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У четвер, 21 лютого, о 12.00
год., в актовій залі приміщення
Турківської дитячої музичної
школи відбудеться зустріч з кан-
дидатом на пост Президента Ук-
раїни –

ÐÓÑËÀÍÎÌ
ÊÎØÓËÈÍÑÜÊÈÌ.
На зустріч запрошують всіх ба-

жаючих.

16 лютого золоту дату – 55 років – відзначає жителька с.
Явора, найпрекрасніша, завжди молода і красива, добра, чуй-
на, і просто дивовижна жінка – Галина Іва-
нівна Дусин. Щиро вітають з ювілеєм коха-
ну дружину, матусю, сваху та бабусю чоловік
Василь, син Богдан, син Микола, невістка
Віта, онучок  Ростиславчик та свати Степан
і Руслана.

Наша мила й люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо

долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба–
Сімейного затишку й мирного неба.

18 лютого до нашої любої мами, турботливої бабусі і ніжної
прабабусі – Зеновії Миколаївни Комарницької – жительки села

Комарники, завітає ювілейний день народжен-
ня, що символізує жіночу мудрість, душевну
щирість, велику християнську любов.

Здоров’я Вам міцного, великого щастя,
світлих, радісних днів, зігрітих нашою лю-
бов’ю. Спасибі Вам за все те добре, свя-
те і вічне, що Ви від свого великого серця

даруєте нам.
Сьомий десяток вступає до Вашого

дому,
Тож будьте, матусю, щаслива і радісна в

ньому.
Здоров’ям хай квітне вся Ваша численна родина,
Прийміть привітання у добру сьогоднішню днину!
Хай піде на лад Вам усяка домашня робота,
Хай душу огорне Вам тільки приємна турбота,
Хай здійсниться все, чого б Ви тільки не захотіли,
Щоб в мирі та злагоді, рідна, сто років прожили!
З любов’ю: сини – Василь, Ігор, Іван; невістки – Руслана, Люба,

Мар’яна; внуки – Наталя, Марія, Тарас, Христина, Володя, Ілона
та правнуки – Анастасія та Яна і вся велика родина.

16 лютого святкуватиме ювілейний день народження жи-
телька с. Яворів Софія Миколаївна Куцак.

Дорога ювілярко, прийміть найщиріші вітання і побажання
міцного здоров’я, щастя, радості та всього-всьо-

го доброго на довгі роки.
Божої опіки на многії літа!

Хай кожна днина
Ваша буде гожа,
Нехай благословить
Вас Мати Божа.
Хай Ангел Божий

Поруч Вас крокує,
А Господь многая літа дарує!

З повагою – сім’я Підковичів та Іжик Л.І.

Дорогу сестру, люблячу матусю, дорогеньку бабусю, рідну цьо-
цю, жительку с. Ільник – Ольгу Михайлівну Бендак – вітають з
60-річчям сестра Терезія із чоловіком Петром, дочки – Леся з
чоловіком Юрієм, Галина з чоловіком Іваном, син Микола з дру-
жиною Оксаною; внуки – Настя, Данилко, Святослав, Владис-
лав; племінники – Ігор із дружиною Оксаною,
Валерій з дружиною Іванкою та дітьми Хрис-
тиною, Оксаною, Ромчиком і бажають юві-
лярці щастя земного, здоров’я від Бога, ра-
дості без ліку, і довгого - довгого віку.

Нехай волошками цвітуть весняні ран-
ки,

Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.

Сьогодні святкує 85 років від дня народження наша любля-
ча матуся, найкраща у світі бабуся, турботлива прабабуся –
Марія Миколаївна Сушицька.

Дорога наша мамочко, бабусю – прабабусю! Ви як справж-
ня жінка-християнка відіграєте важливу роль в історії нашої
родини, надаєте руку допомоги кожному з нас, а Ваша добро-
та, любов і віра – безмежні. Ми низько вклоняємось всім Ва-
шим надбанням і здобуткам. Тож, рідненька, прийміть від усіх
нас найкращі побажання здоров’я, щастя і добра, миру, злаго-
ди, добробуту й людського тепла. І нехай усі Ваші літа всміха-

ються Вам вранішньою зорею, щебечуть радіс-
ною пташиною піснею та стеляться барвінко-

вою росянистою доріжкою. Хай береже Вас
Бог!

Ще так багато хочеться сказати,
Віддати шану маминим рукам.

Вітаємо із ювілейним святом
І квіти несемо Вашим рокам!

Ви для нас, мов сонце – тепле і ласкаве,
Що дарує ніжність і прекрасний світ.
Тож прийміть сьогодні всі найкращі квіти
Й побажання щастя на багато літ!
З любов’ю – 7 дочок, 4 сини, 7 зятів, 4 невістки, 22 онуки і 21

правнук.

Розпорядженням голови
районної ради, від 8 лютого
2019 року № 11, скликано XXVІІ
сесію Турківської районної
ради VІІ скликання в середу, 20
лютого 2019 року, о 10.00 год.,
в залі засідань районної ради.

На сесію запрошуються  де-
путати Турківської районної
ради, депутати Львівської об-
ласної ради, обрані від вибор-
чих округів Турківського райо-
ну, голови місцевих рад, керів-
ники установ,   організацій, уп-
равлінь та відділів райдержад-
міністрації.

З проектами рішень можна
ознайомитись на  офіційному
сайті Турківської районної ради,
за адресою: https://
turkarayrada.gov.ua.

ÍÀÇÀÐ ÒÀÖÈØÈÍ  Ç ÄÐÓÇßÌÈ
– ÍÀ «ÃÎËÎÑ² ÊÐÀ¯ÍÈ»

Недільний виступ
творчого колективу
«LeonVoci», організато-
ром якого є наш земляк –
Назар Тацишин,  на каналі
1+1 стане прекрасною
творчою сходинкою в
кар’єрі талановитих мо-
лодих виконавців. Хоча й
зараз популярності хлоп-
цям не бракує: їм підкори-
лися найвищі сцени
Польщі, Угорщини та
інших країн Європи. Успі-
шно проходять їхні кон-
церти й в Україні.

З великою вдячністю зус-
трічали колектив і турківча-
ни минулого літа. На міській
сцені вони продемонстру-
вали містянам та гостям ви-
соке пісенне мистецтво. А
у неділю, о 21.00 год., на
телеканалі 1+1, матимемо чергову можливість насолодитися співом гурту, а також повболівати за
нашого славного земляка та його друзів. Немає сумніву, що їх виступ на проекті «Голос країни» буде
успішним і впишеться у їх творчу біографію, як кажуть,  великими літерами. Вся турківська громада
вболіватиме за талановитих виконавців, а вони, віриться, відчуватимуть підтримку, хоч і дистанційно.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

МЕДИЧНІ АМБУЛАТОРІЇ – БЕЗ ЛІКАРІВ
 У даний час, практично всі лікарські амбулаторії Турківщи-

ни не мають лікарів. Власне через це і виникла велика пробле-
ма з підписанням декларацій з пацієнтами.

На жаль, найближчим часом немає перспективи, що ці вакансії
будуть заповнені. Випускники медичних вузів просто не хочуть іти
працювати в села, де досить часто немає належних побутових умов,
доброго транспортного забезпечення, до того ще й невелика зарп-
лата. Загалом вакантними є  13 посад – сімейних лікарів у селах і 1
– педіатра в м.Турка.

Наш кор.
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18 лютого відзначатиме свій 70-річний ювілей житель м. Тур-
ка Василь Йосифович Земан.

Дорогого, доброго, люблячого, чуйного, турботливого чолові-
ка, батька, дідуся із цим прекрасним життєвим святом від щи-
рого серця і з великою любов’ю вітають дружина Ганна, сини
Василь, Віталій, Ігор; невістки Оксана, Лілія, Іванна; онуки Мак-
сим, Маріанна, Марина, Ірина, Оля з чоловіком Юрієм і бажа-
ють дорогій їм людині міцного-міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, мирного неба над головою, сімейного
благополуччя, родинного тепла, Господнього благословення –
на многії і благії літа!

Наш рідний, Ви ніколи не чекали
Ні слів гучних, ні пишних нагород,
А просто тихо нас любить навчали
Свою родину, Боже слово, свій народ.
А ще – цю землю, що усіх годує, –
Вкраїнську ниву – щедру і живу,
Налитий хлібом колос золотавий,
В яскравосонячнім вінку.
То ж щиро Вам сьогодні побажаєм
Здорові будьте! Сильні! Молоді!
І довгі роки ще газдуйте
На мирній, вільній та Своїй Землі!
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас, дорогенький, на довгі літа!

ÏÎ×ÓÒÈ, ÇÐÎÇÓÌ²ÒÈ,
ÇÐÅÀË²ÇÓÂÀÒÈ

ЦІ ТРИ ТЕЗИ Є ВИЗНАЧАЛЬНИМИ В РАМКАХ ФОРМУВАННЯ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТУРКІВЩИНИ НА 2019-2021 РОКИ

Днями голова райдержадміністрації Олександр Лабецький провів зустрічі з мешканцями сіл
Красне, Ісаї, Яворів та Сянки. На них  також був присутній наш земляк з Сигловатого - учасник
бойових дій у зоні АТО Юрій Брянчик, який дякував громаді за підтримку армії в перші роки війни,
а особливо школярам за дитячі малюнки, які надихали воїнів на бойові подвиги. Юрій пішов в
АТО у 19 років. На Сході України прослужив три роки, був поранений. Нагороджений орденом «За
мужність» ІІІ ступеня. Крім того, він отримав відзнаку комбрига «Залізний воїн» .

Розпочинаючи діалог, Олександр Миронович проінформував присутніх про основні завдання органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо розвитку і розбудови місцевої інфраструктури,
закладів соціально-культурної сфери та подальшого розвитку сільських територій на період до 2021
року.

Громадою села Красне позитивно було сприйнято те, що придбано обладнання для Красненської
ЗОШ I-II ст.; розпочато реконструкцію Народного дому с. Красне; проведено поточний ремонт дороги
загального користування Красне – Мохнате. Пріоритетними об’єктами, що будуть реалізовуватися про-
тягом 2019-2021 років, жителі села Красне визначили: капітальний ремонт Красненської ЗОШ І-ІІ ст.
(заміна покрівлі та ремонт фасаду); капітальний ремонт ФАПу (перекриття даху, утеплення фасаду);
капітальний ремонт вуличного освітлення.

