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В магазинах «АГРОМАРКЕТ» (вул. Молодіжна) та «ЛИБІДЬ» (май-
дан Шевченка) – знижка 5% на всі види товарів.

НА АВТОЗАПРАВЦІ по вул. Міцкевича – знижка 50 копійок
на кожен літр пального.

Для тих, хто замовить святкування  Нового року в ре-
сторані «Вікторія» – з живою музикою, іграми та розвагами

– знижка –10% .

Страхова компанія «Княжа»
вітає Вас з Новим роком та
Різдвяними святами.

Бажаємо Вам здоров’я, не-
хай Ваші серця наповнюють-
ся радістю та надією на кра-
ще, хороших Вам емоцій, чудо-
вих друзів та люблячих близь-
ких! Нових Вам сил в досяг-
ненні успіхів та здійснення
всіх мрій!

Дорогого і люблячого чоловіка, батька, сина, зятя  і швагра, Мико-
лу Володимировича Козловського, жителя м. Турка, із золотим
ювілеєм від щирого серця і з великою любов’ю вітають дружина
Леся, дочка Соломія, син Андрій, мама Розалія, теща Ярослава,
сестра дружини Галина з сім’єю і бажають до-
рогому ювіляру міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті,  сімейного благополуч-
чя,  сонячних ранків, щастя і добра, Божої лас-
ки і опіки на  довгі і щасливі роки життя!

Щоб тільки все добре в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
У щасті й здоров’ї бажаємо жити,
Душею і серцем повік молодіти!
Хай радість всміхається в Твоєму домі,
І роки проходять у мирі й добрі
Іще раз здоров’я, удачі у всьому,
Ми зичимо щиро, рідненький, Тобі.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають з Новим
2018 роком і
Різдвом Хри-
стовим вете-
ранів і праці-
вників медич-
ної галузі Тур-
ківщини та їх
родини.

З Новим
роком і
Різдвом Хри-
стовим вітаємо:

Щастя, миру і здоров’я ба-
жаємо,

Хай у Вашому житті не ме-
туть метелиці,

Хай у щасті і добрі все жит-
тя простелиться.

Хай горіння і натхнення Вас
не залишає,

Щирість, радість і завзят-
тя Вам Бог посилає.

Куті смачної, коляди голос-
ної,

Всіх благ на кожному кроці
у Новому році!

Дорогого чоловіка, найкращого у світі татуся, щирого, чуйного і
дбайливого дідуся – Василя Михайловича Кітраля з с. Присліп – із
золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народження, яке відзначив
27 грудня, сердечно вітають дружина Марія, дочки Олександра і
Мар’яна, син Олег, зять Михайло, внучка Аліна і бажають йому міцно-
го-міцного здоров’я, світлої радості в житті, родинного тепла, дос-
татку, миру, любові, Божого благословення на многії літа.

Наш любий, рідний, найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло.
Ви гарний господар і батько чудовий,
Даруєте турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і ділом.
Із Вами у домі надійно та щиро.
Живіть нам на радість у щасті і мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

Вітаємо з ювілеєм нашого дорогого, чуйного і турботливого чоло-
віка, татуся і дідуся, жителя с. Явора – Петра Івановича Косачеви-
ча.

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

Вітаєм з роками, що завітали
Сьогодні у Ваше життя.
І скільки би їх не рахували,
А зичим дожити у щасті до ста.
Творити й висот нових досягати,
Міцніє хай сила, квітує краса,
Щоб всього найкращого в світі зазнати –
Здоров’я! Удачі! Достатку! Добра!
З любов’ю і повагою – дружина Марія, сини Іван і Андрій, дочка

Вікторія, невістки Ольга і Наталія, зять Михайло, онуки Ярослав,
Софія, Ярослав.

Колектив МВ КПП «Агро ЛТД» щиросердечно вітає
із днем народження вмілого керівника, чуйну і

щиру людину, директора Романа Андрійовича
Биїка і бажає шановному імениннику міцного
здоров’я – не на рік, а на увесь довгий вік, ра-
дості від життя, поваги від людей, любові від
рідних, Божої ласки і опіки на довгі і щасливі
роки життя.

Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде у ньому завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі

Хай Бог посилає на довгі роки!

Ö²ÍÓªÌÎ ÂÀÑ, ÍÀØ² ×ÈÒÀ×², É
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Напевне для всіх нас 2017-й рік був непростим, подекуди тривожним, і навіть трагічним. У
всіх болить ситуація на Сході України, де мужні українські воїни, перед якими ми низько схиляє-
мо голови,  захищають наш суверенітет. На жаль, досі невирішеною проблемою залишається
корупція та кумівство в нашій державі, які породжують загальноукраїнську апатію. Втім,
віриться, що ми переживемо всі ці труднощі й негаразди, а Україна стане  на шлях розвитку і
процвітання. Цього ми щиро бажаємо собі,  всім Вам.

Рік, що минає, став останнім ро-
ком, коли наша газета перебувала
під опікою органів влади. У 2018-
му ми станемо незалежними і з
Вашою допомогою, шановні читачі,
будемо робити «Бойківщину» ще
цікавішою та об’єктивнішою.

Принагідно хочемо повідомити,
що, окрім аналогової передплати,
яку впродовж багатьох років про-
водимо через поштові  відділення,
запроваджуємо й електронну. А це

означає, що ваші родичі, близькі, друзі, які проживають за межами району, області, й навіть України,
можуть передплатити «Бойківщину» й отримувати її щоп’ятниці в електронному вигляді (PDF) на свій e-
mail. Для цього необхідно надіслати нам  лист-замовлення на boykivshchina@ukr.net, отримати у
відповідь реквізити, заплативши 93 грн. 60 коп. на рік. А вже потім  доступно й просто знайомитися з
усіма новинами Турківщини.

Щастя й здоров’я Вам у Новому році  та доброї взаємовигідної співпраці!
Редакція газети «Бойківщина».
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 Від щирого серця вітаємо дорогого і люб-
лячого, чуйного і турботливого тата і дідуся
– Степана Петровича Фаєвича із ювілеєм
– 60-річчям від дня народження.

Бажаємо йому міцного здоров’я, кав-
казького довголіття, украї-

нської щирості.
Спасибі, рідненький,

за вічну турботу,
За щире бажання

добра нам усім,
Хай серце ще довго у

грудях палає,
А руки, мов крила, нас

пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не

тужили.
Ви найбільшого щастя в житті зас-

лужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
З найкращими побажаннями і любо-

в’ю діти і онуки

Дружина Світлана, дочка Руслана, зять
Михайло, син Юрій, невістка Марія, ону-
ки Роман, Марія, Олічка щиросердечно
вітають із 60-річним ювілеєм  дорогого і
люблячого чоловіка,
тата і дідуся, жителя с.
Шум’яч – Ярослава Ва-
сильовича Макарця  –
і бажають йому міцно-
го здоров’я, родинного
тепла і Божого благосло-
вення.

Вам сьогодні, рідний, 60!
Із вдячністю ми хочем Вас

вітати.
За мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати.
За приклад чоловіка й сім’янина,
І за невтомні руки золоті,
Нехай Господь пошле благословен-

ня
Здоров’я й силу дарують всі святі.

Шановні  жителі Турківщини !
Вітаю Вас з Новим 2018 роком та

Різдвом Христовим!
Щиро бажаю Вам новорічних див, щас-

тя, успіхів у здійсненні задумів, міцного
здоров’я,сімейного благополуччя і доб-
робуту ! Нехай ці веселі свята принесуть у
Ваш дім радість, затишок та достаток, а
наступний рік стане для нашої рідної Ук-
раїни роком миру, злагоди та процвітан-
ня ! Хай завжди Вам посміхається доля,
несуть тільки радість прожиті роки. Хай
здоров’я не зрадить ніколи, хай збудуть-
ся мрії, бажання, думки!

Щасливого Нового року та Різдва Хрис-
тового!

З найщирішими побажаннями до Вас!
Мирослава ПАВЛИК,

голова Турківської РПО «ВО»Батьківщи-
на».

Колектив стрілецької команди-23 воє-
нізованої охорони
Львівської залізниці
щиросердечно вітає
з 50-річчям, яке
святкуватиме  1
січня,  Миколу Воло-
димировича  Коз-
ловського і бажає
шановному ювіляру
великого людського
щастя, сімейного
благополуччя, лю-
бові, достатку і дов-
гих років життя в міцному здоров’ї,  ра-
дості, добрі і   Господньому благосло-
венні.

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

Дорогого і люблячого, щирого і турбо-
тливого  чоловіка, татуся і діду-

ся – Миколу Ільковича
Дребота   із  прекрасним

життєвим ювілеєм –
50-річчям від дня на-
родження – сердеч-
но вітають дружина

Марія, син Микола, доч-
ка Мар’яна, зять Юрій,

онуки Іван та Роксолана і
бажають  дорогому ювіляру

міцного здоров’я – з роси і води, неви-
черпної життєвої енергії, світлої радості в
житті, гарного настрою, добра, любові, до-
статку, мирного неба і Господнього бла-
гословення на довгий вік.

 Нехай  щастя, як дощ, омиває,
Нехай радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога,
 Любов – від рідних, а ласка – від Бога!

Сільський голова Василь Андрійович
Комарницький щиро вітає працівників
сільської ради та всю громаду с. Либо-
хора з Новим роком та Різдвом Христо-
вим!

Нехай у Ваших сім’ях завжди панують
мир, добро, достаток, любов, щастя й бла-
годать. Нехай здоров’я прибавляється
щодня і здійснюються усі найзаповітніші
мрії.

Хай стане Новий рік вам справжнім
святом,

Щоб Ви були щасливі і багаті.
Багато радісних співали щоб пісень
І дякували Богу кожен день!

РО «Конгрес Українських Націо-
налістів» щиросердечно вітає з насту-
паючим Новим роком і Різдвом Христо-
вим членів КУНу та їхні родини, наших
відважних бійців, які захищають суверен-
ітет і незалежність рідної землі, тих, кому
не байдужа наша Україна.

Нехай ці прекрасні зимові свята при-
несуть мир, спокій, злагоду, впевненість
у майбутньому. Бажаємо, щоб Різдвяна
зоря запалила у Ваших серцях вогонь віри
та любові, надії та оптимізму, наснаги та
невичерпної енергії.

Хай Ваші домівки сповняться добром,
радістю та Божим благословенням.

