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Шановні краяни!
Щиро вітаю Вас з Новим – 2021 роком та Різдвом Христовим!
Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться

добром, радістю та Божим Благословенням! Нехай з останніми хвили-
нами Старого року Вас покинуть турботи та негаразди, а Новий рік буде
щедрим та багатим на нові здобутки та приємні події.

Бажаю Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, щастя, здійснення
найзаповітніших мрій та сподівань, процвітання, мирного неба над Ук-
раїною.

  Щасливого Нового року та веселого Різдва! 
   Христос народився!
З повагою, народний депутат України  Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.

Щиросердечно вітаємо із ювілейним днем народження – 55-
річчям – талановиту, добру, щиру  людину, вмілого організатора і
керівника, досвідченого педагога, директора Сянківської ЗОШ І-ІІ ст.
– Марію Володимирівну Марканич.

 Шановна Маріє Володимирівно!
Прийміть щирі й сердечні побажання невичерпних творчих сил і

натхнення, подальших перемог на життєвих стежинах! Бажаємо
Вам святкового настрою, міцного здоров’я, ра-
дості, миру й безмежного людського щастя,
злагоди Вам і усій Вашій родині! Нехай сімей-
не тепло та затишок надійно захищають Вас
від життєвих негараздів, а в майбутньому
Вас чекає багато років, наповнених земни-
ми радощами. Господнього благословення
Вам – на многая  і благая літ!

Нехай сонце для Вас світить
І квіти ніжності цвітуть.
Нехай в добрі, достатку, щасті
Усі Ваші роки пройдуть!
В житті нехай все буде, що потрібно,
 Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно молода душа!

З повагою –   педагогічний колектив Сянківської ЗОШ І-ІІ ст.

ÄÅÏÓÒÀÒ²Â ÇÀÊÐ²ÏÈËÈ
ÇÀ ÎÊÐÓÃÀÌÈ

Для кращої комунікації, депутатів Турківської міської ради закріпили за округами. У м. Тур-
ка навіть визначено вулиці, якими  вони опікуватимуться. Тепер будь-який житель не шука-
тиме того чи іншого депутата, а чітко знатиме, до кого йому звертатися. Відповідне рішення
було прийнято на минулій сесії міськради.

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОКРУГ №1 (м. Турка). Марія Ільницька опікуватиметься жителями вул. Самбі-
рська, Круг Городище, Пушкіна,  Івана Богуна.  Оксана Лоневська – вул. Молодіжна. Петро Юдицький
– вул. Зарічна, Потік, Джерельна, Зелена,  площа Ринок. Анатолій Славич –  вул. В. Стуса, Поляна,
Міцкевича. Олександр Гвоздінський –  майдан Шевченка, вул. Шевченка,  І. Франка. Василь Поточ-
ний – вул. Травнева, Лесі Українки, Б. Хмельницького. Віта Кухар – вул. Спадиста, Січових Стрільців
(від №3 до №106). Наталія Ільницька – вул. Січових Стрільців (від №107 й до кінця вулиці), вул.
Сагайдачного.  Микола Федаш – вул. Бойківська, О. Довбуша, професора І. Герича,  Д. Галицького,
Шептицького.  Іван Круц – вул. Стельмаха,  Середня,  Звір, Горішня.

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОКРУГ №2. Михайло Євчак – села Ясениця та Ясенка Стецьова. Наталія Гош-
івська та Петро Юдицький – села Явора, Мала Волосянка, Стоділка.  Оксана Галишин – села Ісаї,
Кіндратів.  Наталія Ільницька – село Ільник.  Ольга Яворська – села Закіпці,  Радич, Ліктів.  Надія
Яворська та Мирослава Павлик –  села Завадівка, Лосинець, Мельничне.

 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОКРУГ №3. Любомира Годованець – село Шум’яч. Марія Лило, Алла Кузан,
Іван Вовчанський, Микола Лило – села Вовче, Дністрик Дубовий. Ольга Платко, Микола Федаш –
села Бережок, Жукотин. Руслан Браток  – село Лімна. Федір Крись – села Хащів, Лопушанка. Ірина
Ільницька – село Розлуч. Василь Костишак – село Присліп.

