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З повагою та любов’ю чоловік Михайло, син Роман, невістка Гали-
на, дочка Галина, зять Ярослав, дочка Люба, зять Іван, дочка Ната-
ля, зять Микола, дочка Марія, син Іван, невістка Марія; онуки Андрій,
Катя, Михайло, Роман, Костя, Валентин, Евеліна, Василь, Юрій, Ро-
ман і Настя вітають із 60-річним ювілеєм коха-
ну дружину, дорогу і турботливу матусю, люблячу
бабусю, жительку с. Карпатське – Катерину Ва-
силівну Місяйло. Рідні бажають їй міцного здо-
ров’я і щастя, злагоди та чудового настрою, ро-
динного затишку та сімейного добробуту. Нехай
Господь оберігає на усіх життєвих шляхах. Мно-
гая і благая Вам літ!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм.

12 лютого святкував своє 60-річчя з дня народження та день
Ангела дорога нам людина, житель м. Турка – Василь Йосипович
Копитчак.

Дорогого, чуйного, дбайливого і турботливого кума, хресного бать-
ка, з великою любов’ю і букетом найкращих побажань сердечно
вітаємо з таким чудовим і прекрасним життєвим святом.

Щиро бажаємо Тобі, дорогий: нехай завжди, аж до сторіччя, Тебе
супроводжує щаслива зоря удачі, міцне карпатське здоров’я, Боже

благословення. Нехай щирість наших по-
чуттів зігріває Твоє добре серце, дає сили, а
любов ближніх приносить радість. Нехай
Господь дарує Тобі довгі, мирні і щасливі
роки життя.

Зібрались діти, рідні і знайомі
І неповторним став звичайний день.
Вітання, квіти і слова любові
Теплом зігріли славний ювілей.
Нехай Тобі здоров’я, сили додаються,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добро і водограєм

ллється
І щастя ділиться на многії і благії

літа.
З великою любов’ю і повагою – куми Микола і Катерина Томинці –

з Турки, похресниця Марина з чоловіком Василем, дітьми Івасиком
та Павликом – з Шум’яча.

Від щирого серця вітаємо із 60-річним ювілеєм, який святкувала
14 лютого, люблячу, щиру і турботливу невістку, дружину, маму і бабу-
сю – Наталію Йосипівну Юричко. Від усієї душі
бажаємо, щоб такі світлі ювілеї  приходили ще
не раз і всі вони були увінчані міцним   здоро-
в’ям, людською увагою, радістю, теплом, лю-
бов’ю і Божим благословенням. Многая і бла-
гая літ!

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого лише треба,
Хай обминають невдачі й тривоги
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.
З великою повагою та любов’ю – свекор Володимир, свекра Люд-

мила, чоловік Ярослав, син Михайло, невістка Галина, дочка Леся,
зять Олег; онуки Наталія, Владислав, Софія, Артем, Євангеліна.

Сьогодні, 16 лютого, святкує
свій золотий ювілей прекрасної
душі людина, щира, надійна,
добра, розуміюча подруга, чарі-

вна жінка,
жителька с.
Верхнє – Лю-
бов Іванівна
Іжик.

З нагоди
ювілею від
щирого сер-
ця вітаємо
Тебе, дорога
подруго! Ба-
жаємо Тобі

всіх земних благ, якими Все-
вишній може нагородити жінку:
здоров’я та краси, радості і осо-
бистого щастя, людського тепла
і внутрішньої гармонії,  терпіння
і жіночої мудрості. Вдалих Тобі
днів, хороших новин, приємних
подій та життєвого оптимізму.
Хай береже Тебе Господь. Мно-
гая і благая Тобі літ!

Нехай Твоя наповнюється
хата

Добром, достатком, соняч-
ним теплом.

Хай буде вірних друзів в ній
багато,

Прихильна доля обійме кри-
лом.

Думки хай будуть світлі,
легкокрилі,

Всі справи підкоряються
рукам.