З повагою –  голова РО КУНу Петро
Ільницький.

Шановні освітяни!
 Щиро вітаємо Вас з наступаючим 2018

Новим роком!
Бажаємо вам і вашим родинам міцно-

го здоров’я і домашнього затишку, щоб
Новий рік приніс з собою мир, благопо-
луччя та процвітання. Нехай робота при-
носить вам успіх та задоволення і при-
множує ваш достаток, і нехай символ
Нового року — собака, допоможе вам
повірити в свої сили, додасть наснаги та
оптимізму і поведе всіх вас до нових ви-
сот, звершень та досягнень.

Куті смачної, коляди гучної, щасливого
Різдва і на весь Рік добра!

З Новим роком та Різдвом Христовим!
З повагою,
 в.о.начальника відділу освіти
М.С. Юсипович.
Голова профспілкової організації
М.М.Кропивницький

Дорогі турківчани!
Щиро вітаю Вас з прийдешнім Новим

роком та Різдвом Христовим!
Нехай  Господнє благословення прий-

де у Ваш дім, а світлі різдвяні  свята при-
несуть Вашим родинам радість, мир,
здоров’я, добро та злагоду. Нехай коляд-
ки голосять про перемогу сил добра та
справедливості, а наша щира спільна
молитва єднає всіх нас і додає мудрості,
сил та наснаги у служінні добру, людям
та нашій Україні.

 Голова правління  БО «Фонд допо-
моги малозабезпеченим  сім’ям та сім’ям
учасників АТО»  Володимир Саврук.

Дорогі жителі сіл Боберка та Дністри-
ка Дубового, сердечно вітаю Вас та
Ваших рідних  з Новим роком та Різдвом
Христовим!

Бажаю, щоб прийдешні свята принес-
ли у Ваші  родини спокій, мир, добробут
та благополуччя, наснагу та  невичерпну
енергію. Хай завжди з Вами буде Господь
Бог, а дорогу в майбуття осяває яскрава
Різдвяна Зірка.

Бажаю здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!
Куті смачної, коляди гучної,
Щасливого Різдва і на весь рік доб-

ра!
З повагою – депутат Турківської район-

ної ради Анатолій Періг.

Дорогі турківчани, шановна громадо!
Від усього серця хочемо привітати

усіх Вас зі святами, що добром, надією і
родинним теплом зігрівають наші сер-
ця - Новим 2018 роком та Різдвом Хрис-
товим!

Ось і відходить у минуле ще один рік,
сповнений надій і тривог, перемог та
складних випробувань, здолання пере-
шкод та здійснення планів. Ми з гідністю
витримали усі випробування, разом
плідно працювали заради кращого май-
бутнього рідного краю та нашого міста
Турка. Надіємось, що любов до нашого
спільного дому, прагнення зробити його
кращим буде і надалі слугувати головним
пріоритетом на майбутнє. Новорічне свя-
то – це завжди нові надії і сподівання.
Тож нехай всі прикрощі і негаразди зали-
шаться в старому році, а заповітні бажан-
ня і мрії обов’язково здійсняться в Ново-
му.

Зустрічаючи Новий рік, святкуючи
Різдво Христове, побажаємо один одно-
му Любові та Віри. Подаруємо найдорож-
че і найцінніше - любов і тепло наших сер-
дець, увагу і турбот нашим близьким і
рідним. Хай Різдвяна зоря запалить у
наших серцях вогонь віри та любові, надії
та оптимізму, наснаги та невичерпної
енергії.

Хай прийдешній рік принесе усім нам
мир – кожній родині, кожній хаті! Без цьо-
го інші побажання не матимуть сенсу.

З Новим роком та Різдвом Христовим!
Турківська міська рада

Шановні жителі Турківщини!
Тепло  і сердечно вітаємо вас зі

світлими і радісними святами, які
об’єднують у собі і наше дитинство, і
наше сьогодення, і мрії про майбутнє, —
з Новим роком та Різдвом Христовим.

Ми входимо у новий відлік часу, оціню-
ючи і аналізуючи пройдене, підбиваючи
підсумки року, що минає. Нехай в наступ-
ному році кожен буде успішним у спра-
вах, бо саме ці успіхи формують суспіль-
ний оптимізм, додають впевненості у зав-
трашньому дні.

Щиро зичимо вам, дорогі горяни, щас-
тя, добра і злагоди. Нехай осяйна Різдвя-
на зоря об’єднає усіх нас — і тих, хто зус-
трічає ці свята в дружньому сімейному
колі, і тих, хто знаходиться далеко від
рідної домівки, — чистим світлом незгас-
них людських чеснот та цінностей. Нехай
в кожній родині панує мир і спокій. Будь-
мо оптимістами, будьмо будівничими
добрих справ на користь Україні!

З Новим роком! З Різдвом Христовим!
Голова Турківської районної ради Во-

лодимир Лозюк;
Голова Турківської райдержадмініст-

рації Олександр Лабецький.

Шановні турківчани!
Сердечно вітаю з Новим 2018-м роком

та Різдвом Христовим!
Нехай ці прекрасні зимові свята при-

несуть Вам мир, спокій, достаток, впев-
неність у завтрашньому дні.

Щиро бажаю Вам міцного здоров’я,
успіхів у всіх починаннях, родинного за-
тишку, добра, любові. Нехай справдять-
ся усі очікування і збудуться найза-
повітніші мрії.

Щасливого Нового року та Благодатно-
го веселого Різдва!

Народний депутат України Андрій Ло-
пушанський.
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Президія товариства «Бойківщина»,  МГО «Світовий Конгрес
Бойків» щиро вітають з ювілейним днем народження голову това-
риства «Бойківщина», Заслуженого працівника культури, директо-
ра районного  Народного дому, патріота, професіонала-етнолога,
краєзнавця, Почесного Бойка,  котрий увійшов в  енциклопедію Бой-
ківщини «Визначні постаті Бойківщини», людину з великим серцем
і відкритою душею,  організатора багатьох заходів в Україні і районі,
вельмишановного пана Петра Косачевича.

Спасибі Вам за всі добрі справи, уклін
наш низький, здоров’я, натхнення, щас-
тя  на довгі роки в розбудові і процвітанні
України.

Кружляють сніжинки у танку зи-
мовім,

Дерева, наче в казці, сріблом миго-
тять.

У день ювілею, день народження,
Карпати, Бойківщина щиро хочуть Вас

привітать.
Прийміть же і від нас теплі побажання –
Здоров’я, щастя в цей святковий день.
Нехай і наше прилине  привітання
До Вас –  трембітою і цимбалами гірських пісень.
Бажаєм Вам, щоб доля дарувала
В зимовім сонці весняне тепло,
Щоб Ваша молода душа співала,
А для печалі місця не було.
Хай серце Ваше завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей.
Хай молодеча сила  сповнить груди,
Додасть наснаги і нових ідей.
Бажаєм Вам, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя.
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття.
 Ми вдячні за  конгреси  і фестини,
Організатором яких були не раз.
Про них і Турку досі слава лине.
І «Отаманом» бойки кличуть Вас!

Господарська група та  працівники централізованої бухгалтерії
відділу освіти  щиро вітають із ювілейним днем народження, який
святкував 25 грудня, добру і щиру людину, водія шкільного автобуса
Ільницького НВК Йосипа Якубовича Рибчича і бажають йому міцно-
го здоров’я, родинного благополуччя, світлої
радості в житті, рясних Божих благословінь.

Від душі Вас сердечно  вітаєм
З днем народження – найпрекраснішим

днем!
Легкої, рівної дороги бажаєм,
Щоб двигун не  ламавсь  на підйом!
Всі ми знаєм: Ви – водій від Бога
І хай Вам в усьому щастить!
Нехай удача  на життю-дорозі
Не залишає Вас ані на мить!

28 грудня відзначив свій день народження житель Верхнього
Висоцького, добропорядна, чесна, щира людина Валерій Євгено-
вич Височанський.

Хочемо Вам, шановний, від душі побажати не хворіти, не старіти,
не сумувати та багато ще раз день народження зустрічати! Бажає-
мо Вам втілення усіх планів, сил для звершення задуманого, міцно-
го здоров’я, довгих і благих літ!.

Ваш день народження - не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні, й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Ваші роки - то Ваш скарб, і їм ціни немає,
Кожен рік багато варт, всі про це ми знаєм.
Вашу мудрість знаєм ми, цінимо Ваш досвід,
Шана в Вас поміж людьми і поваги досить.
Тож прийміть вітання, щирі слова шани,
Всякий день і всякий час хай буде Бог з Вами.

З повагою - колеги.

Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу матусю, бабусю, прабабусю –
Катерину Іванівну Бахур із с. Жукотин – із 82-річчям від дня народ-
ження, яке святкуватиме у перший день нового року,
щиросердечно вітають сини Степан, Микола, Воло-
димир, дочки Оксана і Стефанія  зі своїми сім’ями
і бажають дорогій їм людині доброго здоров’я,
життєвих сил і енергії, родинного тепла, добра,
радості, Божої ласки і благословення на довгі
і щасливі роки життя.

Спасибі, рідненька, за ночі безсонні,
Спасибі, рідненька, за те, що Ви є.
Хай Матінка Божа від журби вберігає,
А Господь здоров’я та сил додає.

Дорогі односельці!
Прийміть наші найщиріші вітання

з Новим роком та Різдвом Христо-
вим. Нехай ці свята – вісники онов-
лення, мрій і сподівань – принесуть
Вам і Вашим родинам добро, мир і
достаток. Бажаю, щоб у новому році
Ви здобули все те, про що так давно
мріяли. Вірю, що у новому році Ви
відчуєте турботу з боку колег, тепло
друзів та близьких. Щастя Вам,
міцного здоров’я,  здійснення най-
заповітніших бажань. З Новим Ро-
ком!

З наступаючим Вас Новим ро-
ком,

Він все ближче від нас крок за
кроком.