Як бачимо, деякі депутати опікуватимуться жителями у двох територіальних округах.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогеньку, милу, турботливу, найдобрішу і найкрасивішу, найк-
ращу у світі матусю, бабусю, свекруху, тещу, кохану дружину –
Марію Іванівну Кохан –   жительку с. Верхнє Висоцьке, яка святкує
свій 60-річний ювілей 2 січня, щиро вітають чоловік Микола, сини
– Микола, Степан, Іван, дочка Наталія, невістки – Тетяна, Марія,
Надія, зять Володимир; онуки –Ангеліна, Микола,
Ілона, Андріяна, Володимир, Вікторія, Владислав,
Марина, Аліна, Мар’ян і Іванночка.

Наша найдобріша, найкраща матусю, дру-
жино, в  цей день ми вклоняємось щиро
низенько за серце прекрасне, що добром
нас зігріває, і бажаємо, з любов’ю, доро-
генька, райдужного настрою, квітучого
здоров’я, взаєморозуміння та щирості.
Нехай Вас радують найприємніші і чудові
моменти, добрі звістки і гарне самопочут-
тя. Любимо Вас і нескінченно бажаємо вели-
кого щастя!

Вітаємо Вас, мамо, з ювілеєм Вашим,
Бажаємо Вам, дорогенька, мрій,
Затишку в рідному домі,
Святкового настрою  і здоров’ячка міцного!
Щоб сльозинка на щоці була тільки з радості,
Щоби діти та онуки у Вас  докупки   частіше збиралися.
Хай радіє вся рідня,
Що у нас є така матусенька одна.
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2 січня святкує свій 60-річний ювілей житель с. Присліп
Степан Миколайович Корнутяк. З нагоди ювілейного дня
народження дорогого  і люблячого чоловіка, батька та діду-
ся сердечно вітають дружина Софія,  дочка Анжела з чо-
ловіком Дмитром, дочка Марія з чоловіком Миколою;  ону-
ки Артем, Микола, Матвійко та Алінка.  Ювіляру вони бажа-
ють міцного-міцного здоров’я, життєвої енергії і здійснен-
ня усіх бажань,  родинного тепла, мирного неба над голо-
вою, Божої опіки на довгій життєвій сте-
жині.

Наш славний і рідний, найкращий
у світі,

З Вами нам завжди затишно й
світло.

Ви гарний господар і батько чудо-
вий,

 Даруєте турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати і словом, і

ділом,
Що в рідному домі надійно і щиро,
Живіть нам на радість у щасті та мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лиш Вам треба,
 А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі  літа!

Районна  профспілкова організація працівників освіти і
науки щиросердечно вітають  із 60-річним ювілеєм голову
профспілкового комітету Ясеницького НВК Івана Василь-
овича Пецковича і бажають  шановному ювіляру  міцного
здоров’я, добра, багато світлих днів і довгих-довгих літ!

Бажаємо, щоб кожне починання
Було успішно втілено в життя.

Нехай людська повага і визнан-
ня

Крокують поруч з Вами в май-
буття.

Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди.

Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця, вітру, із роси й води!

Дорогеньку, щиру, компанійську, прекрасну жінку і чудо-
ву людину  – Марію Іванівну Кохан, жительку с. Верхнє Ви-
соцьке, яка святкує свій ювілей –  60-річчя, щиросердеч-
но вітають друзі Мирослава та Іван Теслюки, Микола і Га-
лина Кравчаки, Галина і Василь Чаплинці.

 Сердечно вітаємо і щиро ювілярці бажаємо: щоб всі мрії
твої здійснилися, залишайся такою ж чудовою людиною, з
відкритою душею і щирою посмішкою, з добрим серцем і
неймовірною красою. Нехай щастя гріє твою душу, а любов
дарує тобі натхнення і радість.