Хай сяють очі Твої ясні, милі,
Усупереч прийдешнім всім

рокам!
З любов’ю і шаною – подруги.

У четвер, 22 лютого, о 14.00 год.,
в актовому залі районної ради,
відбудеться публічний звіт голо-
ви Турківської районної державної
адміністрації Олександра Лабець-
кого перед  громадськістю району
та представниками засобів масо-
вої інформації про проведену робо-
ту у 2017 році.

Захід відбудеться за участі го-
лови Львівської ОДА Олега Синют-
ки.

Запрошуємо всіх бажаючих.

Кажуть, що сімейні пари, які узаконили свої
стосунки в день Святого Валентина, живуть
довго, щасливо, мирно і в достатку. Але чи
правда це – знають лише подружжя, яким випа-
ла така можливість. А так є любов, повага та
взаєморозуміння, й будь-яке сімейство жити-
ме в злагоді.

Останніми роками в Україні в цей день реєст-
рується все більше і більше шлюбів. Так і в нас на
Турківщині, цьогоріч, 14 лютого, в день Святого Ва-
лентина, на рушничок щастя стали дві пари моло-
дят: Василь Іжик з с. Н.Висоцьке та Діана Іванова
(громадянка Росії),  Олег Боклах з Прислопа та
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Соломія Мамчук з Турки. До того, в цей день ос-
танній раз молодята одружувалися у 2014 році.
Саму церемонію по-святковому провела началь-
ник Турківського районного відділу державної
реєстрації актів цивільного стану Головного те-
риторіального управління юстиції у Львівській
області  Віолетта Нестор. В цей день молодятам
було адресовано багато теплих та щирих при-
вітань від рідні, друзів та знайомих.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Вшанували бойових
побратимів

Учора, в день 29-ої річниці виведення військ з Афганістану, біля
пам’ятного знака, встановленого на честь  загиблих наших земляків
в Афганістані, зібралися їхні бойові побратими – воїни-афганці, щоб
вклонитися їхній світлій пам’яті та помолитися за безсмертні душі.
Панахиду відслужив настоятель храму Верховних апостолів Петра і
Павла о. Тарас. А згодом в актовому залі районної ради відбулася
урочиста академія за участі керівників району, громадськості.

Для ветеранів Афганістану було організовано цікавий концерт.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Завтра святкуватиме свій ювілейний день народження – 55-річчя
– жителька с. В.Гусне – Галина Іванівна Мацько. Дорогу, люблячу і
турботливу дружину, маму і бабусю з цим прекрасним життєвим свя-
том сердечно вітають чоловік Микола, дочка Наталія, зять Любо-
мир, син Ігор, невістка Аня, онуки Настя, Юлія і Маркіян та бажають
їй міцного-міцного здоров’я, великого людського щастя, любові –
від рідних, підтримки – від друзів, поваги – від
людей, добра, достатку, миру, Господньої ласки
на многії літа.

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що  Ви нас любите, завжди помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща.
Живіть довго, рідна, бо  Ви в  нас – найкраща!

22 лютого святкуватиме своє 60-річчя житель с. Гусне – Микола
Миколайович Мацько.

Коханого чоловіка, люблячого батька, турботливого і чуйного діду-
ся з нагоди ювілею сердечно вітають дружина Галина,

дочка Наталія, зять Любомир, син Ігор, невістка
Анна, любимі дідусеві онуки – Настя, Юля і Марк-

іян.
Дорогому ювіляру вони бажають міцного

здоров’я, сповнення усіх життєвих планів і
мрій, душевного тепла, Божого благословен-

ня на многії літа.
Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.
За добре серце, за щиру турботу,

За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу,
Вам, наш рідненький, низенький уклін!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Дорогу, люблячу, чуйну і турботливу доньку, сестру, тітку – Галину
Іванівну Мацько, жительку с.Гусне, із 55-річчям від дня народжен-
ня щиросердечно вітають мама, сестри Любов, Наталя, Поліна,
Марія; брати Іван, Ігор, Сергій; швагри Іван, Микола, Василь, Андрій
та племінники і бажають їй міцного здоров’я, сімейного
благополуччя, любові, достатку, добра, Господньої
опіки у всіх справах.