Я бажаю ВАМ у Новому році
Подивитися щастю у очі.
Свою вдачу у руки спіймати
І міцно тримати, не відпуска-

ти.
Здоров’я міцного бажаю усім,
Нехай радісний настрій прихо-

дить в Ваш дім.
Щоб розумілися діти з батька-

ми,
Невістки з свекрухами, тещі з

зятями.
Кохати бажаю, коханими бути,
Про все погане назавжди забу-

ти.
У кого на серці розчарування,
Неодмінно зустріти справжнє

кохання.
Студентам – на сесіях добре

все здати,
Випускникам – магістрами

стати.
Всім, хто закінчує в школі на-

вчання,
Високих балів із тестування.
Підвищення пенсій – пенсіоне-

рам,
Більш милосердя – мільйоне-

рам,
Хвороби хай зникнуть, а з ними

все зле,
Хай завжди надія у серці живе.
Прем’єр з президентом більш

не сварились,
А депутати . щоб помирились.
Нехай радість і щастя до нас

всіх прийде,
Хай криза за місяць від нас

геть піде.
Нехай здійсняться всі за-

повітні бажання,
Мир всюди буде і ніжне кохан-

ня.
З повагою –Мар’ян Сакаль, Зава-

дівський сільський голова.

Шановні  земляки!
Прийміть найщиріші вітання з на-

годи світлих зимових свят — Ново-
го 2018 року і Різдва Христового! Не-
хай ці чудові зимові дні принесуть
гармонію, мир і спокій у ваші домів-
ки.

Нехай ніякі перешкоди не зава-
дять нашому спільному шляху до де-
мократичного суспільства, чесної
і справедливої держави. У ці не-
прості часи нам усім потрібна вит-
римка, наполегливість і цілеспрямо-
ваність. Лише власним прикладом
ми з вами допоможемо відродити
патріотизм і створити могутню та не-
залежну державу.

Міцного здоров’я вам і вашим
сім’ям, родинного щастя, достатку й 
благополуччя! Нехай доля посміхаєть-
ся вам, а успіх поспішає назустріч!

Веселого Нового року та Різдва
Христового!

З повагою – депутат Львівської
обласної ради Михайло Дзюдзь.

ÍÅ ÑÒÅÐÏÈÒÜÑß, ÍÅ
ÇÀÁÓÄÅÒÜÑß, ÍÅ ÏÅÐÅÁÎËÈÒÜ
Безглузда десятирічна афганська війна ще довго болем

ятритиме душі українців, особливо тих, хто пройшов це вог-
ненне горнило, хто втратив друзів у цій радянській аван-
тюрі, хто ще й зараз страждає від ран, хто в снах і досі ба-
чить страшні картини бойових операцій. Не висохнуть сльо-
зи й на очах сивочолих матерів, що втратили в далекій му-
сульманській державі ще зовсім юних синів.

Тому й не дивно, що воїни-афганці, яким пощастило вижити
«виконуючи інтернаціональний обов’язок», свято бережуть    па-
м’ять про побратимів. Щороку вони збираються в день вводу та
виводу військ  з Афганістну біля пам’ятних знаків (в Турці такий
споруджено на честь загиблих поблизу військкомату), щоб прига-
дати свою вогненну юність, вклонитися бойовим побратимам, чиє
життя обірвалося в горах Гіндукуша, на перевалі Саланг, в Баг-
рамі, Газні чи Кандагарі.

Так і минулого понеділка, 25 грудня, до пам’ятника воїнам-аф-
ганцям в райцентрі вкотре прийшли бойові побратими, щоб зга-
дати трагічну дату – 38 річницю введення військ в Афганістан. На
жаль, не багаточисельно. Напевно ті,  хто по-справжньому цінує
бойову історію та дружбу. Настоятель храму Верховних апостолів
Петра і Павла м. Турка о. Тарас відслужив панахиду за убієнними
воїнами та тими, що в різні роки, уже після афганської війни, по-
мерли від ран. Щиро й душевно говорив про своїх побратимів і
голова   УСВА  на Турківщині, підполковник Іван Панцир. Присутні
хвилиною мовчання та молитвою пом’янули світлу пам’ять загиб-
лих. А також пригадали історію. Як 25 грудня 1979 року,  о 15.00
годині, радянські війська перейшли кордон з Афганістаном. Зго-
дом історики написали, що одночасно літаки 103-ї Вітебської по-
вітряно-десантної дивізії приземлилися в аеропортах Кабула і Баг-
рама. А наступного дня підрозділи дивізії та КДБ встановили кон-
троль над важливими стратегічними об’єктами в Кабулі. А ввечері
27 грудня бійці спецгрупи КДБ «Альфа» провели операцію
«Шторм-333» й захопили резиденцію Хафізули Аміна – палац
Тадж-Бек. Сам Амін був убитий, а, за підтримки Радянського Со-
юзу, країну очолив Бабрак Кармаль.

До складу обмеженого контингенту радянських військ в Афган-
істані, який брав участь в інтервенції, входила 40-а армія Туркес-
танського військового округу (4 дивізії, 5 окремих бригад, 4 окремі
полки, 4 полки бойової авіації, три вертолітні полки, трубопровід-
на бригада, бригада матеріального забезпечення та деякі інші
підрозділи. До середини січня 1980 року загальна чисельність
радянських військ становила 81 тисячу осіб.

У ті далекі роки про цю статистику не знали воїни, які свято
вірили, що вони йдуть виконувати інтернаціональний обов’язок.
Серед них були й вихідці з Турківщини – ті, що в складі вище назва-
них підрозділів вступили на афганську землю – Зеновій Кузьо та
Мирон Волчанський.

А трагедія Афганістану уже в 1980 році болем відгукнулася й на
Турківщині. У с. Бережок прибув  «вантаж-200» з   сержантом
Миколою Лехновським. Я пригадую, тоді дев’ятикласник Лімнянсь-
кої школи, як батьки хотіли відкрити домовину й подивитися, чи
справді там їхній син, але працівники спецслужб цього зробити
не дозволили. У 1983 році чорний ворон афганської війни при-
летів у с.  Верхнє. В далекій мусульманській країні загинув Петро
Гавій. Через 2 роки, коли там, за розповідями очевидців, тривали
надзвичайно активні бойові дії, в домовинах на Турківщину прибу-
ли прапорщик Степан Мельникович, рядовий Микола Лимар та
рядовий Іван Боберський. А за  рік до завершення афганської
авантюри в домовині до батьківської оселі повернувся Іван Кос-
тишин.

Загалом  через Афганістан пройшло близько 150 вихідців з Тур-
ківщини. Уже після виводу військ від  поранень та душевних травм
померли Василь Готраш із с. Бітля, Богдан Дульнявка, Ігор Соло-
патич, Петро Шевців, Ігор Герич  з м. Турка, Василь Сипливий із с.
Либохора, Володимир Корнутич із с. Ільник, Микола Стебівка із с.
Верхнє, Василь Хомин із с. Ластівка, Василь Шугало з с. Розлуч.

Їх світлу пам’ять, як і убієнних побратимів, свято бережуть вої-
ни-афганці, що й зараз повсякчас показують зразки патріотизму і
відданості Українській державі, хоча в ті часи вони воювали і вми-
рали за віртуальні  радянські «ідеали», навіяні тодішньою пропа-
гандистською машиною. Зараз вони в перших лавах у боротьбі за
національні принципи Української держави. Тут можна згадати і
Революцію Гідності, де афганська сотня була однією з перших, та
російсько-українську  війну в Донецьку та Луганську, де вони та-
кож на передніх рубежах.

А тому іноді стає дивним, що дехто намагається посіяти розбрат
і ворожнечу в святе товариство бойових побратимів, де є і благо-
родна мета  в боротьбі із захисту  українських інтересів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Колектив Явірського відділення поштового зв’яз-
ку щиросердно вітає колегу по роботі Надію Іван-
івну Дякунчак із 50-річчям, яке відзначатиме 31
грудня, і бажає ювілярці міцного здоров’я, ро-
динного тепла, Божої ласки на многії літа!

Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Члени Української Спілки Ветеранів Аф-
ганістану щиросердечно вітають із прекрас-
ним життєвим ювілеєм – 60-річчям від дня
народження, яке буде святкувати 1 січня,
голову УСВА, воїна-афганця – Івана Тодо-
ровича Панцира – який проявив героїзм і
самопожертву під час виконання військо-
вого обов’язку на території інших держав, є
взірцем для нинішніх воїнів-захисників Ук-
раїни в зоні АТО. Низький уклін Вам, Іване
Тодоровичу! Хай затишок, добро і шана ото-
чують Вас скрізь. Наснаги Вам, щастя, ра-
дості, успіхів у праці на благо родини та
рідної України. Господнього Вам благосло-
вення і опіки.

Хай буде все, що має бути:
І тихі радощі життя,
Калини цвіт і вишень білих диво,
І мирних років сонячність щаслива;
І наша вдячність нескінченна,
І України бойові знамена!
Сьогодні ми бажаєм щиро Вам
Ще літ та літ під Долі оберегом!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають з ювілейним днем народження го-

ловного лікаря лікарської амбулаторії с. Гусне – Люд-
милу Володимирівну Комарницьку – і бажають

шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і
води, поваги від людей, любові від рідних,
сімейного благополуччя, Божої опіки на
життєвій стежині.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ сер-
дечно вітають з ювілейним днем народження мо-
лодшу медсестру приймального відділення – Ган-
ну Миколаївну Ватраль – і бажають ювілярці
міцного здоров’я, родинної радості і тепла, дос-
татку і миру, Божої ласки на довгій життєвій сте-
жині.

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

Дорогу куму, сусідку, жительку с. Либохора – Катерину Павлівну
Файкун – сердечно вітають з ювілеєм, який святкуватиме 1 січня,
кум Василь та Марія Фатич й бажають дорогій ювілярці щастя, доб-

рого здоров’я на довгі роки.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного, щастя без ліку
Щасливого, доброго довгого віку.
Многая літа Тобі бажаєм,
Многая літа – від душі.
Нехай Тобі сонце усміхається
І коли падають дощі.

Кохану дружину, турботливу матусю, дорогу донечку, люблячу сес-
тричку, онучку і племінницю – Ірину Василівну Цупу – сердечно віта-
ють із ювілейним днем народження чоловік Тарас, донечка Да-
ринка, мама Галина, тато Василь, брати Михайло і Мар’ян, бабусі –
Надія і Оксана, дідусь Василь, тітка Валя, племінники Владислав і
Анастасійка, бажають їй міцного здоров’я, радості в житті, любові,

благополуччя, Божої опіки на щодень і на довгий-довгий
вік.

Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілунком.

Нехай любов близьких Тобі людей
Для Тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається Тобі,
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля – милосердна і ласкава.