Летять літа, мов бистрі ріки,
 І не вернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні,
Що тобі уже – 60!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку – щастя і пісень.
Прийми вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день!
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був твій вік:
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Дорогого і люблячого, щирого і турботливого чоловіка,
батька, дідуся,  брата, швагра і свата – Степана Михайло-
вича Стебівку – жителя с. Яворів, із 60-річним ювілеєм
щиросердечно вітають дружина Галина, дочка Марія, син
Василь,  зять Ігор, невістка Марія; любимі дідусеві онуки  –
Валентина, Ірина, Софія; брат Адам,  сестра Марія, діве-
рові –  Люба, Оксана, Оля, Марія, Надія, Наталія, дівер
Василь; свати Горбеї і Цици. Від усієї душі вони бажають
ювіляру доброго здоров’я, життєвої енергії, сімейного бла-
гополуччя, родинного тепла, Господньої опіки на многії літа!

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

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

дорога.
Хай легко працюється, гарно жи-

веться,
Все  множиться, вміється і удаєть-

ся.
Здоров’я міцного і щастя без краю –
Усього найкращого щиро бажаєм!

Шановні   ветерани та працівники освітянської галузі, дорогі
жителі Турківщини!

Щиросердечно вітаємо  вас із Новим Роком і Різдвом Христо-
вим!

Новорічне свято – це завжди нові надії і сподівання, нові життєві
задуми і бажання, новий крок у незвідане майбутнє. Тож нехай
Новий 2021-й  рік буде щедрим на здійсненні мрії, подолані ру-
бежі й перешкоди. Хай додасть здоров’я і сил, творчого завзяття і
снаги, духовної величі і краси! Нехай родинний затишок, добро і
благополуччя панують у кожній вашій  оселі.

З Новим роком! З Різдвом Христовим! Успіхів, нових звершень та
здійснення найзаповітніших мрій! Благополуччя вам і взаєморозу-
міння! Бажаємо кожній  бойківській  родині Божого благословен-
ня і здоров’я, любові  та радості!  Веселого Різдва! Щедрих коля-
док! Смачної куті!

 Оксана Манюх, начальник відділу освіти Турківської РДА,
Михайло Кропивницький,  голова районної профспілкової

організації працівників освіти і науки.

Шановні жителі Турківської
громади!

Щиро вітаю кожного з вас з
прийдешнім Новим Роком та
Різдвом Христовим!

2020-й рік був не простим для
кожного з нас. Пандемія та гло-
бальна економічна криза щод-
ня кидали нам нові виклики та
створювали перепони, через які
ми г ідно пройшли. Рік, який
змінив світ.

Нехай разом зі старим роком
підуть у минуле всі негаразди та
печалі, а Різдвяна зоря напов-
нить ваше життя радістю та
світлом.

Щасливих та веселих свят вам
у колі рідних людей та вірних
друзів!

Щиро бажаю кожному жите-
лю нашої Турківської громади,
щоб рік прийдешній став роком
міцного здоров’я, роком радості
й добра, людського щастя. Ба-
жаю, щоб 2021 р. приніс кожній
родині добробут та достаток. Хай
у ваших домівках панують любов,
мир, затишок та взаєморозумін-
ня. Нехай рік новий розкриває
нові горизонти, надає нових сил
та наснаги і стане Роком нового,
світлого майбутнього!

Щасливого Нового року та
Різдва Христового!

Бережімо себе, своїх близь-
ких, друзів та колег! Сьогодні ми
особливо маємо стати підтрим-
кою один одному, а взаємопо-
вага та турбота дозволять з
гідністю пройти шлях випробу-
вань!

Щасливих свят!
Мирослава Павлик,

голова депутатської фракції
ВО «Батьківщина» у Турківській
міській територіальній громаді.

Шановні жителі Турківщини!
Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христо-

вим!
2020 рік був для кожного з нас досить важким. Але поряд з тим,

нам вдалось вирішити багато завдань і водночас поставити нові
цілі.