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

22 лютого завітає 60-річний ювілей до Миколи Миколайовича
Мацька із с. Гусне.

Дорогу їм людину із цим чудовим життєвим святом від щирого
серця і з великою любов’ю вітають теща Теодозія, сес-

три дружини – Любов, Наталя, Поліна, Марія; швагри
Іван, Микола, Василь, Андрій, Іван, Ігор і Сергій та

племінники. Ювіляру вони бажають міцного здо-
ров’я, сімейного благополуччя, невсипущої жит-
тєвої енергії, Господнього благословення.

Хай буде в Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.

Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай ліку не буде щасливим рокам,
Хай Бог помагає, ріднесенький, Вам.

«Він актор, але його глядачі і слухачі не
аплодують йому. Він скульптор,

але його роботи ніхто не бачить.
Він лікар, але його пацієнти рідко дякують за

лікування  та далеко не завжди бажають лікуватися»

Це про вчителя. Саме таким вчителем був Павло Матківський.
Свою трудову діяльність розпочав  у 1955

році у своєму рідному селі  – на посаді вчи-
теля української мови та літератури Комар-
ницької  восьмирічної школи. На цій посаді
працював  10 років, а з  1966 року призна-
чений на посаду заступника директора цієї
школи.

Здібного та обдарованого педагога та ке-
рівника запримітили у районному відділі ос-
віти і запропонували очолити освітянську
методичну службу району. На цій посаді він
трудився  протягом 5-ти років.

А у 1976 році Павлу Михайловичу довіре-
но очолити Турківський районний відділ ос-
віти, яким керував понад 17 років.

З вересня 1992 року очолив колектив Тур-
ківської ЗОШ №1.

У 2015 році, з 60-річним педагогічним стажем, вийшов на заслу-
жений відпочинок.

Працюючи на освітянській ниві, виховав не одне покоління вчи-
телів та керівників.

Пішла з життя прекрасна людина, толерантний, мудрий і талано-
витий керівник. Втрачати рідних людей дуже боляче. Сумує і співчу-
ває  вся освітянська родина Турківщини.

Мирон Волчанський, Богдан Макаришин, Михайло Юсипович,
Наталія Дуда, методисти РМК, весь директорський та вчительсь-
кий колективи
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Колектив СК-23 воєнізованої охорони Львівської залізниці щиро-
сердечно вітає з ювілеєм – 60-річчям від дня
народження, яке святкуватиме 17 лютого, доб-
ру, щиру, шановану усіма людину – Миколу Ми-
хайловича Хомика – і бажає ювіляру міцного
здоров’я, великого людського щастя, безліч
світлих і радісних днів у житті, удачі, добра, до-
статку, Божої ласки на многії літа.

Хай 60 у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці
І принесе у Вашу хату
Радість та усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов’ю
Та подарує Вам здоров’я.

Під час проведення рейду,
працівники Турківського ДЛГП
«Галсільліс», разом з учасника-
ми АТО, які допомагають охоро-
няти лісові угіддя Турківщини від
незаконних рубок, неподалік с.
Присліп, в урочищі Гребля, зат-
римано місцевого жителя, гро-
мадянина Б., який самовільно
зрубав дерево, породи смерека,
кубомасою 1,60 сотих, чим зав-
дав збитків на суму 19585 грн.

На лісопорушника оформле-
но відповідні документи, які ске-
ровано на розгляд у слідчі орга-
ни.