А в 2017 році, при підтримці і
допомозі патріотів-ентузіастів,
на цьому ж місці встановлено
великий і величний металевий
хрест Хрест справді є великий,
його розмір – 6 метрів на 4 мет-
ри . А встановлений він на бе-
тонному стовпі – 4 м над зем-
лею. В гарну погоду хрест видно
більше як за 5
км. А величний
тим, що покри-
тий метале-
вим листом
«під золото»,
його ще нази-
вають – булат.
Основний не-
сучий матеріал
– алюмінієві
профільні тру-
би (40 мм х20
мм). Всереди-
ну, в кожну тру-
бу, для
м і ц н о с т і ,
вставлено по 2
профільні тру-
би (15 мм х 15
мм) з чорного
металу.

Булатом об-
тягнув конст-
рукцію Олекса
Куник. Матеріали закупив за свої
кошти Микола Степанович  Ми-
хайлик. Виготовляли, підвозили
матеріали і встановлювали
хрест Микола Іванович, Микола
Андрійович , Олександр Мико-
лайович, Іван Федорович, Мар’-
ян Іванович, Мирон Миколайо-
вич, Василь Іванович – Михайли-
ки; Олекса Іванович, Володимир
Володимирович, Василь Івано-
вич, Володимир Іванович – Ку-
ники; Василь Федорович, Андрій
Федорович, Ярослав Ількович,
Лука Павлович – Брянчики; Іван
Павлович, Володимир Іванович
– Михалки; Володимир Миколай-

ович Ільницький, Василь Михай-
лович Сеньків, Дмитро Мироно-
вич Яцейко;  Іван і Василь Лоць-
ки; Микола Ількович, Микола Ми-
колайович, Микола Юркович По-
курбаничі; Петро Петрайко,
Олекса Потюк, Юрко і Ярослав
Тяжкуни; Олесь Гритчак, Іван
Іванович Джуринець, Григорій

К о к о т а й л о ,
Степан Мале-
вич, Тетяна Ка-
линич, Іван Се-
менович Гом-
зяк, Юрко і Ро-
ман Ринчаки,
Юрко Клюйник,
Володимир Ва-
куленко, Ва-
силь Васильо-
вич Фазан,  Бог-
дан Миколайо-
вич   і Степан
Ф е д о р о в и ч
Дреботи,  Іван
Мендель, Ро-
ман Богайчик,
Юрко Кубан.
Хрест освятили
отці – Михайло
та Василь – 22
грудня в уро-
чистій обста-

новці. В заході  взяли участь до-
рослі з хоругвами, патарійцями
і хрестами. Після освячення хре-
ста, всі присутні заспівали Гімн
України  «Ще не вмерла Украї-
на». Відтак школярі, що є пост-
ійними користувачами бібліоте-
ки №1 с. Бітля, під керівництвом
завідувача бібліотеки Надії Іва-
нівни Кравчак, дали змістовний
концерт. Дівчатка у хронологічно-
му порядку розповіли про герої-
чну боротьбу українського наро-
ду за волю і незалежність. Про
часи тисячолітньої давності і про
сьогодення, коли одвічний ворог
України – московська орда, по-

стійно старається поневолюва-
ти Україну і знищити її як держа-
ву, розв’язала війну на Донбасі,
окупувала Крим. Учні заспівали
також і кілька пісень, в тому
числі і пісню «Україна»,  «Гімн
свободи» і ін.

На закінчення всі присутні зас-
півали «Боже великий єдиний,
нам Україну храни».

Я від свого імені подякував і
ще раз через газету дякую всім,
хто допоміг встановити цей
хрест, присвячений 26-ій річниці
відновлення державності Украї-
ни, всім тим, хто взяв участь в час
освячення його – священикам,
учасникам концерту – сестрам
Віті і Лілі Покурбанич, Лілії
Іванівні Микитюк, Тетяні Мико-
лаївні Покурбанич, Христині
Ярославівні Легезі, Діані Юрківні
Тяжкун, Тетяні Юрківні Покурба-
нич, Наталії Дмитрівні Яцейко.
Їхньому керівнику Надії Іванівні
Кравчак.

Особлива подяка від усіх учас-
ників святочного дійства Миколі
Ільковичу Покурбаничу, який о 7
год. ранку запряг коней і разом
з Іваном Федоровичем Михайли-
ком розчистили дорогу від снігу
на гору до хреста. Після поба-
жань щастя, здоров’я всім,   усі
присутні заспівали «Многая
літа!».

Може, я не всіх тут згадав, хто
прилучився до цієї богоугодної
справи, то мені вибачте. Що Бог
любить і бачить всіх, хто йому мо-
литься, встановлює хрести та
інші знамена в Його честь,
свідчить те, що коли йшла
відправа біля цього ювілейного
хреста, то над селом засіяла
веселка. Скептики, мало віруючі
в Бога, а то й зовсім невірні, ска-
жуть: « При чім тут Бог? Веселка
– це природне явище». Так, це
природа. А хто створив природу?
Бог і Він управляє нею за наши-
ми проханнями, діями, молитва-
ми і т.д. Ми провели електроосв-
ітлення в хату і включаємо-вик-
лючаємо тоді, коли хочемо. Ось
так і Бог керує всім, що створив.

Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу РО КУН.

ÕÐÅÑÒ ÍÀ ÃÎÐ²
ÊÀÐÀÑÎÂ²ÖÜ

Після проголошення Верховною Радою України Декларації про
суверенітет в 1990 році, члени НРУ – Ярослав Матійців, Ва-
силь Іванович Михайлик, Микола Степанович Михайлик – орган-
ізували молодих хлопців і встановили дерев’яний хрест на
честь цього рішення на г. Карасовіць, навпроти церкви Свя-
того Миколая. Згодом хрест зігнив. Тоді голова Бітлянської
сільської ради Михайло Цап організував і встановив новий
хрест – теж дерев’яний. Пройшло небагато часу, і цей хрест
зігнив.

ЩОБ ЗБЕРЕГТИ СПОРУДУ
Відомо, що приміщення   колишньої  старої  районної лікарні, яке перестало функціонувати з

відкриттям реконструйованих медичних корпусів по вул. Військове Містечко в с. Завадівка,
заплановано  переобладнати і створити  тут стаціонарне відділення для тимчасового або
постійного проживання одиноких непрацездатних громадян.  Споруду поставлено на баланс
соціальної сфери – Турківського територіального центру. Але щоби  довести тут усе, як
мовиться, до пуття, потрібні значні кошти.

Зараз, як каже начальник Турківського терцентру Володимир Данчишак,  головне – зберегти цей
будинок. Наприклад, минулого року  було укріплено фундамент будівлі, а  цієї осені,  за кошти місцевого
бюджету, в сумі  250 тис. грн.,  зробили дренаж,  гідроізоляцію фундаменту, каналізацію,   облаштували
водовідведення,  На наступний рік  було б добре  відремонтувати фасад будинку. Позитивно, що  сесія
Турківської районної ради, яка  відбулася нещодавно, прийняла рішення виділити  330 тисяч гривень
на реконструкцію  даного приміщення.  За них  і розпочнуть ремонт фасаду. Хоча цієї суми  недостатньо
для його завершення. Тож чекати на відкриття відділення одиноким та стареньким непрацездатним
людям доведеться ще довго.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÈÉ ÔÎÍÄ «ÌÈËÎÑÅÐÄß»
Çâ³ò çà 2017 ð³ê

Упродовж року, що минає, в міру своїх можливо-
стей, ми намагалися допомагати нужденним і по-
требуючим жителям Турківщини. Звичайно, не все
вдалося, але посильна допомога була надана. Так
17 особам надано засоби пересування – інвалідні
візки, ходунки, туалетні стільці. 170 родин отрима-
ли гуманітарну допомогу у вигляді одягу, взуття, по-
стільної білизни, солодощів. 17 родин отримали

фінансову  допомогу на лікування важко хворих
дітей  (по 100 євро кожна). Для Турківської шко-
ли-інтернату  було придбано дві пральні машин-
ки, вартістю 21900 гривень, електром’ясорубку за
1800 гривень, а для Турківського НВК – вживану
морозильну камеру за 3200 гривень.

Упродовж року волонтери благодійного фонду
зібрали 16366 гривень для потреб учасників АТО,
частину з яких уже використано для придбання
потрібних воїнам речей.

Мирослава КАЛИНИЧ,
голова благодійного фонду «Милосердя».
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Любомира як здібного, кмітли-
вого хлопця, ніхто не журив з при-
воду його майбутнього. Вчителі,
однокласники були впевнені, що
він у своєму виборі не помилить-
ся, своєї мети досягне. Хоча сам
не раз робив, як кажуть, замис-
ли і розмисли,  Думав  навіть  і
про вступ  до Дрогобицького пе-
дагогічного  університету ім. І.
Франка – на історичний факуль-
тет. Але доля розпорядилася по-
іншому. У скорому часі Любоми-
ра  щиро вітали у Турці вчителі,
однокласники з отриманою по-
свідкою студента Львівської ко-
мерційної академії. Турківчанин
перший іспит склав на відмінно,
отже відпала необхідність здава-
ти наступні. Він став студентом.

Фінанси, економіка для нього
були коронними дисциплінами у
вузі впродовж всього навчально-
го процесу. Як опановував ними
Любомир Созанський,  засвідчу-
вало те, що нерідко викладачі до-
ручали йому (як  і колись  вчителі
у школі) залишатися на певний
час на їх місці і кваліфіковано
розкривати перед студентами
молодших курсів програмний ма-
теріал.

...  Пройшло 7 років. На руках –
дипломи бакалавра, магістра. І
знову Любомирові  було про  що
згадати...

Після випуску студентів комер-
ційної академії (серед яких був  і
турківчанин Любомир Созансь-
кий ), у кабінеті директора
Львівського філіалу Київського
європейського університету зад-
звонив телефон ректора І.І. Ти-
мошенка. Коли мова зайшла про
те, що у філіалі бракує одного
викладача, Іван Іванович порадив
запросити на викладацьку робо-
ту кращого випускника Львівської
комерційної академії Любомира
Созанського.

Згодом його попросили навіда-
тись до філіалу.

- Пане Созанський, пишіть за-
яву до нас на працю – на  посаду
викладача. Ваша висока профес-
ійна підготовка нас влаштовує, –
наголосили під час зустрічі у
Львівському філіалі.