Нехай прийдешній рік виправдає усі ваші  добрі надії і прагнен-
ня, принесе достаток і добробут у родини. Нехай панують у ваших
домівках мир, взаєморозуміння і щира радість, а Різдвяна зоря
запалить у ваших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму,
наснаги та невичерпної енергії!

 Сердечно бажаю вам та вашим близьким мирного неба, міцно-
го здоров’я, щастя, благополуччя, любові та добра. Сподіваюсь,
що ці чудові зимові свята будуть щедрими і радісними.

Веселих вам Новорічних та Різдвяних свят!
 З Новим, 2021 роком! З Різдвом Христовим!
З повагою – Віталій Бабяк, голова Турківської РДА.

Шановні ветерани та працівники  КНП «Турківська ЦРЛ»!
Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христо-

вим!
Нехай ці свята – вісники оновлення, нових мрій та сподівань,

принесуть вам і вашим близьким багато радості, достаток і благо-
получчя. Нехай вам здоровиться, на столі буде хліб і до хліба, у
коморі всього доволі. Бажаємо, щоб збулися всі ваші мрії, втілили-
ся в життя всі плани.

 Бажаємо   сонця та світлих надій,
Миру і втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!
Адміністрація і профспілкова організація   КНП «Турківська

ЦРЛ».

Шановні члени  районної
організації Конгресу Українських
Націоналістів, дорогі жителі Тур-
ківщини!

Від щирого серця вітаю вас  з
Новим Роком та Різдвом  Христо-
вим!

У ці дні всі ми живемо сподіван-
нями на краще, молимо Господа,
щоб він дарував нам свою ласку, а
нашим керманичам - мудрість.
Наш роботящий і добрий народ,
наша свята земля заслуговують
кращої долі, і ми віримо, що
спільними зусиллями побудуємо
країну нашої мрії – вільну, багату,
щасливу. Нехай же наші мрії
здійсняться, у кожний дім прий-
дуть щастя, достаток, злагода.

Дай Боже вам любові і тепла,
Добра в сім’ї і затишку в

оселі.
Щоб щастя світла музика

текла
В Різдвяні свята – щедрі і ве-

селі!
З повагою – Петро Ільницький,

голова районної організації Кон-
гресу Українських Націоналістів.
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Коронавірусний 2020-ий рік
показав не тільки неготовність
української медицини протис-
тояти не знаній досі хворобі; це
якраз було очікувано, зважаю-
чи на те, що вбивчу медичну ре-
форму Супрун-Порошенка «слу-
ги народу» згорнути так і не
спромоглися. Цей рік став уль-
тиматумом для президентської
команди, яка провалила всі
завдання, що стояли перед
нею, проявивши всю свою не-
професійність, нездатність ухва-
лювати виважені рішення і не-
бажання визнавати свої помил-
ки перед суспільством.

В останньому опитуванні гро-
мадської думки, яке провела
соціологічна група «Рейтинг»
наприкінці грудня, повною
мірою відображені настрої ук-
раїнців та їхні очікування на на-
ступний рік. Більшість опитаних
(71%) вважають, що справи в
Україні йдуть у неправильному
напрямку; стільки ж людей заз-
начили, що за останні пів року
економічне становище в країні
погіршилось.

Такий стан справ зумовив те,
що напередодні Нового року се-
ред населення переважають
емоції розчарування (42%), та
надії (32%). Певно, що надія є,
адже це не перша економічна
криза й не перша епідемія, яку
переживають українці. У 2008-
2009 роках ситуація з поширен-
ням свинячого грипу була не
менш критичною, однак українці
тоді не відчули звуження своїх
прав і соціальних стандартів
завдяки професіоналізму Уря-
ду, на чолі якого була Юлія Ти-
мошенко. Завдяки своїм об-
ґрунтованим рішенням, чіткій
позиції і зосередженості на інте-
ресах громадян, лідер «Батькі-
вщини» отримала статус найк-
ращого антикризового управлі-
нця. Навіть її опоненти визна-
ють, що як очільник Уряду Ти-
мошенко у найстисліші терміни
спроможна проаналізувати си-
туацію, продумати план дій і
дати найкращий результат з усіх
можливих. На сьогодні Україна
конче потребує такого професі-
онала. Це підтверджує й опиту-

вання «Рейтингу», згідно з яким
63% респондентів вважають
головною причиною економіч-
ної кризи некомпетентність
влади. Тобто українці біля кер-
ма держави хочуть бачити по-
рядних і чесних професіоналів,
і якщо влада відповідним чином
не відреагує на запит суспіль-
ства, то наслідки можуть бути
непередбачувані.