Також жителі Красного, як і
жителі навколишніх сіл, попроси-
ли голову райдержадміністрації
посприяти у відкритті нових авто-
бусних маршрутів Турка-Стрий
(Сколе) та Турка-Мукачево.

На зустрічі в Ісаях жителі села
висловили стурбованість з приво-
ду неякісного проведення робіт з
реставрації пам“ятки архітектури
національного значення – дере-
в“яної церкви Святого Михаїла
(1663р.) Одним із головних також
постало питання завершення ка-
пітального ремонту дороги Турка-
Східниця, на що очільник району
запевнив, що ця дорога є пріори-

тетною у 2019 році і має бути капітально відремонтована. «Очікуємо на приїзд на Турківщину по цій
дорозі значної кількості туристів зі Східниці і Трускавця за туристичним маршрутом «Золоте кільце
Бойківщини», який пролягатиме через Турку (музей «Бойківщина») - Бориню – Гусне (гора Пікуй) –
Сколе – Урич (фортеця «Тустань») - Нагуєвичі (музей Івана Франка) – Дрогобич», - сказав Олександр
Лабецький.

Цікаво пройшла зустріч з жителями сіл Сянки та Беньова. Перед її початком учні школи виступили з
концертною програмою, присвяченою пам’яті Героїв Небесної Сотні. А голова райдержадміністрації
відмітив, що все, зроблене в районі, – заради доброго майбутнього, а майбутнє наше – діти. Також він
наголосив, що на всіх зустрічах ставить у приклад громаду села Сянки, яка останніми роками бере
активну участь у реалізації мікропроектів. Власне тому вдалося капітально відремонтувати приміщен-
ня школи і Народного дому та провести вуличне освітлення.

Жителів села Яворів найбільше турбує стан очищення доріг в зимовий період, придбання комп’ю-
терної техніки та влаштування внутрішнього туалету в школі. Явірчани, як і жителі Сянок, позитивно
оцінили курсування через наш район та зупинки в Турці і Сянках поїзда Київ-Солотвино, а також  завер-
шення ремонту залізничної станції Сянки.

Перший заступник голови райдержадміністрації Микола Яворський провів зустрічі з жителями сіл
Головське, Кринтята та Зубриця. Ключові проблеми, що піднімали мешканці: відсутність мобільного
зв’язку та мережі Інтернет; берегоукріплення річки в с.Кринтята та с.Зубриця, ремонт народних домів
в Головському та Зубриці, влаштування внутрішнього туалету в приміщенні Головської ЗОШ І-ІІ ст.

Заступник голови райдержадміністрації Юрій Лило зустрівся з жителями села Мала Волосянка.
Ключовою проблемою, що піднімалася мешканцями села, є відсутність автобусного сполучення з Яво-
рою та Туркою. Пріоритетними об’єктами на 2019-2021 роки визначено: ремонт приміщення (заміна
вікон та дверей), придбання спортивного інвентаря та будівництво спортмайданчика філії школи с.
Мала Волосянка; ремонт автодороги Явора – Мала Волосянка, зокрема очищення кюветів.

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

ітики апарату РДА.

Педагогічний колектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст.
щиро вітає колишнього директора школи Со-

фію Миколаївну Куцак з 70-річчям від дня
народження і бажає шановній ювілярці
довгих і щасливих років життя в міцному
здоров’ї, радості, достатку, під Божим бла-
гословенням!

Хай будуть з Вами віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.

І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу, світлу путь!

Дорогого чоловіка, люблячого батька, зятя та сина, жителя м.
Турка – Василія Зіновійовича Мельника – щиросердечно вітає-
мо з 40-річчям від дня народження, яке він святкуватиме 18
лютого, та бажаємо йому Божого благо-
словення, міцного здоров’я, людського
щастя, сімейного благополуччя та дос-
татку.

Нехай над Тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Хай Бог пошле літа щасливі.
І рівну стрічку сонячних доріг.
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!
З великою любов’ю і повагою – дру-

жина Галина, сини Станіслав-Іван, Юрій,
дочка Богдана, теща Ольга, тесть Микола, мама Ольга та бать-
ко Зіновій. А також вся родина. Рідні бажають дорогому ювіля-
рові родинного тепла та довголіття.

Для прикладу, у Нижній Яблуньці в минулому році він
побував двічі. За його сприяння тут встановлено  твер-
допаливну котельню для обігріву школи, виділено кош-
ти на часткову закупівлю меблів для навчального зак-
ладу. Виступивши перед присутніми з коротким звітом
про пророблену роботу, депутат відповів на цілий ряд
запитань педагогів, жителів села. Найперше їх цікави-
ла перспектива будівництва дороги з Борині до Бобер-
ки та відкриття пункту пропуску на українсько –
польському кордоні.  Наголосивши, що це для нього
першочергове завдання, Андрій Ярославович про-
інформував, що вже в березні в Лопушанці розпочне
функціонувати тимчасовий пункт перетину кордону Ло-
пушанка-Міхновець з тим, щоб люди мали можливість
відвідати сусідню державу, а урядовці, особливо з
польського боку, побачили, скільки людей скориста-
ються ним.  Перехід може бути організований раз, або
два на тиждень, усе залежатиме від того, якою буде
потреба жителів Турківщини.

Зрозуміло, що й жителі села Боберківського куща
можуть скористатися пунктом. Більше того, шлях до ньо-
го буде скорочений завдяки будівництву дороги від Бо-

берки до Жукотина , через Дністрик Дубовий. Якщо вда-
сться зреалізувати цей важливий проект, то тут перети-
натиме кордон лише малогабаритний транспорт, а
справжній повноцінний пункт пропуску заплановано в

Боберці. У 2019 році   в цьому напрямку розпочнуть
капітальний ремонт дороги.

Педагоги місцевої школи просили депутата посприя-
ти в завершенні будівництва навчального закладу, зок-
рема в облаштуванні харчоблоку. Місцеві жителі – в ре-
монті дороги, лікуванні важкохворих.

Після зустрічі, чимало присутніх підходили до Андрія
Ярославовича, дякували йому за ту чи іншу допо-
могу. Серед них – і учасник АТО Василь Марич.

Цікава зустріч відбулася й у Верхньояблунсько-
му НВК. Серед різноманіття запитань були й ті, що
стосуються президентської виборчої кампанії, в часі
якої ми сьогодні живемо. На думку Андрія Яросла-
вовича, кожен виборець має право підтримати того
чи іншого претендента із 44-х зареєстрованих,  але
треба пам’ятати, якщо зробимо неправильний
вибір і до влади прийдуть ті, хто схоче повернути
Україну в лоно Росії, втратимо багато. Нам буде
закрита дорога в ЄС, НАТО, під загрозою може
опинитися й безвіз, і навіть томос, який Україна
вистраждала впродовж століть. Довіряти треба тим
кандидатам, хто робить реальні справи, а не лише
критикує і звинувачує.

Андрій Ярославович здійснив у цей день приємну
місію – нагородив почесними грамотами сільських
голів – Василя Хорта та Андрія  Федорчака, дирек-
торів НВК  – Олександру Стояк та Івана Січака,
заступника директора Нижньояблунського НВК

Василя Ляховича (на фото).

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍ² Ä²ÀËÎÃÈ Ç ÂÈÁÎÐÖßÌÈ
На початку тижня депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський, член фракції «Блок Петра

Порошенка»,  черговий раз відвідав наш район і провів дві цікаві зустрічі в селах Нижня та Верхня Яблунь-
ка. До речі, уже неодноразово доводилося чути, в тому числі й на цих двох зустрічах, що Андрій Ярославо-
вич – один з тих депутатів,  що приділяє велику увагу роботі в окрузі. В нашому районі практично немає
села, де б він не побував, не допоміг – школі, ФАПу чи Народному дому, в окремих населених пунктах, з часу
його каденції,  мав по 5-6 зустрічей.
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З’їзд починається 2 лютого у Києві. Приїхали делегати
з усієї країни.

44-річний Яценюк вітає присутніх, і під оплески, по-
ступається сценою українським ветеранам-членам
партії. Завдяки цим людям, Україна вистояла, наголо-
шує він.

На екрані демонструють хроніку 2014 року, коли оку-
панти готували наступ на Київ: Україна закриває повітря-
ний простір російським літакам, відмовляється від газу
з РФ, позивається до «Газпрому» в Стокгольмі. Ці рішен-
ня ініціював Арсеній Яценюк, який очолив Кабмін у лю-
тому 2014-го.

- Ми не знали, чим усе закінчиться. Але вірили, що
Україна буде європейською. Кожен з вас узяв на себе
відповідальність, - екс-прем’єр показує в бік делегатів. -
За нами правда. І ми зупинили ворога.

Яценюк говорить без папірця. Виразно жестикулює.
У нього охайна борода з сивиною. Він нагадує, що очо-
лив уряд одразу після втечі Януковича. У держскарб-
ниці тоді було лише 108 тис. грн., а Росія почала війну.

- Нам вдалося зупинити дефолт. Провести чесні пре-
зидентські вибори 2014 року. Зменшити витрати на дер-
жапарат на 30%. Маючи два мільйони вимушених пере-
селенців, провести перше підвищення пенсій і зарплат.
Мій уряд виконав вимоги для безвізового режиму. Це
була наша справа.

Яценюк розповідає, що вже в неофіційному статусі
об’їхав з переговорами півсвіту. Пояснював, що «Украї-
на - не проблема для Заходу. Україна - це вирішення
проблем».

Команда «Народного фронту» зібралася в повному
складі. В першому ряду Яценюка слухають: комендант
Майдану, нині голова Верховної Ради Андрій Парубій;
секретар РНБО Олександр Турчинов, який особисто
курує розробку нових ракет. Поруч очільник МВС і «бать-
ко» Нацгвардії Арсен Аваков. Всі, кого російська пропа-
ганда таврує «хунтою».

Нинішній прем’єр – Володимир Гройсман, 41 рік, при-
їхав на з’їзд подякувати за підтримку «справжнім парт-
нерам» і особисто Арсенію Яценюку - «за чітку держав-
ницьку позицію у надзвичайно тяжких, але важливих
рішеннях».

Арсеній Яценюк: «Пане прези-
денте, звільніть Україну від
кума й друга Путіна! Він не
звільняє заручників, він їх захоп-
лює!»

Яценюк розповідає, що останнім часом відвідав май-
же всі області. Зустрічався з партійцями. «Фронтовики»
наполягали на вису-
ненні його в прези-
денти.