А довір’ям юнак вміє дорожи-
ти, незалежно, чи-то батьків, вчи-
телів, однокласників чи однокур-

сників.
З першого дня своєї викла-

дацької  діяльності турківчанин
фахово  навчав студентів  фінан-
сово – економічних  дисциплін.
Радів, що  вони проявляють до
них неабиякий інтерес. На педа-
гогічних нарадах було звернуто
увагу на те, що на лекціях викла-
дача Любомира Созанського
немає пропусків студентами за-
нять. Так визріла необхідність у

проведенні   Любомиром – як
кращим викладачем університе-
ту –  відкритого семінару. Охочих
запозичити передовий досвід ви-
явилося багато,  навіть відомі
фінансисти з багаторічним ста-
жем побували на ньому.

Після кількох занять всі прий-
шли до спільного висновку: запо-
рукою  успіху Любомира Йосипо-
вича є те, що свою справу він веде
чітко, не застосовуючи збитої
формалістики у навчальному
процесі. Усі зрозуміли –  успіх
колеги полягає в тактиці розкрит-
тя теми. А ще впевнилися, що
вона полягає у конкретиці і про-
стоті — предметно доводити сту-
дентам програмовий матеріал,
незалежно,  чи то йдеться про
банківську діяльність, економіку,
чи бюджетну сферу. Бо саме  зав-
дяки таким критеріям праці, й
було здобуто ним ще один дип-
лом магістра в Київському євро-
пейському університеті, який
має міжнародний статус.

Вченим, присутнім на семінарі,
заімпонував ще один вельми ва-
гомий фактор: передова методи-

ка праці не привела Любомира
Созанського до зазнайства, ба й
погорди. Він реально і практич-
но довів викладачам і студентам,
що для нього це чужа манера
поведінки. Не змінилась вона і
коли Любомир обійняв посаду
старшого викладача.

Даючи вкрай необхідні знання
студентам, викладач з Турки про-
довжував поглиблювати і свою
кваліфікацію.  Згодом вступив  до
аспірантури згаданого вузу. До
речі, на попередньому захисті
дисертації на відмінно склав всіх
10 іспитів. Блискуче представив
й саму  дисертацію на тему
«Фінансове регулювання, форму-
вання і використання капіталу бу-
дівельних підприємств».  З отри-
манням вченого звання кандида-
та економічних наук Любомира
Созанського щиро вітала вели-
ка когорта колег та  друзів.

Не простим для Любомира
Йосиповича виявився  й 2016 рік.
Його, як одного з кращих нау-
ковців Львова, запросили взяти
участь у роботі Міжнародної кон-
ференції вчених у польському
місті Жешув. На ній представни-
ки вченої ради попросили його
поділитися своїм досвідом робо-
ти. Багаті набутки представника
міста Лева заінтригували дослід-
ників різних галузей знань. До
речі, у дні роботи Міжнародної
конференції в першій половині
дня він читав лекції для студентів
у Львові, а в  другій - хутко по-
спішав на потяг, який прямував
на Польщу, і  ще встигав на кон-
ференцію.

Своєю діловитістю, солідним
багажем знань та добропоряд-
ністю пан Любомир заімпонував
багатьом вченим Європи, і вони,
на підсумковій нараді, попроси-
ли його організувати та провести
аналогічну міжнародну  конфе-
ренцію у Львові. З  цим завдан-
ням вчений з Турки справився
досить успішно, завоювавши тим
самим ще більший авторитет і
визнання у своїх нових друзів -
відомих вчених багатьох країн
світу.

 Після цієї неординарної  події
на адресу пана Любомира посту-
пило запрошення – перейти до
них на постійну  роботу  в  науко-
вий центр. І він – погодився.

Через постійну зайнятість, на-
уковця Любомира Созанського
не часто можна зустріти на вули-
цях рідної йому Турки. Скромний
по натурі, діловитий за вдачею,
він завжди поспішає. Поспішає,
аби якомога більше зробити ко-
рисного для рідної України.

Ю. Корчак – Корвін,
На світлині: Любомир Со-

занський.

ÍÀÓÊÎÂÅÖÜ -
ËÞÁÎÌÈÐ ÑÎÇÀÍÑÜÊÈÉ
Очевидно, науковцям, найперше – молодим, одержимим май-

бутніми дослідженнями, не завжди вистачає часу . Вони – в
творчому пошуку, в прагненні в час розвинутих технологій
привнести в суспільство щось своє, оригінальне, неординар-
не. Серед таких і Любомир Созанський, уродженець м.Турка.

Здається, наче вчора, йшов у перший клас. Не йшов – летів,
бо з вивченням «Букваря», «Читанки», проблем не було – чи-
тати навчився рано. Протягом  всього навчального періоду в
Турківській середній школі його постійно ставили у приклад і
в навчанні, і поведінці. У 1997 - му десятирічка вже була позаду,
а в активі  - два атестати (один з музичної школи).

Шановного Василя Васильовича Шутку, завуча Бітлянського НВК,
щиросердечно вітає з днем народження, а також з Новим роком і
Різдвом Христовим,  учениця 11 класу Ганна
Бобурка і бажає йому міцного-міцного здоро-
в’я, успіхів у роботі, невтомної життєвої енергії,
добра, благополуччя, світлих  і щасливих років
життя   в  Божій опіці і благословенню.

Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніко-

ли,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Хай обминають біль і тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Здоров’я міцного зичу Вам щиро,
Живіть у любові, радості, мирі.

Педагогічний колектив Красненської ЗОШ щиро вітає із золотим
ювілеєм вчителя географії Мирославу Миколаївну Борканин і
бажає шановній ювілярці неба безхмарного, на-
строю гарного,  здоров’я – без ліку і довгого, дов-
гого щасливого віку.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей.
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.

Педагогічний колектив Шум’яцької ЗОШ щиро вітає з ювілеєм –
60-річчям від дня народження – колегу по роботі, вчителя фізичної
культури Ярослава Васильовича Макарця і
бажає шановному ювіляру  міцного здоро-
в’я і довголіття.

Дозвольте Вас сердечно привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день в житті.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і  доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
 На щедрі щастям многії літа!

Дорогу і щиру подругу  – Надію Іванівну Дякунчак, жительку с.
Мала Волосянка, з ювілеєм – 50-річчям від дня народження,  щи-
росердечно вітають Людмила Василівна Вар-
варич з сім’єю,  Галина Іванівна Шугало з сім’єю,
Люба Василівна Турянська з сім’єю, Надія Фе-
дорівна Дякунчак з сім’єю і бажають  дорогій
ювілярці  міцного-міцного здоров’я, родинного
тепла, любові, достатку, світлої радості в житті,
Господнього благословення на многії і благії літа!

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки радість,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
А в небеснім просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі Своїм Синочком
Приносять  Вам щастя земне.

У перший день Нового року (1 січня) святкує своє 60-річчя спра-
ведлива, щира, добропорядна людина – Іван Тодорович Панцир,
житель м. Турка.

 З нагоди ювілейного дня народження
шлемо найщиріші побажання добра, ра-
дості, міцного здоров’я, невичерпної життє-
вої енергії, Божого благословення.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Шануєм Вас за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба

милість.
 Пречиста Діва хай в житті допомагає.
 Ангел Господній на крилах Вас тримає.
Щасливого Вам Нового року і веселих Різдвяних свят! Нехай Вам

Господь дарує многая і благая літ!
З повагою  друзі – Зіновій Зубрицький, Йосип Саварин,  Іван

Яворський.

×îòèðüîì äåïóòàòàì ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ ðàä
Òóðê³âùèíè äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè øòðàô çà êîðóïö³þ
За участі Самбірської місцевої прокуратури, Турківським районним судом визнано винними 2

депутатів Турківської міської ради та 2 депутатів Турківської районної ради у вчиненні адміні-
стративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Так народні обранці несвоєчасно, без поважних причин, подали декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції.

Відтак судом вказаних депутатів визнано винними у вчиненні адміністративного правопорушення, пе-
редбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

За наслідками судового розгляду, до цих осіб застосовано стягнення у вигляді штрафу, в сумі 3 400 грн.
Рішення суду набрали законної сили.
Крім цього, за результатами розгляду подань прокуратури, внесених у порядку ч.3 ст.65 Закону України

«Про запобігання корупції», проведено службові перевірки у відділі освіти Турківської райдержадмініст-
рації та державному підприємстві «Турківське лісове господарство».

Посадових осіб, які допустили порушення вимог антикорупційного законодавства, притягнуто до дис-
циплінарної відповідальності.

Наталія РИБЧИЧ,
прокурор Турківського відділення Самбірської місцевої прокуратури.
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Люблячу, дорогу, чуйну і турботливу дружину, матусю, бабусю, пра-
бабусю, жительку с. Ясениця – Надію Максимівну Пецкович – із
ювілеєм – 70-річчям, яке святкуватиме 1 січня, щиросердечно і з
великою любов’ю вітають чоловік Василь, дочка Галина, зять Ва-
силь, невістка Валентина, онуки Ірина з чоловіком
Тарасом, Михайло, Мар’ян, Владислав, Анас-
тасія і маленька правнучка Даринка і бажа-
ють їй міцного здоров’я – на довгі роки, щас-
тя родинного, настрою гарного, достатку,
миру, добра, а від Всевишнього – многая і
благая літ.

Низький уклін Вам, рідна, до самої землі,
За руки працьовиті, невтомні, золоті.
За серце неспокійне, що за дітей болить,
За душу, щиру й добру, що всіх благословить.
А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа.
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча наша мамо!

Дорогу хресну маму, куму, жительку с. Верхнє Висоцьке
– Галину Іванівну Бурядник – із ювілейним 55-
річчям, яке святкуватиме 1 січня, сердечно віта-
ють похресниця Наталія і кум Микола й бажа-
ють їй міцного-міцного здоров’я, світлої радості
в житті, благополуччя, родинного тепла, мир-
ного неба над головою, довголіття.

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

Із 55-річчям від дня народження дорогу сусідку – Галину Іванівну
Бурядник із Верхнього Висоцького – щиросердечно вітають сусіди
Микола і Катерина і бажають шановній юві-
лярці усього найкращого, що можна поба-
жати хорошій і добрій людині – міцного здо-
ров’я, родинного тепла, сімейного благопо-
луччя, миру, добра, любові, радості, Божого
благословення на многії літа.

Летять роки, мов чайки над водою,
А разом з ними й доля непроста,
А Ви завжди лишайтесь молодою –
Живіть у щасті й радості до ста.
Хай  Господь намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я, любові, тепла,
 Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде людського тепла.