Соціологія свідчить: за ос-
танній місяць «Батьківщина»
Юлії Тимошенко зросла у рей-
тингах на третину. Натомість
інші політичні сили ледь утри-
мують свої позиції, а деякі – сут-
тєво втрачають. Якщо пригада-

ти, на яких темах концентрува-
лася «Батьківщина» цього року,
то можна отримати логічне по-
яснення стрімкому зростанню
рейтингу політичної сили. На
відміну від інших представників
опозиційних команд, лідер
«Батьківщини» утримувалася
від зловтішної критики дій «слуг
народу», пропонуючи свою екс-
пертну допомогу і закликаючи
до об’єднання задля порятунку
країни. Коли стало очевидно, що
президентська команда зволі-
кає з ухваленням життєво необ-
хідних рішень, Тимошенко вда-
лася до рішучих дій. Найперше
– домоглася ухвалення Верхов-

ною Радою постанови, яку му-
сить виконувати Уряд. Документ
містить покроковий план дій
для протидії розповсюдженню
коронавірусної інфекції, забез-
печення ліками та обладнан-
ням лікарень, доплатами ме-
диків. Згодом, після місцевих
виборів, на яких «Батьківщина»
посіла перше місце з-поміж
опозиційних сил за кількістю
отриманих мандатів, Тимошен-
ко публічно звернулася до но-
вообраних депутатів із пропози-
цією об’єднання зусиль у бо-
ротьбі з коронавірусом на
місцевому рівні. Для цього та-
кож був підготовлений план
завдань, які мають бути вико-
нані у найкоротші терміни для
отримання позитивного ре-
зультату. А для того, щоб ковідні
кошти більше не йшли на будів-
ництво доріг, «Батьківщина»
виборола створення у бюджеті
на наступний рік спеціального
захищеного антикоронавірусно-
го фонду, кошти якого йтимуть
винятково на доплати меди-
кам, оснащення лікарень і ліку-
вання хворих. Підвищення зар-
плат вчителям, підтримка обо-
ронної галузі та місцевих громад
шляхом наповнення їхніх бюд-
жетів акцизами на паливо – се-
ред перемог команди Тимо-
шенко у бюджеті-2021.

Не дивно, що ця політична
сила є єдиною, що протягом ос-
танніх місяців збільшила свій
рейтинг. Саме Юлію Тимошен-
ко українці бачать альтернати-
вою чинній владі й покладають
сподівання, що її професіо-
налізм, досвід і постійне відсто-
ювання соціальної справедли-
вості виведе Україну з кризи, а
людей – зі стану розчарування.

Микола КАРПАТСЬКИЙ.

Ï²ÄÑÓÌÊÈ ÐÎÊÓ:
Ðåéòèíãè «Áàòüê³âùèíè»

Òèìîøåíêî çðîñòàþòü íà òë³ ïàä³ííÿ
ï³äòðèìêè âëàäè

У всьому світі люди напередодні новорічних і різдвяних свят
загадують бажання й вірять у диво. А навчені досвідом ук-
раїнці, як показала соціологія, чекають зміни влади, приходу
професіоналів і продуманих дій з ефективним результатом.

Найдорожчого в світі, чуйного, доброго сина, коханого
чоловіка, люблячого татуся, дорогого брата, жителя с. За-
вадівка – Олександра Івановича Яворського – щиросер-
дечно вітають з ювілейним днем народження, яке буде
святкувати 1 січня,  тато Іван, мама Михайлина, сестра Рус-
лана з чоловіком Іваном, дружина Ольга, дочки Вікторія,
Марія, син Іван; племінники Олександр,
Тетяна; баба Євгенія, теща Марія.

