Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 сумує з приводу
передчасної смерті колишнього вчителя математики Надії Мико-
лаївни Яворської і висловлює щире співчуття рідним та близьким.

На сьогоднішній день в об-
ласті близько 300 тисяч гро-
мадян отримують державну
соціальну підтримку шляхом
одержання житлових суб-
сидій, соціальних виплат та
компенсацій. Мета такої
підтримки є  фінансове забез-
печення соціально незахище-
них верств населення.

Проте, як показує практика, є
непоодинокі випадки, коли осо-
ба користується державною
соціальною підтримкою, ком-
пенсаціями, отримує субсидію та
інші державні соціальні випла-
ти і одночасно  працює трива-
лий час за кордоном, не декла-

руючи отримані доходи.
Усі  державні соціальні допо-

моги виплачуються за кошти
Державного бюджету України,
що наповнюється з податків гро-
мадян, які офіційно працюють
на теренах нашої держави.

Органами соціального захис-
ту населення здійснюються пе-
ревірки на предмет  виїзду та
тривалого перебування за кор-
доном  одержувачів державних
допомог. Якщо одержувач дер-
жавних соціальних виплат три-
валий час перебуває та нео-
фіційно працевлаштований за
кордоном – вказані виплати
припиняються та скасовуються.

До прикладу, в одному із рай-
онів Львівщини понад 270 осо-
бам припинено  компенсаційні
виплати на догляд за інвалідом
І групи або пристарілими особа-
ми, старше 80 років, у зв’язку з їх
перебуванням за кордоном. По
даному факту відкрито кримі-
нальне провадження.

Тому усім одержувачам дер-
жавних соціальних допомог вар-
то знати, що будь-яка інформа-
ція про неофіційне працевлаш-
тування за кордоном є вагомою
підставою для повернення одер-
жаних державних соціальних
виплат та подальшого скеруван-
ня такої інформації до правоохо-
ронних органів.

Микола ГУТ,
начальник управління соц-

іального захисту населення
Турківської РДА.

МОЖНА ПОЗБУТИСЯ
СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ

Кожен житель області має
змогу передати до райвідділів
поліції небезпечні предмети, що
досі зберігалися незаконно,
уникнувши при цьому кримі-
нальної відповідальності, - на-
голошують в поліції та нагаду-
ють: за незаконне зберігання
зброї, вибухових матеріалів та
спеціальних засобів законодав-
ством передбачено як адмініст-
ративну, так і кримінальну відпо-
відальність.

Стаття 190 Кодексу України
про адміністративні правопору-
шення (Порушення громадяна-
ми порядку придбання, збері-
гання, передачі іншим особам
або продажу вогнепальної, хо-
лодної, чи пневматичної зброї),
визначає покарання у вигляді
накладення штрафу, від 119 до
170 гривень, з конфіскацією
зброї, або без такої. При повтор-
ному здійсненні правопорушен-
ня упродовж року, передбачено

штраф - від 170 до 255 гривень,
з конфіскацією зброї.

Статтею 263 (Незаконне по-
водження зі зброєю, бойовими
припасами або вибуховими ре-
човинами) Кримінального ко-
дексу України за носіння, збері-
гання, придбання, виготовлення,
ремонт, передачу чи збут вогне-

пальної зброї (крім гладко-
ствольної мисливської), бойо-
вих припасів, вибухових речовин
або вибухових пристроїв, без пе-
редбаченого законом дозволу,
визначено покарання у вигляді

позбавлення волі на строк від 3
до 7 років.

Носіння, виготовлення, ре-
монт, або збут кинджалів,
фінських ножів, кастетів, чи іншої
холодної зброї, без передбаче-
ного законом дозволу - карають-
ся штрафом до 850 гривень, або
громадськими роботами на
строк від 120 до 240 годин, або
арештом на строк від 3 до 6
місяців, або обмеженням волі
на строк від 2 до 5 років, або поз-
бавленням волі на строк до 3
років.

Разом з тим, звільняється від
кримінальної відповідальності
особа, яка вчинила криміналь-
не правопорушення, передба-
чене частинами першою або
другою цієї статті, якщо вона доб-
ровільно здала органам влади
зброю, бойові припаси, вибухові
речовини або вибухові пристрої.
У разі добровільної здачі грома-
дянами незареєстрованої зброї
чи спецзасобів, у подальшому,
якщо вона не значиться в обліках
як втрачена, викрадена, чи не
була знаряддям скоєння злочи-
ну, громадяни мають право за-
реєструвати здану ними зброю
чи спецзасоби на своє ім’я.

Ігор ДЗЮДЗЬ,
Турківське відділення поліції.

Ì²Ñß×ÍÈÊ ÄÎÁÐÎÂ²ËÜÍÎ¯
ÇÄÀ×² ÇÁÐÎ¯

Протягом жовтня 2018 року на території Львівської області
триватиме місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та
вибухових пристроїв.

У ДТП ЗАГИНУЛА ЖИТЕЛЬКА
с.НИЖНЯ ЯБЛУНЬКА

 Зранку у середу, 10 жовтня, у дорожньо-транспортній пригоді,
яка сталася в с. Орява Сколівського району, на трасі Київ-Чоп , заги-
нула 23-річна жителька с. Нижня Яблунька. Її автомобіль «Пежо»
зіткнувся з позаш-
ляховиком «Хон-
да», під керуван-
ням 50-річного
львів’янина. В ДТП
постраждала й чо-
тирирічна дитина
загиблої, яка зараз
перебуває на ліку-
ванні.

Д о р о ж н ь о -
транспортна приго-
да трапилася, че-
рез те, що в горах
був сильний туман.
Відповідно, й обмежена видимість. Втім, попри це,  ми вкотре наго-
лошуємо, що водії повинні бути надзвичайно уважні, адже останнім
часом на дорогах трапляється дуже багато пригод з летальними
наслідками.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Продається трактор Т-25. У нормальному стані.
Ціна – договірна.     Тел.: 0960907299.

З 14 жовтня, на прохання жителів сіл Головське, Ісаї, Ясени-
ця, Явора, ПП «Тур-Авто» змінює графік відправлення автобус-
ного маршруту Борислав-Дністрик Дубовий, а саме: відправ-
лення  автобуса з м. Борислав з 12.10 год. на - 14.10 год., а
також відправлення з м. Турка на Дністрик Дубовий – з 15.00
год. - на 17.00 год.

ПП «Тур-Авто» здає в оренду приміщення, площею 75 м кв.,
за адресою: м. Турка, вул. І.Франка, 39 (приміщення АТП).

Звертатись за тел.: 0935073160.