Степан ПШЕНЕЦЬКИЙ,
лісничий Лімнянського

лісництва ДЛГП «Галсільліс».
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ЗГОРІВ АВТОМОБІЛЬ
Вранці, 11 лютого, в с. Розлуч згорів автомобіль Mitsubishi

Lancer. Як повідомив власник, що звернувся у відділення поліції,
він випадково заїхав у сніг на узбіччі і самотужки намагався
звідти виїхати.

Внаслідок  багатьох невдалих спроб, очевидно, перегрівся дви-
гун. За словами власника, як він повідомив у відділі поліції,  пожежа
виникла під капотом автомобіля. На місце виїжджала пожежно-
рятувальна служба, працівники якої остаточно ліквідували пожежу,
хоча сам автомобіль вигорів повністю. Залишився лише обгорілий
кузов.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Обікрала
сусіда

У понеділок, 12 лютого, до
Турківського відділення
поліції звернувся житель с.
Хащів, громадянин П., й повідо-
мив, що з його будинку викра-
ли 15 тисяч доларів та 600
євро. При цьому він також
розповів, що підозрює в зло-
чині свою сусідку, яка досить
часто приходить на його под-
вір’я набирати воду.

Як кажуть, по гарячих слідах,
в результаті проведених слідчо-
оперативних заходів у помеш-
канні підозрювано,   було про-
ведено санкціонований обшук, а
саму її затримано. Під час обшу-
ку вилучено 14 тисяч доларів та
450 євро.

Зловмисниця каже, що від часу
крадіжки вона вже розтратила
300 доларів. Хоч бачимо, що в
сумах валюти є нестиковка. По
даному факту відкрито кримі-
нальне провадження, жінці ого-
лошено підозру й обрано запо-
біжний захід у вигляді домашнь-
ого арешту.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Призовник
може сісти

за грати
Ще в листопаді 2017 року пра-

цівники Турківського відділення
поліції відкрили кримінальне
провадження за ст. 335 (ухилен-
ня від строкової військової служ-
би) відносно жителя с. Кар-
патське гр. К. Даному громадя-
нину оголошено підозру, в даний
час справа на завершенні, і уже
найближчим часом її буде ске-
ровано на розгляд до Турківсь-
кого районного суду.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÇÂÅÐÍÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²É ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ Ç ÏÐÈÂÎÄÓ

ÇÀÁÎÐÎÍÈ ÃÐÀËÜÍÈÕ ÀÂÒÎÌÀÒ²Â
Останнім часом серед населення району розповсюджуєть-

ся інформація про відкриття в центрі міста Турка залу граль-
них автоматів, під вивіскою «Інтернет-клуб» чи «Лотерея».

Відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу, в
Україні», забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.
Однак спритні ділки і надалі займаються цим бізнесом, прикрива-
ючись різними назвами, зокрема «Інтернет- клуб». Люди носять
туди гроші з надією як мінімум подвоїти власні кошти, але виходить
все навпаки. Раніше, коли гральні автомати були напівмеханічни-
ми, була хоч якась ймовірність, що щось там покрутиться не так, як
завжди, і випаде бажана комбінація, а тепер всі вони запрограмо-
вані. Гральний автомат – це комп’ютер. І як власник запрограмує
його, так і буде давати, чи не давати виграти. Працюють вони, зрозу-
міло, не на користь гравця, в якого виникає нездоровий фанатизм
і бажання відігратись до останньої копійки. Буває і так, що витрача-
ються останні власні гроші, а інколи і взяті в борг?!!! У будь-якому
випадку власник автомату ніколи в мінусі не залишиться.

Гральний бізнес і гральні автомати – це соціальне зло!
Ми, керівники громадських організацій Турківщини, учасники Ре-

волюції Гідності та АТО, публічно виступаємо проти і не допустимо
відкриття грального залу в районному центрі під будь-якою вивіс-
кою.