- Позиція партії -
балотуватися. Дякую
побратимам за дові-
ру. Але внести розпо-
рошеність у проукраї-
нську частину суспіль-
ства було б безвідпо-
відально. Я прийняв
рішення. Ми будемо
боротися за нову Вер-
ховну Раду.

Лідер «Народного
фронту» пояснює: го-
ловне для наступного
глави держави - без-
пека й зовнішня пол-
ітика. Президент має
«узаконити шлюб»
України з ЄС і НАТО.
Але реальним
змістом все це напов-
нять новий парла-
мент та уряд.

- Маємо боротися за перемогу на парламентських
виборах, за формування нового уряду, - каже Арсеній
Петрович. Стає зрозуміло, що він іде в прем’єри. - Пе-
ред наступним Кабміном стоятиме масштабне завдан-
ня: розвиток вільного ринку, підприємництва, що повер-

не в Україну трудових мігрантів. Дати людям освіту, охо-
рону здоров’я; відчуття захисту і безпеки. Ми - сильна
команда. Ми йдемо до перемоги! Віримо в Україну!

Люди кілька хвилин аплодують стоячи.
- Агресія проти України триває. Слід посилити санкції

проти Росії, - говорить Яценюк. - Маємо відновити тери-
торіальну цілісність, судноплавство й повернути украї-
нських заручників, яких утримує московський режим.

Завершує особистим звернення до Порошенка: «Пане
президенте, звільніть Україну від кума Путіна (Віктора
Медведчука. - ГПУ)! Він не звільняє заручників, він їх
захоплює!»

Зал вибухає вигуками «Браво!». Зіставні емоції викли-
кає лише виступ міністра внутрішніх справ Арсена Ава-
кова, 55 років. Він зауважує, що неучасть «фронтовиків»
у президентських виборах дає їм моральне право вис-
тупити арбітром.

- Маємо забезпечити чесність і прозорість виборів.
Ніяких «каруселей» чи скупок голосів. Маємо отримати
президента, якого поважає світ. Бо Україна - це Європа.
Росія - агресор. А Путін - х..., - зал гучно аплодує.

- Перед нами - складний шлях. Але я не боюся, бо
поруч Арсеній Петрович і потужна професійна коман-
да, якої немає в інших партій, - говорить міністр освіти
53-річна Лілія Гриневич.

На завершення Арсеній Яценюк звертається до
«фронтовиків»: «До наступного з’їзду!» Натякаючи, що
парламентська кампанія стартує одразу після інавгу-
рації нового президента.

Олег НАЗАРЕНКО.
Джерело: Gazeta.ua

ßÖÅÍÞÊ ²ÄÅ
Â ÏÐÅÌ’ªÐÈ

З’їзд «Народного фронту» мав розв’язати політичну загадку. Чи піде лідер партії Арсеній Яценюк на
президентські вибори? Як далі діятиме «НФ»? Адже «фронтовики» обіймають низку ключових посад у
владі, а їхня фракція в Раді - найбільш дисциплінована.

Так і сталося:  усі присутні в
залі і учасники свята спільно за-
колядували «Нова радість ста-
ла».

Згодом ведуча запросила на
сцену  урочисто відкрити фести-
валь настоятеля УГКЦ св. апос-
толів Петра і Павла м. Турка, о.-
декана Тараса Біля:

– Свято прощання з колядою
не ставить якоїсь остаточної
крапки в нашому житті, бо, без
сумніву, ми матимемо зустріч з
колядою і в наступному році.
Життя не зупиняється. Ми далі
продовжуємо своє служіння, бо
колядування, якщо розібратися

відповідальне завдання. Тому,
підсумовуючи закінчення цього
Різдвяного циклу, я хочу подяку-
вати  всім, хто   сьогодні приїхав
на це свято, щоби заколядувати
і допомогти Богові увійти в нас,
щоби ми зрозуміли , хто є Бог.
Тож будемо з насолодою слуха-
ти колядки, щирі віншування і
щедрування.

Розпочав  фестиваль хор
«Дзвін» церкви верховних апос-
толів Петра і Павла м. Турка (ре-
гент Віктор Лемець) колядою
«Радість нам ся явила».Зал
вслухався у кожне слово відомої
коляди.

Ой Ісусе любий, краще за всі
квіти,

Пригорни до себе нині ук-
раїнські діти.

Щоби були добрі, щоби були
щасні,

І розумні, і здорові, мов ті
квіти красні.

Ти, Дитино Божа, на пахучім
сіні,

Дай нам  щастя, кращу
долю рідній Україні, – пролуна-
ли зі  сцени  слова  другої веду-
чої Анни Ференц, яка  далі зап-
росила  до виступу юних щедру-

«ÏÐÎÆÈÂÀÉÒÅ ÁÅÇ Á²ÄÈ ÄÎ
ÄÐÓÃÎ¯ ÊÎËßÄÈ»

Під такою назвою уже втретє на Турківщині  відбувся
районний   фестиваль прощання з колядою

– Аж не віриться, що так швидко пролетів ще один рік, і ми
сьогодні знову вітаємо всіх вас  на третьому районному фес-
тивалі прощання з колядою «Проживайте без біди до другої
коляди», – звернулася до учасників  свята  і  всіх присутніх у
залі культурно-мистецького центру «Україна»  ведуча Надія
Донець. – Люди з великим трепетом і  урочистістю чекали на
Різдво, очікували на диво, бо українська родина готується до
свят і словом, і ділом, і всією обстановкою,  створюючи образ
багатства, щастя, миру і спокою у своєму домі. Та приготу-
вання до свят завершувалося тим, що добрий господар про-
бирав широку стежку для колядників. І сьогодні до нас по тій
широкій стежці з’їхалися, зійшлися колядники, щоби іще раз в
цьому році ми всі купно возвеселилися, і всі разом щиро зако-
лядували.

в цьому, – це і є служіння. В часі
свят як діти, так і дорослі, йшли і
прославляли Бога своїми ко-
лядками. Дуже часто ми розгля-
даємо коляду як  історичне чи
національне надбання, як наше
культурне  багатство. Очевидно,
усі ці складові й мають місце,
але вони будуються на фунда-
менті духовності.  До речі,  Єван-
геліє дуже виразно описує, що
являє собою служіння.  Коляду-
вання має дуже глибокий бого-
словський аспект. Ті, що коляду-
ють, допомагають Богові зайти
в  наші  домівки. І це є дуже ве-
лика місія. Це є дуже велике і

вальників БДЮТу під керівницт-
вом Олександри  Ільницької.
Увазі присутніх діти представи-
ли свої  щедрівочки, якими вони
радували перед новорічними та
різдвяними святами   колективи
установ та організацій міста.  На
зміну цим щедрувальникам на
сцену вийшли юні колядники з
Гусного (керівник Марічка  Пав-
лик):

Нехай файна гуснянська ко-
лядка

Буде для вас, як смачна шо-
коладка.

Бажаємо вам Різдво в Кар-
патах стріти

І тішитись йому, неначе
діти.  Гусняни направду звесе-
лили присутніх своїми оригіналь-
ними  старовинними колядками,
за що заслужили  в  нагороду
бурхливі оплески. Також  теплих
оплесків глядачів та подяк за
участь  у фестивалі  були удос-
тоєні  гурти колядників народних
домів сіл Красне, Верхнє Ви-
соцьке, Бориня, Завадівка, Роз-
луч і Бітля, які представили на
суд присутніх в залі чудовий ре-
пертуар з колядок,  в яких зма-
льовували  велич і глибину на-
родження Бога, наповнюючи ат-
мосферу, що панувала в  мис-
тецькому залі, духом благосло-
венної ласки і небесного світла.
«Віншуємо в коляді – проживай-
те в гаразді!» –  звернулися  в
кінці  свята колядники, з надією
також  дружно зустрітися на под-
ібному дійстві вже наступного
року.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Від щирого серця вітаємо до-
рогих, турботливих батьків – Ро-
мана Йосиповича та Марію
Омелянівну, жителів с. В. Ви-
соцьке – з 50-
річчям подруж-
нього життя.

Б а ж а є м о
Вам, рідненькі,
міцного-міцно-
го здоров’я, ра-
дості в житті, родин-
ного тепла, довгих і щасливих
років життя під Божим благо-
словенням.

Сьогодні у нас радісне свя-
то:

Золоте весілля у мами і
тата.

Ми дружно зібралися Вас
привітати,

Здоров’я і щастя обом по-
бажати.

Спасибі, рідненькі, за
щирість сердечну,

За руки робочі, недоспані
ночі.

Бажаємо щастя, добра і
тепла,

Здоров’я міцного, радісних
днів на многая і благая літа!

З любов’ю і повагою – сини
Ростислав, Василь, дочки Тетя-
на, Наталія, Галина, Ольга; не-
вістки Алла, Світлана, зяті Ми-
кола, Дмитро, Тарас, Богдан;
онуки: Роман, Марія, Діана, Ва-
силь, Денис, Тарас, Юрій, Воло-
димир, Єлизавета, Владислав,
Володимир, Яна , Дмитро.
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Колектив Турківської державної
податкової інспекції вітає з юві-
леєм Любов Володимирівну Вол-
чанську і бажає шановній ювілярці

міцног о-міцног о
здоров’я, неви-

черпної життє-
вої енергії,
світлої радості

в житті, миру,
достатку, ро-

динного тепла,
Божого благословення на многії і
благії літа!

Щоб серце Ваше зігрівало теп-
ло,

Щоб завжди в душі панувало
добро,

Краси і наснаги, здоров’я – без
ліку,

І довгого-довгого щедрого
віку!

ÇÓÑÒÐ²× ²Ç
ÐÓÑËÀÍÎÌ
ÇÀÁ²ËÈÌ

Минулого тижня в гостях у турків-
чан побував відомий історик, фахівець
з історії ОУН-УПА, генеральний дирек-
тор національного музею-меморіалу
жертв окупаційних режимів «Тюрма на
Лонцького» Руслан Забілий. Музей зна-
ходиться у Львові, розташований у
приміщенні тюрми, де колись розміщу-
валися каральні органи трьох окупа-
ційних влад: польської, радянської та
німецької. До речі, це перший в Україні
музей-в’язниця.