Сьогодні в  прекрасне ювілейне це
свято

Вся родина прийшла тебе привіта-
ти.

Бажаєм тобі, ювіляре дорогий,
Здоровий щоб  був ти й завжди мо-

лодий.
Щоб завжди беріг ти родини тепло,
Щоб в хаті був сміх, тільки радість

й добро,
Щоб кожен твій день проходив як свято.
Приносив лиш радість й добробут у хату.
Щоб завжди повага була у сім’ї,
І завжди щоб хліб був святий на столі.
Бажаєм багато ще років прожити,
Щоб сина і доньок ти зміг одружити.
Дай Боже онуків тобі дочекатись,
А потім й сторіччя ти зміг зустрічати!

Сусіди Ігор, Лілія і Марія Євстахіївна Шумлянські від щи-
рого серця вітають із 80-річним ювілеєм добру, щиру, пра-

цьовиту людину – Марію Ладиківну Люб-
інську – і бажають ювілярці міцного-
міцного здоров’я, щастя, достатку, доб-
ра і миру.

Хай світлою буде Ваша життєва доро-
га, любові Вам – від близьких, а ласки –
від Бога. Многая і благая  Вам літ, дорога
ювілярко,  та рясних Господніх благо-
словінь.

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть сили на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Із золотим ювілеєм сердечно вітаємо доро-
гу нам людину – Галину Павлівну Зубрицьку.

Бажаємо люблячій ювілярці щастя і здоро-
в’я, родинного тепла і Божого благословення.

З ювілеєм Тебе вітаєм,
Щастя, радості бажаєм,

А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього жить най-

гірше.
Хай Бог милосердний

з високого неба
Дарує усе, чого лише

треба,
 А Матінка Божа, Цариця

Свята,
Дарує щасливі і довгі літа!

З любов’ю – цьоця Люба з сім’єю і цьоця
Катерина з сім’єю.

Інженерно-педагогічний колектив Туркі-
вського професійного ліцею щиросердеч-
но вітає з ювілеєм майстра виробничого
навчання Володимира Ільковича Саса і
бажає шановному ювіляру міцного здоро-
в’я, родинного тепла, сили й наснаги, миру
й достатку –  на многії і благії літа.

Зичим в ювілейний день
сонця і тепла,

Радості безмежної,
усмішок, добра.

Здійснення думок,
задумів і мрій,

 Сповнення усіх планів і
надій.

Злагоди у домі, у серці  – любові,
Кожної хвилини міцного здоров’я.
Успіхів великих, достатку і втіхи,
Подарунків долі, Божої опіки.

Шановні жителі Турківщи-
ни, члени та активісти  гро-
мадських організацій «Світо-
вий Конгрес Бойків» та «Бой-
ківщина – ХХІ століття»!

У щоденних турботах  минув
2020-й рік, який був насиче-
ний на знаменні події і багаті
творчі здобутки. У процесі
значних суспільних перетво-
рень труднощі ще не відступи-
ли, але ми переконані, що гідно переможемо їх. Величезне прагнення змінити життя людей на
краще та зроблені добрі й корисні справи вселяють оптимізм і стверджують – у Новий рік країна
увійде сильнішою. Наша сила, передусім, у стабільності та єдності, де перемагають державна
мудрість і людське взаєморозуміння.

Новий рік та Різдво Христове – яскрава ялинка, святкові подарунки, душевна гармонія і довго-
очікуваний відпочинок серед найдорожчих людей. Адже ці чарівні зимові свята наповнюють усіх
нас життєвою енергією, дарують світлі надії, гуртують навколо споконвічних християнських цінно-
стей.

Нехай  Новий  рік буде стабільним та успішним, доля завжди буде прихильною до вас і ваших
родин, а цілюще Господнє благословення обдаровує щастям і усілякими земними радощами.