Профспілковий комітет і педагогічний колектив Боринського про-
фесійного ліцею народних промислів і ремесел щиросердечно віта-
ють з ювілейним днем народження виклада-
ча ліцею Діану Степанівну Пудло і бажають
шановній ювілярці  міцного здоров’я – з роси і
води, творчого натхнення, невсипущої життє-
вої енергії, здійснення мрій, любові, добра, бла-
гополуччя, Божої ласки на довгі роки життя.

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Спасибі за плідну працю
У зв’язку з тим, що Іван Тодорович Панцир, за  станом здоро-

в’я та власним бажанням, залишає посаду голови УСВА, ми
щиро дякуємо своєму побратиму за багаторічну плідну пра-
цю, вагомий внесок у розбудову Спілки. Це людина, яка завжди
була і є прикладом мужності і відваги, зразком тих, для кого
«обов’язок» – це не просто слово, а норма поведінки, суть жит-
тя. У його військовій службі були два відрядження в Афгані-
стан, у найнебезпечніші гірські райони. Будучи пораненим, він,
разом з членами екіпажу, врятував життя 12 десантникам.

За хоробрість він нагороджений 15 медалями, в тому числі «За
заслуги» усіх трьох ступенів, 6 – бойовими орденами. До того ж удо-
стоєний і церковних нагород, зокрема медалі «За жертовність і
любов до України», якою нагородив його Патріарх Київський і всієї
Руси-України Філарет, ордена преподобного Іллі Муромця  ІІ ступе-
ня.

Іване Тодоровичу, Ви – наш герой, наша гордість, взірець муж-
ності і відданості, ідеал громадянина-патріота. Велике братерське
Вам спасибі.

З повагою – воїни-афганці, члени  УСВА.

Висловлюємо щирі слова подяки надзвичайно добрій і чуйній
людині, вмілому медику, фельдшеру с. Нижнє –Єві Степанівні
Затварницькій. У спеку і холод, тріскучі морози, а коли потрібно
– й вночі, Єва Степанівна завжди, за першим викликом, прихо-
дить до нашої дитини. Порадить, поспілкується. І як медик-
професіонал назначить правильне лікування.

Сердечно вітаємо Вас, Єво Степанівно, з наступаючим Новим
роком та Різдвом Христовим! Нехай Вас біди та негаразди обхо-
дять стороною, а Ваші добрі справи повернуться сторицею. Нехай
Божа радість та мир завжди перебувають у Вашому домі.

З повагою – сім’я Лешко.

Свято, прикрашене радістю
З першим снігом і морозами

приходять в Україну зимові
свята. Найбільшим радісним
для дітвори є свято Миколая.
Свято Миколая завжди осяя-
не казковою таємничістю,
радістю та можливістю
здійснення мрій і чудес.

Таким був і цьогорічний день
19 грудня для всіх учнів Нижньо-
яблунського НВК, коли у школу
завітав Святий Миколай із пода-
рунками.

Дирекція, батьки та батькі-
вський комітет сердечно дяку-
ють за подарунки добродійни-
кам – депутату Львівської облас-
ної ради, директору ДП «Бо-
ринське лісове господарство»
М.М.Ільницькому; В.В.Стахніву –
голові батьківського комітету;
підприємцям: В.Г.Пукшину,
В.І.Рембішу, І.С.Буняку, І.І.Кузану,
О.М.Сливар, О.М.Питчаку.

Шановні меценати, щиро дя-
куємо Вам за те, що Ви подару-
вали нашим дітям солодке свя-
то. Нехай Господь віддячить
Вам за добрі діла сторицею.
Бажаємо всім Вам щасливого
Нового року та веселих Різдвя-
них свят.

За вікном сніжок летить,
Вітром завиває,
Тож спішіть усі до нас
На свято Миколая!
19 грудня кожного року – дов-

гоочікуваний день зустрічі з мрія-
ми та подарунками, свято дитин-
ства і щедрості, на яке чекають і
дорослі, і малеча. Святий Мико-
лай знає, що всі діти чемні, ма-
ють добрі серця, люблять Бога,
український народ і рідний край
– Україну.

У Завадівському НВК відбуло-
ся свято зустрічі з Миколаєм.
Гамір, сміх, радість, щирі по-
смішки і щасливі очі дітвори світи-
лися надією і очікуванням: «А чи
принесе Святий Миколай со-
лодкі подаруночки?». Їхні надії
здійснилися завдяки меценат-
ству добрих і щедрих людей: ко-
лективу працівників Завадівської
сільської ради – в особі Мар’яна
Дмитровича Сакаля; підприєм-
ця, голови батьківського коміте-
ту школи Миколи Миколайовича
Кольгановича, підприємця Мар-
’яна Васильовича Зелінки,
підприємця Олександра Михай-
ловича Ільницького.

Ми щиро їм дякуємо і бажаємо
щасливого Нового року та весе-
лих Різдвяних свят.

Нехай радість і довіра
Будуть в кожній хаті.
Хай заживуть в мирі люди,
Хай будуть багаті!

Дирекція школи.

За навчання нашої дитини вдома висловлюємо щиру
вдячність вчителям школи с. Нижнє Христині Іванівні Тяжкун
і Людмилі Богданівні Легезі. Ці педагоги сумлінно і відповідаль-
ного ставляться до своєї роботи, стараються донести ди-
тині знання. Добрі, щирі і людяні.

Христино Іванівно та Людмило Богданівно, сердечно вітаємо Вас
з нагоди Нового року та Різдва Христового. Бажаємо Вам зустріти і
провести свята у доброму настрої. Нехай Різдвяна зірка принесе до
Ваших домівок добро і благоденство. Хай життєві труднощі омина-
ють Вашу родину, завжди панують в ній мир і злагода, живе віра у
світле майбутнє. Господнього Вам благословення на многая і бла-
гая літа.

З повагою – сім’я Лешко.

Родина Гошівських вислов-
лює щиру подяку депутату
Львівської обласної ради Ми-
хайлу Семеновичу Дзюдзю за
соціальну допомогу, надану
нашій   родині.

Нехай Всевишній обдарує Вас,
шановний Михайле Семеновичу,
Своєю ласкою і благословен-
ням. Щастя, радості і міцного
здоров’я Вам у Новому році і
світлого Різдва Христового!.

Дирекція, педагогічний та учнівський  колективи Явірсько-
го НВК висловлюють щиру подяку сільському голові Дмитру
Гошовському за організацію подарунків до Дня Святого Мико-
лая  учням школи, а також депутату Львівської обласної ради
Михайлу Дзюдзю, Явірському лісництву та всім  підприємцям
с. Явора, які стали жертводавцями і спорядили Святого Ми-
колая до дітей

Нехай щедра рука Господня нагородить Вас, благодійники, сто-
рицею. Бажаємо Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, миру,
злагоди і родинного тепла,  світлого  і щасливого Нового року та
радісних Різдвяних свят!

Дирекція, батьківський комітет і учні Либохорської ЗОШ І-ІІІ
ст. щиросердно дякують за подарунки до Святого Миколая
Всеукраїнському об’єднанню «Свобода»,  депутату Львівської
обласної ради Михайлу Михайловичу Ільницькому, а також цер-
ковному комітету церкви Вознесіння Господнього і церковно-
му комітету храму Покрови Пресвятої Богородиці.

Всім доброчинцям бажаємо міцного здоров’я, довголіття, світлих
і радісних днів, зігрітих людською любов’ю та Божою благодаттю.
Щоб у щасті та достатку зустріли Новорічні та Різдвяні свята.

ВДЯЧНІСТЬ ЗА
НЕБАЙДУЖІСТЬ, ТУРБОТУ

ДЯКУЄМО ЗА СОЛОДКЕ СВЯТО
Адміністрація та батьки учнів Матківського НВК щиро вдячні за організацію подарунків до

Дня Святого Миколая депутату Львівської обласної ради Михайлові Михайловичу Ільницько-
му, голові батьківського комітету школи Миколі Михайловичу Височанському, підприємцю
Миколі Васильовичу Стецю,  сільському голові Олегові Йосиповичу Павку.

Всі наші благодійники, хай Господь Вам щиро помагає, продовжить вік, примножить своїх ласк.
Нехай любов із неба посилає сьогодні, завтра і повсякчас.

Жителі с. М. Волосянка щиро вітають із ювілеєм – 50-річчям від
дня народження – свою листоношу Надію Іванівну Дя-
кунчак і бажають їй міцного здоров’я і довголіття.

50 – не привід для печалі,
50- це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі
Йдуть не оглядаючись літа.
Нехай Вам Бог пошле здоров’я й сили.
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ.



29 ãðóäíÿ 2017 ðîêó       «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                           7 стор.

Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à

ПОНЕДIЛОК, 1
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 06.30 Д/с «Орегонський
путiвник»
06.55 Д/с «Супервiдчуття»
07.50 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
08.15 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
09.05 Д/с «Дика планета»
10.10, 21.35 Погода
10.25 Д/с «Смак Дзяннаня»
11.45 Фольк-music
13.10 Х/ф «Створення свiту»
15.20 ЧереЩур (Late night
show)
17.15 «UA:МУЗИКА»
18.25 Х/ф «Генрiх VIII»
20.25 Незвичайнi культури
21.00, 01.10 Новини
21.50 ЧереЩур
22.20, 03.00 Iсторiя кiно
00.35 Д/с «Орегонськи
путiвник»

КАНАЛ 1+1
06.50 «Концерт «Океан Ельзи.
Без меж»
09.50 М/ф «Турбо»
11.25 «Лiга смiху 2017»
13.25 «Вечiрнiй Київ 2017»
15.35 «Новорiчний Вечiрнiй
Квартал 2017»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Сам удома»
22.15 Х/ф «DZIDZIO
Контрабас»
23.50 «Новорiчний карнавал
Свiтського життя»

ІНТЕР
05.55 Мультфiльм
06.20 Х/ф «Дванадцять
мiсяцiв»
09.10 Х/ф «Замiж у Новий рiк»
11.10 Х/ф «Це я»
12.50 Х/ф «Iронiя долi, або З
легкою парою!»
16.30 «На Iнтерi - Головна
ялинка країни»
20.00, 02.20, 05.10
«Подробицi»
20.30 Т/с «Мереживо долi»
22.30 Т/с «Полуничний рай»
02.50 Х/ф «Божевiльний день,
або Одруження Фiгаро»