Руслан Забілий виступив на зустрічі
перед присутніми працівниками народ-
них домів району в актовому залі Туркі-
вської дитячої музичної школи, а потім
зустрівся з користувачами та працівни-
ками ЦРБ – у районному читальному залі.
У заході також взяв участь заступник го-
лови Турківської РДА Юрій Лило.

– Через найжорстокішу тюрму по вул.
Лонцького у Львові в минулому столітті
пройшли тисячі людей, чимало з них
звідти не повернулись, – наголосив гість.
– Із 1941-го до 1944-го року це була тюр-
ма німецького гестапо, а з приходом Чер-
воної Армії  і до кінця 90-х, – це була в’яз-
ниця карально – репресивних структур
колишнього СРСР. У 40-50- х роках на
Лонцького утримували за гратами діячів
ОУН-УПА, а також усіх, кого підозрювали
у зв’язках з ними. У 60-х роках в камерах
тюрми сиділи «шестидесятники» – Іван
Гель, подружжя Калинців, В’ячеслав Чор-
новіл, Юрій Шухевич та інші.

Руслан Забілий відповів на запитання
присутніх, запросив жителів міста і райо-
ну знайти можливість і організувати екс-
курсію в музей «Тюрма на Лонцького», а
також відвідав наш народний музей «Бой-
ківщина».

Ольга ТАРАСЕНКО.

Ç ÊÎÍÖÅÐÒÀÌÈ – Ó ÃÎÑÒ²
Минулої суботи працівники Турківського районного Народного дому побува-

ли з цікавою концертною програмою у двох селах нашого району – Сигловато-
му і Карпатському.

 Участь у концерті взяли  народний колектив «Бойківські переспіви», народний
драматичний театр, вокально-інструментальний ансамбль «Горяни», народний
сімейний ансамбль «Відлуння». Зі сцени  місцевих народних домів  також   сольно
виступили керівник духового оркестру «Сурмачі» Михайло Костевич та  керівник хоро-
вої капели «Карпати»  Микола Боберський,  в’язанку  дотепних гуморесок подарував
глядачам Микола Комарницький.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«ПОДАРУЙ ПАТРІОТИЧНУ
КНИГУ ДИТИНІ»

Уже другий рік на Львівщині, і в нашому районі зокрема, у школах організову-
ють флешмоб «Подаруй патріотичну книгу дитині». Зібрані в результаті цьо-
го флешмобу книги, передають бібліотекам шкіл-інтернатів, дитячих сиро-
тинців та інших закладів. Якщо в минулому році в цьому заході взяв участь
лише один навчальний заклад – Явірський НВК, то цьогоріч уже 33 навчальні
заклади. В результаті проведення флешмобу, в департамент освіти і науки
Львівської ОДА було передано 60 примірників різноманітних книг про історію,
рідний край, долі людей, символи України, традиції українського народу, героїзм
колишніх і теперішніх Героїв, які захищали і захищають Україну як державу.ßÊÓ Æ ÂÈÁÐÀÒÈ

ÏÐÎÔÅÑ²Þ?
Відповідь на це запитання минулого

тижня пробували дати учням 8-9
класів Завадівського НВК працівники
Турківської районної філії Львівського
обласного центру зайнятості. Стар-
шокласники Завадівської школи прий-
шли сюди на своєрідну екскурсію, ско-
риставшись навігатором вибору про-
фесій. Адже випускникам шкіл часто
бракує інформації, яка стосується
питання вибору професії в нелегких
сучасних соціально-економічних умо-
вах. Діти, як правило, не знають про
вимоги і запити ринку праці, який є
попит на ті чи інші професії. Тому їм
було цікаво дізнатися про це.

Школярів радо зустріла директор рай-
онної філії ОЦЗ Мирослава Павлик, а та-
кож фахівці відділу активної підтримки,
які надали дітям корисні поради щодо
вибору професії. Вони у своїй бесіді звер-
нули увагу школярів на перспективи пра-
цевлаштування за робітничими професі-
ями, проінформували про послуги служ-
би зайнятості для молодих людей, а та-
кож відповіли на ряд питань, які цікави-
ли старшокласників.

Ольга ТАРАСЕНКО.

 – Формування національного патріо-
тизму та приналежності до української
нації дає дитині можливість відчути себе
морально, соціально, політично, юри-
дично захищеною і водночас відповідаль-
ною. Глибоке розуміння громадянсько-
го обов’язку, володіння військово-техніч-
ними знаннями, знаннями бойових тра-
дицій та героїчних сторінок історії украї-
нського народу, історії Збройних Сил,
повага до Конституції України, державних
символів – герба, Гімну, прапора Украї-
ни, почуття любові до рідного краю, до
рідного слова, потреба служити своїй
Батьківщині – це сьогодні основне із зав-
дань школи, – каже методист відділу ос-
віти Турківської РДА Надія Гав’як. – Ос-

новним чинником утвердження у свідо-
мості вихованців розвинутого почуття гро-
мадянського обов’язку була і є книга. Ос-
кільки шкільні бібліотеки в останні роки
не поповнюються літературою, крім на-
вчальної, то багато навчальних закладів
проводять акції «Подаруй бібліотеці кни-
гу», до якої залучають батьків, меценатів,
громадськість села. А недавно успішно у
нас пройшов флешмоб з подарунка пат-
ріотичної книги. Звичайно, що ці книги
були придбані за кошти вчителів, учнів,
їхніх батьків. І я від імені відділу освіти
Турківської РДА хочу щиро подякувати
всім, хто долучився до цієї благодійної
акції.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Ми звикли до того, що на виборах пол-
ітики лають опонентів і хвалять себе.
Петро Порошенко вступив у виборчу кам-
панію навпаки, почавши з визнання влас-
них недоробок.

Президент заявив, що вважає найбіль-
шою проблемою в країні бідність. По доб-
робуту громадян було завдано великого
удару в 2014 році, підкреслив він. Причи-
на цього - економічна блокада з боку
Росії. І навіть заборона на транзит украї-
нських товарів на її території в інші краї-
ни.

«Простий життєвий приклад. Уявімо,
людина багато-багато років заробляє
собі копійку торгівлею на ринку. Одного
дня приходить, а його закрили. Кидаєть-
ся поїхати з товаром на інший, а дорогу –
заблоковано. Як хочеш, так і виживай.
Щось подібне Росія влаштувала Україні»,
- зазначив Петро Порошенко. І додав при
цьому: «Знаю, що мільйони українців з
тривогою думають про сьогодення. Пен-
сіонери переймаються, як вижити, бо
криза найсильніше вдарила саме по них.
Знекровлена держава не мала досі дос-
татнього ресурсу, щоб належно їх захис-
тити».

У той же час Петро Порошенко запев-
нив, що найгірше вже позаду. Українська
економіка зростає 12 кварталів поспіль.
А щоб результат цього зростання якісно
позначився на добробуті громадян, він
пропонує зробити акцент на п’яти «про-
ривних» галузях економіки. А саме: аграр-
ному секторі, IT-індустрії, машинобуду-
ванні, інфраструктурі і туризмі.

Україна має величезний потенціал в

ÏÎÐÎØÅÍÊÎ ÇÀÏÐÎÏÎÍÓÂÀÂ ÐÅÀËÜÍÈÉ
ÏËÀÍ ÇÐÎÑÒÀÍÍß ÄÎÁÐÎÁÓÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â

Вирішивши фундаментальні питання - зберігши єдність країни, провівши
реформи в армії, відкривши для українських виробників європейські ринки - Пре-
зидент заявив про пріоритети в економіці, які підвищать рівень життя лю-
дей. «Війна проти бідності», схоже, стає головною метою Петра Порошенка в
ході другого терміну на посаді глави держави.

перерахованих п’яти напрямках. І що
важливо - кожна з них в момент ривка
«потягне» за собою десятки суміжних
галузей. Це призведе до створення ро-
бочих місць з високим рівнем заробітної
плати, збільшення надходжень до бюд-
жету, зростання пенсій та інших соціаль-
них виплат.

«Ми створили основу для того, щоб пе-
рейти в наступ проти бідності. Вона наш
ворог, можливо, навіть більший, ніж Ро-
сія», - наголосив Порошенко.

Президент пояснив, що раніше план
економічного прориву не реалізовував-
ся, тому що потрібно було зміцнити фун-
дамент державності. «Ми вирішували
базові питання державного будівництва.
Створювали армію, забезпечували
єдність країни, проводили децентраліза-
цію. Тепер ми повинні подолати бідність,
пам’ятаючи, однак, що і загрози безпеки
нікуди не поділися», - сказав він.

Політичний експерт Олексій Голубуць-
кий вважає, що Петро Порошенко про-
понує реалістичний план підйому украї-
нської економіки. Про це він написав на
своїй сторінці в соцмережах. «Ми всі пе-
режили період турбулентності (потрясінь
- ред.) в результаті війни і торгової блока-
ди. Але зараз Україна навчилася вести
справи з більш надійними європейськи-
ми партнерами. У країні ростуть золото-
валютні резерви, створені умови для при-
ходу інвестицій, завдяки яким на краще
зміниться рівень життя», - підкреслив
політолог.

За минулі 5 років ми дійсно були свідка-
ми «історії успіху», свідками того, що по-

ставлені керівництвом країни цілі дося-
гаються, навіть якщо це здавалося не-
можливим. Безвіз, Договір про асоціацію
з ЄС, успішна реформа армії, децентра-
лізація, Томос - тільки кілька прикладів у
цьому ряду.

Мер Дніпра Леонід Філатов саме децен-
тралізацію вважає найважливішим ре-
зультатом діяльності Порошенка на по-
саді Президента. «Сьогодні в кожному
кілометрі відремонтованих доріг чи са-
дочку є його заслуга», - заявив він.

Улюблениця мільйонів, народна арти-
стка СРСР, Герой України актриса Ада
Роговцева також заявила про свою
підтримку Порошенка, бо, за її словами,
наша країна вперше стала Україною - не
тільки за назвою, а й за змістом.

«Я абсолютно впевнений в наших мож-
ливостях», - заявив «старійшина» украї-
нської політики Володимир Горбулін,
який також підтримав чинного Президен-
та. При цьому він зазначив, що не уявляє
деяких кандидатів в ролі Головнокоман-
дувача, і припустив, що у цих персонажів
ще є час одуматися.

Письменник і дипломат Юрій Щербак,
в свою чергу, нагадав, що міняти Голов-
нокомандувача під час війни - неприпус-
тимо. «Давайте прямо скажемо, що пре-
зидент Порошенко переграв Путіна в ба-
гатьох компонентах військово-диплома-
тичної боротьби. І спасибі йому за це», -
наголосив він.