З Новим роком! З пресвітлим Різдвом Христовим!
З повагою –  Петро Косачевич, голова Світового Конгресу Бойків і Координаційного центру

Конгресу, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради  України, кавалер ордена «За
заслуги» ІІІ ступеня, Заслужений працівник  культури України, директор Турківського Народ-
ного дому.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Виготовляю документи для
перетину кордону (страхування,
візи, запрошення).

Тел.: 0988356134. Віталій.

ÏÎÑÏ²Ø²ÒÜ!
Ñïèñêè ôîðìóºìî äî 02.01.2021 ð.

2021 БЕРЕЗЕНЬ - офіційна робота за кордоном
на ферму в Австрії для громадян України

Оголошуємо набір кандидатів на легальне
працевлаштування на ферму в Австрії - збір полуниці.

Робота офіційна!
РОБОТА НА СЕЗОННІЙ АВСТРІЙСЬКІЙ ВІЗІ.
1. Нам потрібні відповідальні люди, які готові їхати і працювати 3-6 місяців.
2. Робота передбачає фізичне навантаження, тому необхідно мати міцне здоров’ я.

НА ВАКАНСІЮ ПРЕТЕНДУЮТЬ:
1. Жінки, віком від 18 до 40 років.
2. Сімейні пари, а також молоді пари.

МИ НАДАЄМО:
1. Офіційне працевлаштування та легалізація.
2. Оформлення всіх документів для початку роботи.
3. Дозвіл імміграційної служби Австрії і AMS.

УМОВИ РОБОТИ:
1. Графік роботи — 6 робочих днів по 6 годин в день.
2. Отримання соціального страхування (Е-card).
3. Проживання безкоштовне але оплата за комунальні 60 євро/місяць.
4. В кімнаті проживають по 2-4 особи.
5. Харчування за свій рахунок — поблизу знаходяться продуктові магазини, тому

можна користуватись велосипедами для покупки продуктів.

Вакансія платна — не дорого

ÄËß ÐÅªÑÒÐÀÖ²¯ ÄÇÂÎÍ²ÒÜ ÀÁÎ ÏÈØ²ÒÜ ÍÀ VIBER: +38(067)671-05-96.

 30 грудня – 40 днів гіркої розлуки, великого жалю світлої па-
м’яті дорогої,  дбайливої, доброї, рідної людини – чоловіка, бать-
ка, дідуся – Романа Андрійовича БИЇКА.

Життя людське, як тоненька нитка, об-
ривається, зупиняючи людину на життєвій
дорозі. Відйішовши в інший світ, Ти зали-
шив по собі добру пам’ять. Тепла Твого
серця і душі вистачало для всіх нас. Ми
ніколи не зможемо  повірити в те, що так
несподівано  навіки перестало битися
Твоє турботливе серце.

Плачуть за Тобою усі стежки, плаче дім,
бо немає господаря. Пам’ять про Тебе –
чиста і світла – назавжди залишиться в
наших серцях. Спи  спокійно, рідненький,
а тепле і щедре сонечко нехай  зігріває
твою могилку.

Хай Ангел Господній береже  Твою душу,
Хай Царство Небесне Господь Тобі дасть.

З сумом –  дружина, діти та онуки.

Працівники Ільницької сільської ради щиро співчувають голов-
ному бухгалтеру Оксані Євгенівні Плахоцькій з приводу тяжкої втра-
ти – смерті чоловіка – Івана.

 Учні 11-го класу Ільницького НВК висловлюють щире співчуття
своїй однокласниці Діані Іванівні Плахоцькій з приводу  тяжкої
втрати – передчасної смерті батька – Івана Франковича Плахоць-
кого.

 Педагогічний колектив Яворівської ЗОШ   І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителям –  Михайлу Мироновичу Місяйлу та Галині Ми-
колаївні Місяйло – з приводу тяжкої втрати –  смерті матері і свек-
рухи – Орисі Олексіївни Місяйло, колишньої працівниці школи.

Колектив Турківської гімназії №1 ім. Олександра Ільницького
висловлює щире співчуття головному бухгалтеру  відділу освіти Тур-
ківської РДА Оксані Михайлівні Кузьмак з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.