ВIВТОРОК, 2
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 06.30 Д/с «Орегонський
путiвник»
06.55 Д/с «Супервiдчуття»
07.50 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
08.15 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
09.05 Д/с «Дика планета»
09.30 Документальний фiльм
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
12.00 Країна на смак
13.10 Х/ф «Червоний колiр
Бразилiї»
15.15 Фольк-music
16.45 Дiти Z
17.20 М/с «Чорний Джек»
18.25 Х/ф «Генрiх VIII»
20.25 Незвичайнi культури
21.00, 01.10 Новини
21.30, 01.35 Яскравi моменти
Дефлiмпiади-2017
21.50 ЧереЩур
22.20 Iсторiя кiно
00.35 Д/с «Орегонськи

путiвник»

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.45 «Модель XL»
09.30, 10.30 «Чотири весiлля»
11.40 «Вечiрнiй квартал»
15.55 Х/ф «DZIDZIO
Контрабас»
17.35 Х/ф «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика»
19.30, 05.15 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20.15 Х/ф «Сам удома - 2»
22.30 Концерт «Бенефiс
Руслана Квiнти. Небо - это я»

ІНТЕР
05.40 Мультфiльм
06.20, 04.10 Х/ф «Снiгурка»
08.05 «Готуємо разом»
09.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00, 20.30 Т/с «Мереживо
долi»
12.50 Т/с «Схiднi солодощi»
15.40 «Новорiчний вогник.
Повiр у мрiю»
18.30 «Крутiше всiх»
20.00, 02.10 «Подробицi»
22.30 Т/с «Яблучний спас»
02.40 Х/ф «Три мушкетери»

СЕРЕДА, 3
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 06.30 Д/с «Орегонський
путiвник»
06.55 Д/с «Супервiдчуття»
07.50 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
08.15 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
09.05 Д/с «Дика планета»
09.30 Документальний фiльм
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
12.00 Країна на смак
13.10 Х/ф «Червоний колiр
Бразилiї»
15.15 Фольк-music
16.45 М/с «Чорний Джек»
18.20 #ВУКРАЇНI
19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20.25 Незвичайнi культури
21.00, 01.10 Новини
21.30, 01.35 Яскравi моменти
Дефлiмпiади-2017
21.50 ЧереЩур
22.20, 23.30 Iсторiя кiно
23.25 Мегалот
00.35 Д/с «Орегонськи
путiвник»

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.50 «Модель XL»
09.40, 10.50 «Чотири весiлля»
11.55 Х/ф «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика»
13.45 «Вечiрнiй квартал»
17.35 Х/ф «Обережно! Предки
в хатi»
19.30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20.15 Х/ф «Сам удома - 3»
22.10 Х/ф «Кохання - зiтхання»
00.10, 02.20 Х/ф «На узбiччi»

ІНТЕР
05.40, 20.00, 02.10
«Подробицi»
06.10 Мультфiльм
06.30, 04.20 Х/ф «Фiнiст - Ясний
сокiл»
08.10 «Готуємо разом»
09.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»

11.00, 20.30 Т/с «Мереживо
долi»
12.50 Т/с «Схiднi солодощi»
15.40 «Новорiчний вогник.
Залишаємось зимувати»
18.30 «Крутiше всiх»
22.30 Т/с «Чотири пори лiта»

ЧЕТВЕР, 4
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 06.30 Д/с «Орегонський
путiвник»
06.55 Д/с «Супервiдчуття»
07.50 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
08.15 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
09.05 Докудрама «Доньки
Єви»
09.30, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.35, 13.10, 15.00, 16.35
Погода
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
12.00 Країна на смак
13.25, 01.35 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Спринт 7,5 км.
Жiнки
15.15 Надвечiр’я. Долi
16.45 М/с «Чорний Джек»
18.20 #ВУКРАЇНI
20.25 Незвичайнi культури
21.00, 01.10 Новини
21.30 Бiатлон. Яскравi
моменти
21.50 ЧереЩур
22.20 Iсторiя кiно

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.40 «Модель XL»
09.05 «Чотири весiлля»
10.10 «Мiняю жiнку»
11.25 Х/ф «Кохання - зiтхання»
13.25 «Вечiрнiй квартал»
17.35 Х/ф «Сам удома - 3»
19.30, 04.55 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20.15 Х/ф «Сам удома - 4»
22.00 Х/ф «Кохання - зiтхання -
2»
23.55, 01.40 Х/ф «Сурогат»

ІНТЕР
05.30, 20.00, 02.00
«Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.25 Х/ф «Морозко»
08.10 «Готуємо разом»
09.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00, 20.30 Т/с «Мереживо
долi»
12.50 Т/с «Схiднi солодощi»
15.40 Концерт «Чекай на мене
в Новий рiк»
18.30 «Крутiше всiх»
22.30 Т/с «Чотири пори лiта»
02.30 Т/с «Полуничний рай»

П’ЯТНИЦЯ, 5
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 06.30 Д/с «Орегонський
путiвник»
06.55 Д/с «Супервiдчуття»
07.50 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
08.15 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
09.05 Докудрама «Доньки
Єви»
09.30, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
12.00 Країна на смак
13.10 Х/ф «Насмiшка»
15.10, 01.35 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Спринт 10 км.
Чоловiки
17.20 М/с «Чорний Джек»
18.20 #ВУКРАЇНI
20.25 Незвичайнi культури
21.00, 01.10 Новини
21.30 Бiатлон. Яскравi
моменти

21.50 ЧереЩур
22.20 Iсторiя кiно
00.35 Д/с «Орегонськи
путiвник»

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.40 «Модель XL»
09.15 «Чотири весiлля»
10.25, 11.50 «Мiняю жiнку»
13.05 Х/ф «Кохання - зiтхання -
2»
14.55 «Вечiрнiй квартал»
17.45 Х/ф «Сам удома - 4»
19.30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20.15 Х/ф «Сам удома 5»
22.00 Комедiя «Один плюс
один удома»
00.15, 02.10 Х/ф «Великий рiк»

ІНТЕР
05.35, 20.00, 01.55
«Подробицi»
06.05 Мультфiльм
06.25 Х/ф «Снiгова королева»
08.10 «Готуємо разом»
09.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 Т/с «Мереживо долi»
12.50 Т/с «Схiднi солодощi»
15.40 «Нiч великих сподiвань»
18.30 «Крутiше всiх»
20.30 Т/с «Заборонене
кохання»
22.40 Концерт Iринi Федишин
«Цвiте калина»
00.05 Х/ф «Передбачення»
02.30 Т/с «Яблучний спас»

СУБОТА, 6
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30 Д/с «Орегонський
путiвник»
06.55 Д/с «Супервiдчуття»
07.50 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
08.15 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
09.05 Докудрама «Доньки
Єви»
09.30 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.35, 14.05 Погода
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
12.00 Країна на смак
13.10, 01.35 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Гонка
переслiдування 10 км. Жiнки
14.15 Бiблейська колекцiя.
Художнiй фiльм «Якiв»
15.55, 02.25 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Гонка
переслiдування чоловiки 12,5
км. Чоловiки
17.00 РIЗДВЯНI
БОГОСЛУЖIННЯ
19.55 Фольк-music
21.00, 01.10 Новини
21.35 Д/ф «Уламки спогадiв»
22.20, 23.30 Iсторiя кiно
23.25 Мегалот

КАНАЛ 1+1
06.00 М/ф «Маша i ведмiдь»
06.35, 19.30 ТСН
07.30 Х/ф «Грiхи нашi»
09.15 Концерт «Бенефiс
Руслана Квiнти. Небо - это я»
11.05, 23.40 «Свiтське життя»
12.05 «Свiтське життя.
Новорiчний карнавал»
14.15 Комедiя «Один плюс
один удома»
16.35 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2017»
20.15 «Новорiчний вечiрнiй
квартал»
00.40 «Рiздвянi iсторiї з Тiною

Кароль»

ІНТЕР
06.30 М/ф «Мультфiльм»
06.55 Х/ф «Артист iз
Кохановки»
08.30 Х/ф «Ця весела планета»
10.20 Х/ф «Зайчик»
12.00 Х/ф «Дiвчата»
14.00 «Час будувати»
16.00, 04.55 Док.проект «Вiд
Рiздва до Хрещення»
17.00 Пряма трансляцiя
Рiздвяного богослужiння
19.00 «Стосується кожного»
20.00, 02.20, 04.25
«Подробицi»
20.30 Т/с «Заборонене
кохання»
22.40 Х/ф «Вечори на хуторi
бiля Диканьки»
00.35 Х/ф «Ялинка, кролик i
папуга»

НЕДIЛЯ, 7
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 06.30 Д/с «Орегонський
путiвник»
06.55 Д/с «Супервiдчуття»
07.20 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
08.15 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
09.05 Докудрама «Доньки
Єви»
09.30 РIЗДВЯНI
БОГОСЛУЖIННЯ
12.25, 01.10 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Естафета 4х6 км.
Жiнки
14.15 Фольк-music
15.25, 02.30 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Естафета 4х7.5
км. Чоловiки
17.30 Д/с «Дива Китаю»
18.10 Погода
18.25 Х/ф «Дивна подорож
Мерi Брайант»
20.25 Незвичайнi культури
21.00 Новини
21.30 Д/с «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
22.20 Iсторiя кiно

КАНАЛ 1+1
06.15, 19.30 ТСН
07.10 Х/ф «Вiд тюрми й вiд
суми»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.50 «Розсмiши комiка 2017»
10.45, 11.55, 13.10, 14.20,
15.35, 16.45 «Свiт навиворiт -
6»
17.45 Х/ф «Сам удома 5»
20.15 Х/ф «Вихiд: Боги та царi»
23.05 Х/ф «Вежа»
01.15 «Свiтське життя»

ІНТЕР
05.40 М/ф «Рiздвянi казки»
06.30 Х/ф «На золотому ганку
сидiли»
08.00 «уДачний проект»
09.00 Пряма трансляцiя
Рiздвяної лiтургiї
11.00 «Готуємо разом»
12.00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
13.00 Х/ф «Заморожений»
14.40 «Час будувати»
16.45 Концерт Iринi Федишин
«Цвiте калина»»
18.10 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Заборонене
кохання»
22.40 «Алла Пугачова. Рiздвянi
зустрiчi»
01.00 Х/ф «Передбачення»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Куплю шкіру ВРХ.  Тел.:
0973410398, 0668015338.

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

Продається автомобіль ГАЗ-
63 (бортовий). У доброму стані.