І в експертному середовищі, і в
суспільстві в цілому наростає розуміння
безальтернативності шляху до членства
в ЄС і НАТО, високому рівню життя, який
пропонує Порошенко. Адже на іншій чаші
ваги - приємні вуху, але порожні, нічим не
підкріплені обіцянки популістів.

Микола КАРПАТСЬКИЙ.
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Колектив Турківської автомобільної шко-
ли ТСО України  щиро вітає з ювілейним
днем народження, яке святкує сьогодні,
15 лютого, заступника директора автошко-
ли Володимира Миколайовича Кундича, і
бажає шановному ювіляру міцного здоро-
в’я –  з роси і води, життєвого оптимізму і
енергії, родинного тепла, Господнього бла-
гословення.

Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні, й друзі теж!
Хай Бог пошле Вам років  ще багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілейним днем народження мо-

лодшу медичну сестру поліклінічного
відділення Турківської КЦРЛ – Лідію Да-

нилівну Кузьмак – і бажають шановній
ювілярці неба безхмарного, настрою

гарного, здоров’я – без ліку і довго-
го-довгого щасливого віку.
Хай будуть поруч віра і надія,

Як два крила, що впасти не дадуть.
Любові й милості Господь наділить

І довгих літ, що сонцем виграють!

Дорогу сваху – Ольгу Михайлівну Бендак – від щирого сер-
ця вітаємо із ювілеєм – 60-річчям від дня народження, яке
відзначатиме 16 лютого.

Бажаємо міцного здоров’я, світлої радості в житті, родин-
ного тепла, достатку, миру, добра, довгих і
щасливих років життя під Господнім бла-
гословенням.

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші сло-

ва:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш

вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай Бог помагає Вам у житті!
З повагою – свати з Турки.

Найкращого сина та найлюбимішого брата – Володими-
ра Кундича – щиросердечно вітають з 50-літтям мама Сте-

фанія, батько Микола, сестра Леся та сест-
ра Ольга з чоловіком Андрієм.

Тебе, наш любий, ми вітаєм
Із першим п’ятдесятиліттям!
Хай Бог Тобі допомагає,
Хай подарує довголіття.
Хай в сім’ї любов панує,
Родину злагода єднає.
Хай серце Твоє, добре й щире,
Ніколи смутку не зазнає.

Дорогу маму, свекруху та бабусю – Юлію Прокопівну Когут
– щиро вітають з ювілеєм сини Віталій, Ігор та Роман, не-

вістки Олена та Наталія, внучки Тетя-
на та Оленка і бажають люблячій  лю-
дині міцного-міцного здоров’я, світлої
радості в житті, родинного тепла, миру,
достатку, Божої ласки і опіки на многії
літа.

Вам сьогодні, рідна – 70!
Із вдячністю Вас хочемо вітати

За мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати.

За приклад матері і господині
І за невтомні руки золоті,
Нехай Господь шле Вам благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі Святі.

ßÊÙÎ ÂÈ ÒÓÐÁÎÒËÈÂ² ÁÀÒÜÊÈ –
ÏÎÄÁÀÉÒÅ ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÑÂÎ¯Õ Ä²ÒÅÉ
На даний час в нашому районі та й Україні загалом, надзвичайно актуальне питання  – прове-

дення вакцинації. Пов’язане воно з масовим захворюванням населення на вірус кору. А отрима-
ли ми цю проблему через те, що в минулі роки батьки дуже часто відмовлялися щепити своїх
дітей, і не лише від кору, а й інших керованих інфекцій. А це, в свою чергу, є причиною інших
можливих епідемій на такі захворювання як паротит, краснуха, дифтерія і т.д.

Зараз медики докладають чимало зусиль, щоб зупинити це, і просять батьків про-
вакцинувати своїх дітей.

З 18 лютого до 10 березня у Львівській області буде проведена позапланова
вакцинація КПК. В селах це буде відбуватися на ФАПах, а в Турці – в районній
поліклініці.

У зв’язку з цим, в даній статті хочу відповісти на найпоширеніші питання щодо
вакцинації.

Отже, перша відповідь, яку чую від батьків на запитання – чому ви не хочете
щепити дитину: «Я не довіряю вашій вакцині!»
А ви довіряєте тим лікам, які купляєте в аптеках? Сиропи, таблетки, ампули для

внутрішньом’язового, або внутрішньовенного введення – купуючи їх, ви хоч розпи-
тали: як вони зберігаються, як їх доставили, або чи мають вони сертифікат якості.

Дехто і термін придатності не дивиться, але дає їх своїм родичам і дітям.
Я не кажу, щоб ви не довіряли нашим аптекам, я кажу – довіртеся нам теж.
У Турківській поліклініці зараз є вакцина КПК, яка – перевірена, сертифіко-

вана і виготовлена в США.
Друге запитання, яке часто задають батьки: «А яка буде реакція на вак-

цину?» Вони бояться ускладнень після вакцинації. Так ось, на даний час в
Україні не зафіксовано жодного  випадку з ускладненням після КПК. Підви-
щення температури тіла до 37-38°С, почервоніння і набряк в місці ін’єкції –
це не ускладнення.

Ускладнення отримують ваші діти після перенесеного кору, і я це кажу не
за чутками, а з особистого досвіду. Одно- або двобічні пневмонії, бронхіти,
запалення нирок. Та й взагалі 4-5 безсонних ночей через температуру дити-
ни 39-40°С, а потім часті походи в поліклініку через кашель протягом 2-3-ох
тижнів. А всього можна було б уникнути, якби вчасно, планово вакцинували
своїх дітей.

І третє питання: «Моя дитина перехворіла кором, навіщо їй щеплення?»
Щеплення КПК – це кір, паротит і краснуха. Отже воно дає захист від     3-ох хвороб. Ваша дитина вже

має пожиттєвий імунітет від кору, але від паротиту і краснухи – ні. Ці інфекційні захворювання теж не з
легких і дають серйозні ускладнення. Тому, якщо ваша дитина перенесла кір, – це не підстава  відмови-
тися від КПК, адже вона досі не захищена від паротиту і краснухи. І, до речі, на вчорашній день в нашій
поліклініці вже зафіксовано 8 випадків паротиту. І, як кажуть, це лише початок.

Ще хочу відповісти на одне питання: «Моя дитина була щеплена, але мала кір. Чому?» Якщо ваша
дитина отримала одну дозу КПК, то ймовірність, що вона захворіє – 15%, а якщо дві дози – 5%.

Тому, шановні батьки, якщо ви дбаєте про своїх дітей, хочете щоб вони не хворіли – прийдіть і провак-
цинуйте їх.

І ще хочу повідомити, що в нашій поліклініці діє програма «Доступні ліки» від гіпертонічної хвороби,
цукрового діабету та бронхіальної астми.

Тетяна КОЗЛЯТНІКОВА,
сімейний лікар.

Крім усього, бібліотекарі щорі-
чно проводять й іншу роботу: по-
лиці бібліотек звільняють від зас-
тарілої, зношеної та непотрібної
літератури і поповнюють новими
книгами та брошурами, здійсню-
ють планове оперативне та сис-
тематичне формування книжко-
вого фонду. За цю ділянку роботи
відповідає  один із основних струк-
турних підрозділів центральної
бібліотеки – відділ комплектуван-
ня і обробки літератури.

За словами завідувача цього
відділу Турківської ЦРБ  Оксани
Сакаль, протягом 2018 року до
бібліотек районної центральної
бібліотечної системи надійшло
3610 документів. З них – 2381
книжка і брошура та 1229 періо-
дичних видань, на загальну суму
176 тисяч 873 гривні. На підписку
періодичних видань у році, що
минув,  бібліотекам виділили 32
тисячі 112 гривень. За ці кошти
було підписано 26 назв газет та
журналів. З них  районна бібліо-
тека одержала 15 найменувань
різної періодики (на суму 5 тис.
238 гривень), дитяча бібліотека –

БІБЛІОТЕКИ РАЙОНУ ОЧІКУЮТЬ НА
ЗНАЧНЕ ПОПОВНЕННЯ ФОНДІВ

Бібліотеки недарма називають скарбницями знань. Адже
тут, при бажанні, читач може почерпнути для себе дуже бага-
то цікавого, захоплюючого і не знаного досі. Сьогодні праців-
ники бібліотек роблять усе для того, аби, як мовиться, зама-
нити до себе читача. Організовують круглі столи із залучен-
ням молоді, влаштовують тематичні розгорнуті виставки
до визначних дат в історії нашого народу, зустрічі з відомими
письменниками, проводять  виїзні лекції про роль книги в житті
людини в дитячих дошкільних установах та навчальних зак-
ладах. Адже кількість користувачів бібліотек, на превеликий
жаль, зменшується – людей усе менше цікавить книга, більше
захоплюються Інтернет- новинами.

7 назв (на суму 2 тис. 314 гривень),
сільські бібліотеки- філії – 5 назв
(на суму 24 тис. 558 гривень). Крім
цього, за державною і обласною
програмами до бібліотек району
надійшов 1361 примірник книг та
брошур, на суму 125 тис. 321 грн.
За районною програмою бібліо-
текам поступило 1 842 примірни-
ки книг та брошур – на суму 38 тис.
919 гривень. 407 примірників
книг (на загальну суму 12 тис. 632
гривні) подарували бібліотекам
їхні користувачі та автори.

 – У минулому році нашим
відділом було зроблено пере-
облік бібліотечних фондів у бібліо-
теках-філіях сіл Сянки, Бориня,
Бориня (дитяча), Головське, Жу-
котин, Комарники, Шум’яч, Зава-
дівка та інших, – каже Оксана Іва-
нівна. – Також були проведені
передачі в бібліотеках сіл Лоси-
нець, Явора (бібліотека-філіал
№2), Н. Яблунька. Перевірки в
бібліотеках не виявили  літерату-
ри, якої б не вистачало, окрім тієї,
яку не повернули в бібліотеку ко-
ристувачі. Але ці книги були замі-
нені на рівноцінні. За підсумками

переобліків, бібліотекарями було
проведено певну роботу з очи-
щення бібліотечних фондів від
зношеної та застарілої літерату-
ри.