Педагогічний колектив Буковинської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчительці математики Надії Василівні Комарницькій з
приводу непоправної втрати – смерті чоловіка – Сидора Адамо-
вича.

Загублене  посвідчення «Ветеран праці» – серія АГ №313023,
видане управлінням соціального захисту населення Турківської
РДА 10.01.2015 р. на ім’я Володимира Йосифовича Ільницького,
вважати недійсним.

ÂÈÁÈÐÀªÌÎ ²Ì’ß ÄÈÒÈÍ²
Останні 20 років, при підборі імені дитині, батьки
керувалися церковним календарем, астрологічним

трактуванням імен, або ж називали дитину на честь
близьких людей чи  знаменитостей

Існувала  теорія, що діти, народжені в певний час року, мають свої особливості характеру,
і ім’я їм потрібно підбирати, виходячи з цих особливостей. Вважається, що «зимові» діти
найчастіше мають твердий характер, тому їм краще давати мелодійні імена, щоб не поси-
лювати деякі риси характеру, закладені природою (Уляна, Анастасія, Максим, Тимофій та
ін). «Весняні» — ранимі, нерішучі, м’які. Для них варто вибирати імена, які  дають волю до
перемоги і твердість у переконаннях (Єлизавета, Маргарита, Віктор, Олександр та ін).
«Літні» –  імпульсивні та емоційні. Їм підійдуть тверді імена, які стануть для них своєрідним
захистом (Ольга, Ганна, Юрій, Єгор та ін). «Осінні» діти володіють легким характером, їм не
потрібно додаткового коригування характеру ім’ям.

Зараз з’явилися  трохи інші тенденції при ви-
борі імені.  Тепер  в основному вибирають  ма-
люкам старослов’янські імена, хоча й класичні
теж у моді, у деяких сім’ях  вибір  імені йде за
принципом «подобається –не подобається», а в
деяких, де смаки  у родичів не збігаються,   навіть
виникають  сімейні суперечки.

Але в будь-якому разі ім’я потрібно вибирати
таке, щоби  воно  було  легким у вимові і напи-
санні.

У районному  відділі ДРАЦСу я поцікавилася,
які ж імена давали в році, що минає, новонарод-

женим  діткам  жителі Турківщини? Так з найбільш
рідкісними іменами серед хлопчиків цьогоріч
були –  Устим, Гордій, Іларіон. Серед дівчаток –
Беатріса та  Агнеса. Та все ж більшість батьків
віддали перевагу традиційним іменам. Найпоши-
ренішими іменами серед чоловіків цього року
були –  Денис, Андрій, Микола, Матвій, Михайло,
Владислав, Артем, Олег; найбільш поширеними
серед дівчат є імена  Вероніка, Софія, Злата,
Соломія, Анастасія, Марія, Мілана. Імен, пов’я-
заних з пандемією (коронавірусом), немає.

Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

ÄÎÁÀÂÈËÈ
Â ÑÊÀÐÁÍÈ×ÊÓ

ØÊ²ËÜÍÈÕ
ÏÅÐÅÌÎÃ

Нещодавно викладач Турківської ди-
тячої музичної школи Уляна Боберсь-
ка повідомила редакцію газети
про чергові  перемоги в міжнарод-
них дистанційних конкурсах  двох
своїх підопічних. Вона щиро вдяч-
на їм за старання і май-
стерність, а також Ігорю Зака-
ничу, який  надав значну допомо-
гу у підготовці  дітей до конкур-
су як  концертмейстер.

Так Юлія Ясінська, учениця 1 кла-
су фортепіано Турківської дитячої
музичної школи, стала лауреатом
другої премії за участь у міжнарод-
ному фестивалі «Golden Star», що
проходив в Одесі. А   учень 2 класу
фортепіано Мирослав Ільницький
виборов третє місце в міжнародно-
му професійному конкурсі співаків,
музикантів, авторів 5-го сезону
«Сила музики», який відбувся в сто-
лиці України – Києві.

Ольга ТАРАСЕНКО.