Ціна – договірна. Тел.:
0964398945.

Ï³äïðèºìñòâî â³çüìå â îðåíäó ïðèì³ùåí-
íÿ, ïëîùåþ â³ä 50 äî 100 ì2, àáî çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó – â ìåæàõ 2-3 àð³â.
Òåëåôîí: +380977535132.

Продається цегляний житло-
вий будинок (122 м 2) в м.
Самбір, вул. Середня, 233.

Є підвал (21 м2), літня кухня
(37 м2), 9 сот. землі, колодязь,
світло, газ.  Ціна – договірна.

Тел.: 0673664055. Мирон.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ВС 067131, ви-

дане 18 жовтня 2013р. відділом з питань освіти, сім’ї та молоді
Турківської РДА на ім’я Любові Михайлівни Шкаралевич, вважати
недійсним.

Робота в Чехії.
Набираємо чоловіків, жінок, сімейні пари на посадку та догляд

сільськогосподарських культур.
Роблю чеські візи.
Тел.:0983978347, +3800966111886 (VIBER).

Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:

– польська робоча віза, за
ціною 2000 грн.;  воєводська віза
(річна) – 370 дол.; чеська сезон-
на віза (90 днів) – 350 дол.; стра-
хування (Польща – 30000, Чехія
– 60000);  заповнення анкет;
безкоштовні вакансії в Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан Шев-
ченка, 32 (навпроти кінотеатру).
Тел.: 0965501604, 0991317345.

Турківська міська рада запро-
шує жителів міста взяти участь у
проведенні громадських слу-
хань щодо затвердження місто-
будівної документації (деталь-
ний план території) на виготов-
лення кварталу забудови під бу-
дівництво індивідуальних житло-
вих будинків, господарських бу-
дівель та споруд в м.Турка, уро-
чище Осовня Турківського райо-
ну Львівської області (замовник
– Турківська міська рада), які
відбудуться 04 січня 2018 року,
о 17.00 год., в залі засідань Тур-
ківської міської ради, за адре-
сою: м.Турка, пл.Ринок, 26.

Секретар міської ради
О.Гвоздінський

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та мета-

лопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силікатну, вогнетривку, клінкерну, цемент, вап-

но, шифер, плоский шифер, блоки з мармурової крошки, газобло-
ки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматура, ка-
хель, сітка для огорожі, мінвата, пінопласт, пиломатеріали.

Виготовляємо металеві огорожі на цвинтар, дашки, навіси,
ворота. Надаємо послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.

Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Потрібні на роботу вантажники.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

Педколектив Вовченського НВК висловлює щире співчуття вчите-
лю Галині Франківні Ференц та колишньому вчителю Ярославі
Іванівні Ференц з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чо-
ловіка та сина – Степана.

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України вислов-
лює щире співчуття Софії Йосифівні Томінець з приводу великого
горя – смерті матері.

 Процедура реєстрації про-
ста.

1. Зайти на сайт ЛРЦОЯО -
lv.testportal.gov.ua з 09 до 31
січня 2018 р.  закладка «Проб-
не ЗНО-2018».

2. Заповнити аплікаційну фор-
му.

3. Отримати логін та код дос-
тупу до інформаційної сторінки
учасника ПЗНО.

4. Зайти на інформаційну сто-
рінку учасника ПЗНО, роздруку-
вати квитанцію та оплатити її
протягом 5-ти робочих днів.
Після оплати перевірити статус
заяви (статус «Оплачена» є
підтвердженням факту реєст-
рації). Квитанцію зберігати. Ос-
танній день прийому платежів –
07 лютого 2018 року. Кошти, пе-
рераховані після 07 лютого, за-
раховуватись не будуть.

5.Особи, які мають потребу

ÍÅ ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ ÑÂÎÃÎ ØÀÍÑÓ -
візьміть участь у пробному ЗНО-2018!

 Учасниками пробного ЗНО можуть бути учні випускних
класів закладів освіти, випускники минулих років, студенти
закладів вищої освіти, учні (студенти) закладів професійно-
технічної освіти, котрі виявили бажання ознайомитись з про-
цедурою та перевірити свій рівень знань напередодні складан-
ня основних іспитів.

створення для них особливих
(спеціальних) умов проходжен-
ня пробного ЗНО, повинні вка-
зати про це під час реєстрації та
підтвердити цю потребу скан-
копією медичної довідки форми
первинної облікової докумен-
тації №086-3/о.

6. Після 1 березня 2018 р. з
інформаційної сторінки учасни-
ка ПЗНО роздрукувати ЗАПРО-
ШЕННЯ-ПЕРЕПУСТКУ, де буде
вказано місце та час проведен-
ня пробного ЗНО.

7. Щоб пройти у пункт тесту-
вання, кожен учасник повинен
мати з собою документ, що зас-
відчує особу, запрошення – пе-
репустку та квитанцію про опла-
ту.

На окремих щасливчиків очі-
кує бонус-подарунок - перевірка
вчителями – екзаменаторами

відкритої частини сертифікацій-
ної роботи.

Кому пощастить?
- перші 200 зареєстрованих

осіб – з англійської мови;
- перші 250 - з української

мови і літератури;
- перші 300 – з математики.
8. Кожен зареєстрований

учасник може скласти тести не
більше як із двох предметів – за
вибором – згідно графіка:

Терміни проведення пробно-
го ЗНО:

24 березня 2018 р. – українсь-
ка мова і література;

31 березня 2018 р. – історія
України, математика, іноземні
мови ( з аудіюванням), геогра-
фія, фізика, хімія, біологія.

Вартість одного  пробного
зовнішнього незалежного оці-
нювання (ПЗНО) у 2018 році –
132 грн.

Великий успіх починається з
маленького шансу! Бажаю успі-
ху!

Наталія ДУДА,
завідувач РМК, відповідаль-

на за ЗНО в районі.

ÇÀÐÏËÀÒÀ “Â ÊÎÍÂÅÐÒ²”
ÏÎÇÁÀÂËßª ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÅÍÑ²Þ
З 1 січня 2018 року в Україні розмір мінімальної заробітної

плати становитиме 3723 гривні. А це означає, що розмір зар-
плати працівника, за повністю виконану місячну (годинну) нор-
му праці, не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати.
Чимало роботодавців ігнорують гарантований рівень
мінімальної заробітної плати і хочуть уникнути зайвих, на їхню
думку, витрат, видають працівникам зарплату «в конвер-
тах». Погодившись на одержання зарплати «в конвертах», Ви
свідомо обкрадаєте самі себе.

Нагадуємо, що тільки офіційно оформлений найманий праців-
ник може відчувати себе соціально захищеним.

Пам’ятайте, що працівник, який отримує всю зарплату «в кон-
верті”, офіційно вважається непрацюючим.

Йому не зараховують страховий стаж, а відповідно:
– він не буде одержувати пенсію по віку;
– у нього немає гарантованого розміру заробітної плати;
– його можуть звільнити в будь-який час, без жодних компен-

сацій.
– у нього немає права на відпустку;
– права на оплату лікарняних та допомогу по безробіттю;
– права не працювати у вихідний та святковий день;
– права на охорону праці;
– права на соціальне страхування від нещасних випадків на ви-

робництві та професійних захворювань.
У випадках примусового переводу Вас на неповну зайнятість, або

на зарплату «у конверті», повідомляйте про це Головне управління
Держпраці у Львівській області (м. Львів, вул. Міцкевича, 8, тел. 235-
76-73), відділ економічного розвитку і торгівлі Турківської райдер-
жадміністрації (м.Турка, вул.Січових Стрільців, 66 тел.3-29-07), або
управління соціального захисту населення райдержадміністрації
(м.Турка, вул. Міцкевича, 77 тел. 3-15-35)

Легалізація заробітної плати – це гідне забезпечення майбутнь-
ого кожного з Вас!

Богдан БЕГЕЙ,
заступник начальника управління соціального захисту насе-

лення Турківської РДА.

ПЕНСІЯ ЗА СІЧЕНЬ – У ГРУДНІ
У вівторок, 26 грудня, відбувся брифінг першого заступника начальника Старосамбірсько-

го об’єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської області Олени Юсипович на
тему: «Особливості виплати пенсій за січень 2018 року», під час якого вона повідомила, що на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 970 «Деякі питання випла-
ти пенсій», з метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та
вихідних днів у січні 2018 року, в період з 22 по 28 грудня поточного року проводиться фінансу-
вання коштів для виплати пенсій січня 2018 року за датами виплати:

- одержувачам пенсій через національного оператора поштового зв’язку – за датами виплати з 4 по
8 січня 2018 року включно, виплата пенсій проводитиметься  до 31 грудня 2017 року. Пенсіонерам, які
з будь-яких причин не отримають кошти у грудні, виплата буде проведена у січні 2018 року;

- одержувачам пенсій через рахунки одержувачів в установах банків – за датами виплати з 4 по 13
січня 2018 року в межах наявних коштів Фонду.

З усіх питань, пов’язаних з виплатою пенсій, пенсіонери можуть звертатись до Старосамбірсько-
го об’єднаного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (Турківський район) за
адресою: м. Турка, вул. Січових Стрільців,23 або за телефоном гарячої лінії: 3-25-96.

ÍÀ ÊÎË²¯ Ó Í.ßÁËÓÍÜÖ² ÇÀÃÈÍÓÂ ÞÍÀÊ
Днями у с. Н.Яблунька, на залізничній колії, трапилася чер-

гова трагедія. Уже важко й порахувати, скільки смертельних
випадків тут було. Й дорогу побудували через село, а місцеві
жителі, за звичкою, ходять колією.

Так днями, у нічну пору, електропоїзд “Сянки – Львів” смертельно
травмував 16-річного юнака, який ймовірно, повертався з Народ-
ного дому. Зараз важко сказати чи юнак просто задумався, чи слу-
хав музику через навушники й не почув звуки електрички.

Втім, як би там не було, не стало молодої людини. У смутку зали-
шилися батьки та троє молодших братів та сестер.

Наш кор.

У м. Турка, по вул. Молодіж-
на (біля річки, чеський про-
ект), продається 3-кімнатна
квартира на 2-му поверсі чо-
тириповерхового будинку. За-
гальна площа – 70,4 м.кв., 3
кімнати, кухня, 2 лоджії, 3  кла-
довки, вода, газ. Терміново. Не
дорого.

Тел.: 0664554809;
0982740905.