Також у минулому році по ЦБС
скоротився й обсяг книжкового
фонду на 47 тисяч 77 книг, бро-
шур та періодичних видань – на
загальну суму 10 тис. 543 гривні.
По причині зношеності, з бібліо-
тек вилучили 18 тис. 65 при-
мірників книг та брошур та 33 при-
мірники таких, що були застарілі
по змісту, або ж втрачені користу-
вачами, – на суму 872 гривні. У
2019-му працівники бібліотек
району і далі будуть очищати
бібліотечні фонди від зайвої і не-
потрібної літератури.

 Слід сказати, що для бібліотек
району, читального залу ЦРБ  на
2019 рік зроблено передплату
періодичних видань, на суму
більше 31 тис. гривень. За район-
ною програмою, за кошти відділу
культури Турківської РДА,  в цьому
році передбачено для придбан-
ня літератури 50 тисяч гривень. А
також книгозбірні Турківщини  оч-
ікують дуже велику партію акту-
альних україномовних книг й з
обласної бібліотеки, яка надійде
їм за програмою «Українська кни-
га». Крім того,  працівники відділу
шукають інші шляхи поповнення
книжкових полиць. Це можуть
бути дарунки від читачів та меце-
натів, отримання літератури від їх
авторів під час презентацій, як це
часто бувало, та активна участь у
різних проектах і програмах.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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З ювілеєм – 60-річчям, який святкує сьогодні, 15 лютого,
дорогого тата, чоловіка, дідуся і свата – Йосипа Михайловича
Семця, жителя с. Шум’яч, вітають дру-
жина Петрунеля, син Міша, дочка Гали-
на, онуки Віталій, Василь; дочка Марія,
зять Юра, онука Олька, дочка Анна,
зять Іван, онуки Анна, Іванка, Марічка,
Софійка, Наталя і свати.

Спасибі, рідненький, за вічну тур-
боту,

За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригорта-

ють.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
Рідні бажають люблячому ювіляру міцного-міцного здоро-

в’я, невсипущої життєвої енергії, родинного благополуччя,
Божого благословення і опіки на довгі і щасливі роки життя.

СПАСИБІ ЗА ЛЮДЯНІСТЬ
У наш нелегкий час важко знайти людей, які здатні сприй-

мати чужі проблеми як свої. А тому чудово, що такі люди все-
таки є. Вони й подарували мені надію, коли я важко захворів.

Висловлюю щирі слова вдячності за фінансову підтримку у ліку-
ванні добрим, чуйним і безкорисливим людям – директору Риківсь-
кої ЗОШ І-ІІ ст. Галині Володимирівні Жавко, завучу школи Тетяні
Миронівні Іжик, усьому колективу школи, а також окрема подяка
настоятелю о. Степану, жителям с. Міжгір’я. Зокрема велике спа-
сибі Миколі Миколайовичу Мельниковичу, Михайлу Васильовичу Іван-
чуку, Любі Василівні Білокопитій, Івану Степановичу Цабану, Софії
Миколаївні Цабан, своїм сусідам і кумам.

Дуже приємно жити і працювати з людьми, які вболівають за життя
і здоров’я своїх односельців. Хочу ще раз щиро подякувати вам,
шановні благодійники, за вашу підтримку та ваші щирі і чуйні серця.
За те, що не стоїте осторонь чужих проблем і чужої біди.

Нехай Ваша доброта і людяність повернуться до Вас сторицею.
Бажаю вам усім життєвих благ і процвітання. Нехай Бог пошле вам
і вашим родинам міцне здоров’я, радість і щастя.

З повагою – Юрій Цабан, с. Міжгір’я.

ЧОТИРИ КРОКИ ДО
РЕЄСТРАЦІЇ НА ЗНО-2019

Нагадуємо, що 05 лютого 2019 розпочалась реєстрація для участі в зовнішньому незалеж-
ному оцінюванні 2019 року. Кожній особі, яка планує брати участь в ЗНО-2019, треба зробити
4 кроки.

І крок:  Заповнити заяву - реєстраційну картку
- Самостійно, або за допомогою осіб, відповідальних за

здійснення реєстрації, необхідно cформувати заяву - реєстрац-
ійну картку зі спеціальної програми на сайті УЦОЯО https://
zno.testportal.com.ua/registration. Випускники закладів освіти всіх
типів і форм власності 2019 року, учні училищ системи профте-
хосвіти і студенти коледжів, які здаватимуть ДПА у поточному
році, реєструються за місцем навчання.

- Випускники минулих років можуть звернутись у пункти реєст-
рації за консультацією:

№ 
з/п Регіон Назва пункту 

реєстрації 
Адреса пункту 

реєстрації Дні роботи Режим роботи 

1 Волинська 
область 

Волинський інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 

43000, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 31, 
кабінет 28 

понеділок – 
п’ятниця 

09.30 – 16.30, перерва  
13.00 – 14.00 

2 Львівська 
область 

Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка» 

79000, м. Львів,  
вул. Карпінського, 2/4,  
І навчальний корпус, 
аудиторія 112 

понеділок – 
п'ятниця           

10.00 – 17.00, перерва  
13.00 – 14.00 

3 Рівненська 
область 

Рівненський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 

33028, м. Рівне, 
 вул. Чорновола, 74 

понеділок – 
четвер, субота-

неділя 
п’ятниця 

08.00 – 16.30, перерва  
13.00 – 13.30; 

8.00 – 15.30, перерва  
13.00 – 13.30 

 
ІІ крок: Сформувати пакет реєстраційних документів
1) реєстраційну картку;
2) копію документа, що посвідчує особу: ІD картки, або 1 ст. паспорта, завірену особистим підписом;
3) копію атестата (для випускників попередніх років) чи оригінал довідки (для студентів ВНЗ І-ІІ р.а. та

учнів професійно-технічних навчальних закладів про отримання свідоцтва про здобуття повної за-
гальної середньої освіти у 2019 році);

4) додаткові документи за потреби:
- для створення особливих умов (оригінал висновку закладу охорони здоров’я форми 086-3/о);
- при зміні прізвища (копію документа про зміну прізвища);
- щодо участі у додатковій сесії (заяву, а також підтвердження про навчання чи перебування за

кордоном під час проведення основної сесії);
- нотаріально завірений переклад українською мовою документів (у разі надання документів іно-

земною мовою).
ІІІ крок: Надіслати пакет реєстраційних документів
Готовий комплект реєстраційних документів:
1) випускники ЗНЗ, учні училищ системи профтехосвіти, студенти коледжів – до свого закладу освіти.

До 18.03.2019  р. вони повинні бути надіслані до ЛРЦОЯО.
2) Усі інші категорії абітурієнтів самостійно надсилають пакет документів на адресу Львівського

регіонального центру оцінювання якості освіти (вул. Шевченка, 116, корп.2, м. Львів, 79039) рекомен-
дованим листом до 25.03.2019 (за відтиском поштового штемпеля).

IV крок: Отримати відповідь від регіональних центрів.
Завершенням успішної реєстрації є надісланий абітурієнту Сертифікат ЗНО-2019.
Учасник може отримати відмову, якщо комплект документів був сформований некоректно. Таки

учасник повинен виправити недоліки та надіслати до регіонального центру новий пакет документів до
25.03.2019 р.  (за відтиском поштового штемпеля).

Контакти ЛРЦОЯО:
www.lv.testportal.gov.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти
 (032) 2422660 – телефон гарячої лінії ЛРЦОЯО.
Не відкладайте реєстрацію до останніх днів!

Оксана МАНЮХ,
начальник відділу освіти Турківської РДА.

Ïðî çàãàëüíîíàö³îíàëüíó (âñåóêðà¿íñüêó)
íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó çåìåëü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ

Державна служба України з питань геодезії, картографії та
кадастру повідомляє, що на виконання пункту 11 Прикінцевих
положень Закону України «Про Державний бюджет України на
2018 рік» та відповідно до пункту 18 Порядку проведення за-
гальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення (далі-По-
рядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 7 лютого 2018року №105, наказом Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України від 16.11.2018 №552
затверджено технічну документацію із загальнонаціональної
(всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільсько-
господарського призначення, яка вступила в силу з 01.01.2019
року.

Згідно із пунктом 22 Порядку,
дані про нормативну грошову
оцінку окремої земельної ділян-
ки оформляються як витяг з тех-
нічної документації, за формою
згідно з додатком 3 до Порядку
нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського
призначення, затвердженого
наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства Ук-
раїни від 23.05.2017р. №262,
зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 31 травня 2017
року №679/30547.

Отже, з 01.01.2019 року, для
формування витягів з технічної
документації про нормативну
грошову оцінку земельних діля-
нок сільськогосподарського
призначення, незалежно від

форми власності (крім земель
сільськогосподарського при-
значення в межах населених
пунктів), використовуються вик-
лючно відомості про загально-
національну (всеукраїнську)
нормативну грошову оцінку зе-
мель сільськогосподарського
призначення.

Витяг з технічної документації
про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки можна отри-
мати виключно через Центри
надання адміністративних по-
слуг (ЦНАПи), які утворені при
Турківській РДА.

Ігор ВИШОТРАВКА,
начальник відділу у Туркі-

вському районі Головного уп-
равління Держгеокадастру у
Львівській області.

ЛЯШКО ПІДКОРЮВАВ ТУРКІВЩИНУ
Днями кандидат у Президен-

ти України – Олег Ляшко в особ-
ливий спосіб, досі незвичний для
Турківщини, вирішив здобути
собі прихильників. На Турківщи-
ну прибув великий автобус, на
якому зображений Олег Валер-
ійович. Та й прибув він не по-
рожнім, а із спеціальним десан-
том жвавих агітаторів. Хлопці,
надівши білі шапочки з символі-
кою партії, роздавали газети,
запитуючи, як перехожі відно-
сяться до їхнього патрона, а ще
просили стареньких бабусь
стати з ними до фотографії.
Тому й не дивно, якщо в соціаль-
них мережах ми побачимо фото
наших землячок в оточенні «ра-
дикалів».

Приїзд автобуса викликав інте-
рес серед дітей, які на його фоні робили селфі. Щоправда, невідомо чи додасть це голосів кандидату в
Президенти, але розголос відбувся.

Подейкують, що вже найближчим часом Турківщину мають відвідати подібні автобуси від Юлії Тимо-
шенко та Андрія Садового.

Щоправда, хочеться звернути увагу місцевим активістам кандидатів у Президенти, щоб вони більше
звертали увагу на агітаційний матеріал, який практично після кожної акції рясно розкидані вулицями
міста, як непотріб. Але про це, очевидно, не знають самі учасники президентських перегонів. На думку
багатьох турківчан, саме вони мали б заборонити своїм агітаторам масово розклеювати передвиборні
листівки та плакати на стовпах, які й без того обклеєні оголошеннями купи-продай.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Жителя с. Либохора Михайла Михайловича Микулинця від
щирого серця вітає з днем народження Цуканова з с. Комар-
ники і бажає шановному імениннику міцного здоров’я, щастя,

радості, достатку та Божого благословення у житті.
Щиро вітаю зі святом,
Здоров’я зичу 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.
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ПОНЕДIЛОК, 18
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 02.00, 05.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Аромати Колумбiї «
13.15, 14.30, 04.05 :РадiоДень
13.45, 23.20, 03.05 Погода
13.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
15.15 Чудова гра
15.50 Д/ф «Перехрестя Балу»
16.55 По обiдi шоу
18.20, 02.35 Тема дня
19.00 Разом
19.30 Д/ц «Мегаполiси»
20.00 Д/с «Секрети замкiв
Великобританiї»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.40 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.10 Д/с «Як працюють
машини»
22.50 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо

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, 00.00, 05.20 ТСН
09.30, 10.55, 12.20 «Одружен-
ня наослiп»
12.40 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали
2019»
20.45, 21.45 Т/с «У недiлю рано
зiлля копала»
22.45 «Грошi 2019»
00.05 «Голос країни 9»

ІНТЕР
02.00 «Речдок»
03.50 «Три сестри»
05.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження. 3 сезон»
05.40, 00.00 «Склад злочину»
06.10, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером»
09.20, 18.00, 19.00, 01.40 Ток-
шоу «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Сiссi»
12.00 «Новини»
14.00 Х/ф «Я нiчого не знаю,
але скажу все»
15.50 «Чекай на мене. Украї-
на»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Речдок. Особливий
випадок»
00.45 Т/с «Нехай говорять»

ВIВТОРОК, 19
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 01.25, 05.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Аромати Колумбiї «
13.15, 14.30 :РадiоДень
13.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
15.15 Т/с «Iспанська легенда»
16.55 UA:Фольк
18.20, 02.00 Тема дня
19.00 Спiльно
19.30 Д/ц «Мегаполiси»
20.00 Д/с «Секрети замкiв
Великобританiї»
21.25, 01.45 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.10 Д/с «Як працюють
машини»
22.50 Складна розмова
23.20 Погода

00.00 «Альманах. Свобода.
Гiднiсть. Братерство»

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, 00.55, 05.20 ТСН
09.30, 10.55, 12.20 «Одружен-
ня наослiп»
12.40 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали
2019»
20.45, 21.45 Т/с «У недiлю рано
зiлля копала»
22.45 «Одруження наослiп 5»

ІНТЕР
02.25, 04.20, 20.00
«Подробицi»
03.10 «Три сестри»
05.05 «Top Shop»
05.35, 00.00 «Склад злочину»
06.05, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
09.50 Х/ф «Сiссi - молода
iмператриця»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Сiссi: Важкi роки
iмператрицi»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Речдок. Особливий
випадок»
00.45 Т/с «Нехай говорять»

СЕРЕДА, 20
UА:ПЕРШИЙ
06.00 «Герої не вмирають»
06.30, 07.00, 09.25, 13.00,
14.40, 18.00, 21.00, 23.30
Новини
06.35, 07.05 «Небо падає. Три
мiсяцi з життя Устима Голод-
нюка»
07.40, 08.00, 09.00 «Альманах.
Свобода. Гiднiсть. Братерство»
09.30, 12.01, 13.45, 16.55, 20.25
Спецпроект до Дня пам»ятi
Героїв Небесної Сотнi
12.00 Хвилина мовчання:
Пам»ятi Героїв Небесної Сотнi
13.15 :РадiоДень
14.55, 02.25 Бiатлон.
Чемпiонат Європи.
Iндивiдуальна гонка 20 км.
Чоловiки
18.25, 04.05 Бiатлон.
Чемпiонат Європи.
Iндивiдуальна гонка 15 км.
Жiнки
21.25 UA:Спорт
21.45 Д/ф «Замiнованi
вiрнiстю»
22.50 Схеми. Корупцiя в
деталях
23.20 Погода

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, 00.00, 05.20 ТСН
09.30, 10.55, 12.20 «Одружен-
ня наослiп»
12.40 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали
2019»
20.45, 21.45 Т/с «У недiлю рано
зiлля копала»
22.45, 02.00 «Свiт навиворiт -
10: Бразилiя»
00.05 Д/ф «Перша сотня»

ІНТЕР
02.25, 04.20, 20.00
«Подробицi»

03.10 «Орел i Решка. Шопiнг
2014»
05.05 «Top Shop»
05.35, 23.50 «Склад злочину»
06.05, 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»
10.15, 12.25 Т/с «Вогнем i
мечем»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Речдок. Особливий
випадок»

ЧЕТВЕР, 21
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.55, 17.30,
21.00, 23.30, 05.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Аромати Колумбiї «
13.15, 14.30, 04.20 :РадiоДень
13.45, 16.10, 23.20, 04.50
Погода
13.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
14.55, 02.00 Бiатлон.
Чемпiонат Європи. Одиночна
змiшана естафета
16.20 Разом
16.55, 19.30 Спецпроект
«Українська мова - це круто!»
17.55, 02.50 Бiатлон.
Чемпiонат Європи. Змiшана
естафета
20.00 Д/с «Секрети замкiв
Великобританiї»
21.25 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22.10 Д/с «Як працюють
машини»
00.00 Телепродаж Тюсо

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, 00.55, 05.20 ТСН
09.30, 10.55, 12.20 «Одружен-
ня наослiп»
12.40 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали
2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.45 Т/с «У недiлю рано
зiлля копала»
22.30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
02.25, 04.20, 20.00
«Подробицi»
03.10 «Три сестри»
05.05 «Top Shop»
05.35, 23.50 «Склад злочину»
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 Х/ф «Пiк-пiк»
12.25 Х/ф «Близнюк»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Речдок. Особливий
випадок»

П’ЯТНИЦЯ, 22
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 02.00, 05.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.35 Д/ц «Аромати Колумбiї «
13.15, 14.30, 04.20 :РадiоДень
13.45, 15.10, 03.20, 04.50
Погода
13.55 Д/ц «Свiт дикої приро-
ди»
15.20 Т/с «Iспанська легенда»
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
18.20 Що там Євробачення?
18.25, 02.45 Тема дня
19.00 Перший на селi
19.30 Д/ц «Мегаполiси»
20.00 Д/с «Секрети замкiв
Великобританiї»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.40 Д/с «Найбiльш заванта-
жений у свiтi»

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, 10.55, 12.20 «Одружен-
ня наослiп»
12.40 «Мiняю жiнку»
13.45 «Сiмейнi мелодрами»
14.45 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали
2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 23.35 «Лiга смiху»
22.35 «Iгри приколiв 2019»

ІНТЕР
02.25, 04.20 «Подробицi»
03.10 «Три сестри»
05.05 «Top Shop»
05.35 «Склад злочину»
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»
10.10 Х/ф «Висадiть банк»
12.25 Х/ф «Пограбування»
14.50, 15.50, 16.45, 23.45
«Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Сто-
сується кожного»
20.00 «Подробицi тижня»

СУБОТА, 23
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 22.30,
02.00, 04.50 Новини
09.30 Погода
09.35, 12.30 Лайфхак українсь-
кою
09.55, 02.10 Бiатлон.
Чемпiонат Європи. Спринт 10
км. Чоловiки
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.05 Д/ц «Супер Чуття»
12.55, 03.30 Бiатлон.
Чемпiонат Європи. Спринт 7.5
км. Жiнки
14.25 «Малевич. Український
квадрат»
15.20 Спiльно
15.50 Т/с «Iспанська легенда»
18.50 Що там Євробачення?
19.00 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний кон-
курс «Євробачення-2019».
Фiнал
22.55 Д/ц «Неповторна приро-
да»
00.00 Телепродаж Тюсо

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi 2019»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15 «Свiтське життя . 2019»
12.15 Т/с «У недiлю рано зiлля
копала»
16.30, 21.40 «Вечiрнiй квар-
тал»
18.30 «Розсмiши комiка»
20.15 «Чистоnews 2019»

20.25 «Українськi сенсацiї
2019»
23.30 «Свiтське життя. 2019»
00.35 «Лiга смiху»

ІНТЕР
02.25 «Сценарiї любовi»
02.55 Ток-шоу «Стосується
кожного»
04.25 «Школа доктора Кома-
ровського. Невiдкладна допо-
мога»
04.45 «Орел i решка. Морський
сезон 3»
05.30 «Готуємо разом»
06.15 «Чекай на мене. Украї-
на»
08.10 «Слово Предстоятеля»
08.15 Д/п «Євген Крилатов.
Саундтрек епохи»
09.00 Х/ф «Справа Румянцева»
11.10 Х/ф «У зонi особливої
уваги»
13.00 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
14.45, 20.30 Т/с «Захват»
20.00 «Подробицi»
22.15 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати...»
00.05 Х/ф «Мерседес тiкає вiд
погонi»

НЕДIЛЯ, 24
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
23.30, 05.00 Новини
09.30, 04.50 Погода
09.35 Лайфхак українською
09.55, 22.00 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Гонка переслiдування
12,5 км. Чоловiки
10.50 Д/ц «Супер Чуття»
11.20 Перший на селi
11.55, 02.00 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Гонка переслiдування
10 км. Жiнки
12.50 UA:Бiатлон. Студiя
13.20 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2019». Фiнал
16.15 UA:Фольк
17.30, 02.45 Скелетон. Кубок
свiту
18.40 Своя земля
20.25 Д/ц «Мегаполiси»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
23.00 Д/ц «Мальовничi села»

КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
06.35 Мультфiльм
06.45 «Українськi сенсацiї
2019»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.45 «Свiт навиворiт - 10:
Бразилiя»
11.00, 12.00 «Свiт навиворiт -
8»
13.10 Т/с «У недiлю рано зiлля
копала»
17.15 Т/с «Слуга народу»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 9»
23.35 «Лiга смiху»

ІНТЕР
03.10 «Сценарiї любовi»
04.45, 12.00 «Орел i Решка.
Мегаполiси»
05.30 Х/ф «У зонi особливої
уваги»
07.15 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон 3»
11.10 «Орел i решка. Морський
сезон 2»
13.15 Х/ф «Жандарм iз Сен-
Тропе»
15.30 Х/ф «Зорро»
18.00 Х/ф «Анжелiка i султан»
20.00 «Подробицi»
20.30 Ток-шоу «Стосується
кожного»
22.25 Х/ф «Хронiки зради»
00.30 «Речдок»
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ÌÅÍ² ÄÎÏÎÌ²Ã ÂÑÅÂÈØÍ²É
Оповідачка цієї історії – пані Наталя. А почалося усе з бесіди про гроші. Нині особливо їх чи не

всім бракує – кожен  шпарівний на кожному кроці. Наталя – жінка розважлива, мудра, працьови-
та. Грішми не розкидається, їх не тринькає. Не в її натурі брати гроші в борг.

У житті – як на безмежному лану: воно гейби направду виткане зі світлих і темних смуг. Однак завше
треба лишатися оптимістом, про все просити у Всевишнього та щиро бути Йому вдячним, навіть за
дрібницю з дрібниць.

Запросили Наталю на частування з оказії дня народження. Гроші на свято ще мала. А до зарплати
лишалося днів зо п’ять. Треба, отже, як говориться в народі, тугіше зав’язати пасок… Що поробиш!

Прийшов день народин. Жінка причепурилася, придбала букет і чекає на зупинці автобуса. Було
безлюдно. Ненароком глипнула під ноги. І справді диво. Біля ніг лежить двосоткова купюра. Леся
Українка пильно дивиться на неї.

От як бува в житті – хтось губить, а хтось знаходить. Така філософія грошей. Здебільшого знаходить
потребуючий. Господь знає думки кожного. Навіть швидше, ніж про щось подумаємо.

Отже, будьмо завжди на оптимістичній хвилі, менше хвилюймося. «Не журіться про завтрашній
день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи» (Матв. 9, 34).

Зиновій БИЧКО,
член НСЖУ.

ЗАМОВЛЯЙТЕ РОБОТУ +
МАТЕРIАЛИ ЗI ЗНИЖКОЮ до
30%. РЕМОНТИ БУДИНКIВ,
КВАРТИР пiд ключ. Переплану-
вання.

БУДIВНИЦТВО- будинки,
прибудови, павiльйони, гаражi,
навiси, альтанки, банi, парка-
ни. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд
ключ. Мансарднi дахи. УТЕП-
ЛЕННЯ, облицювання
будинкiв.

(068)1455866, (066)7215631

Робота в Німеччині, Словаччині, Польщі. Чоловіки, жінки, сімейні
пари. Тел.: 0988356134, Віталій.

Загублене посвідчення особи,
яка проживає (навчається) на
території гірського населеного
пункту, – серія А №519758, ви-
дане 20.03.2017р. Либохірською
сільською радою на ім’я Павлі-
ни Степанівни Тереняк, вважа-
ти недійсним.

ÍÀÑÅËÅÍÍß ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²
ÇÌÅÍØÈËÎÑß

Хоч народжуваність і найвища в області
Населення Львівщини з початку року зменшилось на 6492

особи і на 1 грудня 2018 р. його кількість становила 2523,1
тис. осіб. Найвищий рівень народжуваності був у Турківсько-
му районі, найнижчий – у місті Моршин. Рівень смертності
найвищий у Перемишлянському районі, найнижчий – у місті
Новий Розділ.

 Кількість населення Турківського району на 1 грудня 2018р. ста-
новила  49413 осіб. Упродовж січня–листопада 2018р. населення
зменшилось на 191 особу, за рахунок як  міграційного (136 осіб),
так і природного скорочення (55 осіб). У січні–листопаді 2018р. на-
родилась 571 дитина (на 15 дітей менше порівняно з січнем–лис-
топадом 2017р.), померло 626 осіб (на 24 особи більше).

 Головне управління статистики у Львівській області.

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї – ДБ
081081, видане УСЗН Турківсь-
кої РДА на ім’я Івана Івановича
Хахуляка, вважати недійсним.

Загублене посвідчення особи,
яка проживає у гірському насе-
леному пункті, серія А №570239,
видане 12.02.2015р. на ім’я Ян-
іни Франківни Різак, вважати
недійсним.

Продаються 2 присадибні ділянки, площею 0,0881га, та 0,1539
га; 10 км від м. Самбір.

На першій ділянці розташований дерев’яний будинок, площею
51, 8 м кв.; є газ, світло.

Ділянка огороджена, на подвір’ї криниця; ідеальний варіант під
забудову.

Ціна  – договірна. Тел.: 0677673397.

Педагогічний колектив Турківського НВК №1 висловлює щире
співчуття вчителю англійської мови Марії Романівні Гришканич з
приводу великого горя – смерті батька –  Романа Михайловича.

Учні 9-го класу Турківського НВК №1 висловлюють щире співчуття
своєму класному керівникові Марії Романівні Гришканич з приводу
тяжкої втрати – смерті батька – Романа Михайловича.

Колектив Ільницького НВК глибоко сумує з приводу смерті ко-
лишнього працівника школи Олександра Миколайовича Лозінсь-
кого і висловлює щире співчуття дружині, колишній техпрацівниці
школи, Ганні Йосипівні Лозінській, та дочці, працівниці школи, На-
талії Олександрівні Кречківській.

Педагоги та учні Риківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють щире співчут-
тя вчителю початкових класів Наталії Михайлівні Жиліщич з приво-
ду тяжкої втрати – смерті матері – Софії Онуфріївни.

Учні 4-го класу Риківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють щире співчуття
класному керівнику Наталії Михайлівні Жиліщич з приводу велико-
го горя – смерті матері – Софії Онуфріївни.

Виконавчий комітет Риківської сільської ради висловлює глибо-
ке співчуття члену виконкому Василю Миколайовичу Жиліщичу та
вчителю початкових класів Риківської ЗОШ І-ІІ ст. Наталії Михайлівні
Жиліщич з приводу тяжкої втрати – смерті тещі та матері – Софії
Онуфріївни.

Педагогічний та учнівський колективи Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
висловлюють щире співчуття вчителю української мови Оксані Фе-
дорівні Цюрьо з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Колектив Ісаївського НВК глибоко сумує з приводу смерті колиш-
нього вчителя Стефанії Миколаївни Герб’як і висловлює щире співчут-
тя рідним і близьким покійної.

Колектив Завадівської сільської ради висловлює щире співчуття
заступнику начальника відділу надходжень і видатків УДКСУ у Турк-
івському районі Світлані Михайлівні Дільній та заступнику началь-
ника фінансового управління Турківської РДА Олегу Васильовичу
Гришканичу з приводу тяжкої втрати – смерті свекра та тестя.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затверд-
ження тарифів»

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою
одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб,
їх об’єднань, Турківська міська рада повідомляє про оприлюднен-
ня проекту рішення Турківської міської ради «Про затвердження
тарифів».

Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затверджен-

ня тарифів» розроблено відповідно до норм чинного законодав-
ства з метою визначення порядку ініціювання, підготовки та прове-
дення громадських слухань, а також урахування їх результатів
міською радою, її посадовими особами.

Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу
буде розміщено на офіційному сайті Турківської міської ради (turka-
mrada.gov.ua) у спеціальному розділі «Прозоре місто» (підрозділ
«Регуляторна політика»).

Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту регуля-
торного акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту
регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та ана-
лізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі
на адресу розробника: Турківська міська рада, пл. Ринок, 26, місто
Турка, 82500. тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу
turkamrada@ukr.net

×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ Ç ÔÓÒÇÀËÓ:
Ç²ÃÐÀÍÎ ÄÂÀ ÒÓÐÈ

У суботу, 9 лютого, у Турці стартував зимовий юнацький
чемпіонат району з футзалу. У спортивних залах Турківсько-
го НВК було зіграно перші два тури. Матчі принесли такі ре-
зультати:

Жукотин - Розлуч – 3:3, Явора - Турка – 14:3, Розлуч - Вовче – 5:7,
Ільник - Жукотин – 7:3, Бориня - Бітля – 4:3, Боберка - Верхнє – 11:5,
Сянки - Завадівка – 14:2, Вовче - Турка – 4:6, Ільник - Явора – 4:17,
Бітля - Сянки – 5:13, Завадівка - Верхнє – 3:11,  Бориня - Боберка –
2:4.

Наступні два тури пройдуть у суботу, 16 лютого, у спортивних за-
лах Турківського НВК (нова школа). Початок – об 11.00 год.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

«ÂÀÇ» ÍÅ ÐÎÇ’¯ÕÀÂÑß Ç «ÌÅÐÑÅÄÅÑÎÌ»
У вівторок, 12 лютого, на слизькій дорозі , по вул. Січових

Стрільців, трапилася дорожньо-транспортна пригода, за
участі автомобіля «ВАЗ», керманичем якого був житель м.
Турка, та буса «Мерседес-Спринтер», що належить одному із
львівських підприємств, яке доставляє в наш район продук-
ти харчування.

Учасникам зіткнення довелося викликати поліцію, яка оформи-
ла відповідні документи, а вже страхова компанія, ймовірно, відшко-
дує збитки.

Цікавий факт, що вже наступного дня, після ДТП, проїжджа части-
на на цій ділянці дороги була підсипана.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Щоб відновити здоров’я після
перенесеного  інфаркту, по-
трібно склянку зерен вівса зали-
ти 2 склянками води, проварити
до википання половини об’єму
рідини, процідити й пити по
півсклянки відвару двічі на день
перед їдою. Курс лікування – 2-3
тижні, після 7-10 днів перерви –
повторити.

ÄÈÒÈÍÀ ÎÁÏÅÊËÀÑß
ÎÊÐÎÏÎÌ

Минулого вівторка чергова
медсестра Турківської КЦРЛ
повідомила відділення поліції,
що до них на лікування – з діаг-
нозом «термічні опіки тулу-
ба, верхніх та нижніх кінцівок»
(приблизно 50 відсотків по-
верхні тіла) – поступила ди-
тина, 2015 року народження,
із с. Верхнє Висоцьке.

Турківські медики, надавши
невідкладну медичну допомогу,
скерували дитину для подаль-
шого лікування у спеціалізова-
ний заклад м. Львів.

Як з’ясувалося, через недо-
гляд дорослих, дитина впала у
відро з окропом.

Наш кор.