Петро Косачевич, голова громадської ради при Турківській РДА,
голова товариства «Бойківщина ХХІ ст.»; Іван Круц, сотник 29-ї сотні
Майдану; Олег Кулаєв, голова громадської організації «Самообо-
рона м.Турка»;  Микола Коноваленко, заступник голови громадсь-
кої організації «Спілка учасників АТО Турківщини»; Іван Панцир, го-
лова районної організації Української спілки ветеранів Афганіста-
ну; Мирослава Калинич,голова громадської організації «Українсь-
ка молодь Христові», голова Фонду «Милосердя»; Богдан Михай-
лик, голова районного товариства мисливців та рибалок; Михайло
Квасниця, заступник голови районної організації  «Громадська хви-
ля».

Від редакції. Безперечно застереження важливі й потрібні. Ми
маємо зробити все, щоб такого бізнесу в нашому районі не було.
Але дивно, чому громадські активісти не кажуть, від кого вихо-
дить така інформація, і чому нема відповідних заяв в прокурату-
ру, СБУ та поліцію. Власне вони мали б у першу чергу реагувати
на подібні випадки.
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– Найперше хочу запитати, як виникла ідея ство-
рення громадської організації?

– Наприкінці 2014 та впродовж 2015 років з війни по-
верталися хлопці та зразу ж стикалися з багатьма соц-
іально – побутовими, морально – психологічними про-
блемами. Були непорозуміння в сім’ях. Нас часто не сприй-
мали найрідніші люди. Тому й не дивно, що дехто зривав-
ся, запивав, вдавався до агресії. Виникали питання з вла-
дою, часто дріб’язкові, але самому їх було вирішити важко.
Власне тому ми вирішили об’єднатися в спілку, щоб в де-
талях вивчати тривоги кожного й максимально швидко,
узагальнивши їх, вирішувати. Зрештою, щоб була мож-
ливість зустрітися і вислухати проблеми кожного, як ка-
жуть, виговоритися. Людині, яка побувала на війні, зазви-
чай, дуже важко порозумітися з тими , хто оцінює бойові дії
лише на основі телепередач, хто не бачив понівечених тіл
бойових побратимів, хто не дивився в очі смерті. Разом зі
мною служили афганці й розповідали, що війна в далекій
мусульманській країні й теперішня російська агресія – дві
великі різниці. Зараз – все набагато складніше. Якщо для
афганців тоді були суттєві пільги ( при вступі на навчання,
влаштуванні на роботу), то зараз з цим ситуація далеко не
така. В переважній більшості, хлопці залишені сам на сам
із своїми проблемами. Власне, тому виникла потреба са-
моорганізуватися. Я не стверджую, що наша влада є бай-
дужою до проблем атошників, все ж маємо порозуміння,
на відміну від багатьох інших регіонів.

– Миколо, в чому полягає співпраця вашої органі-
зації з владою?

– Всього й не згадати. До прикладу. З ініціативи голови
райдержадміністрації Олександра Лабецького, неодно-
разово ми збиралися на зустрічі з керівниками установ та
організацій району, де відбувалася принципова корисна
дискусія на предмет того, яким чином можна допомогти
учасникам АТО. І результат від цього був і є досі. Або ж з
приємністю та вдячністю можна згадати допомогу голови
районної ради Володимира Лозюка. Він непомітно, без
реклами, допоміг нам зробити музей. Ми навіть дивували-
ся, звідки він дізнавався, чого треба для його облаштуван-
ня. Вивіска «Бліндаж», всі матеріали для облаштування
музею, робітники, що працювали – виключно його заслуга.

– А кому належить ідея створення музею?
– Це – таке собі узагальнююче бажання, підтримане

усіма учасниками АТО. Важливо, щоб широкий загал лю-
дей якомога більше дізнався про війну на сході України,
пройнявся персонально відповідальністю за долю нашої
держави, позбувся байдужості, мовляв, мене це мало сто-
сується. Зрештою, музей – історична пам’ять для майбутніх
поколінь. І в цьому – його важливість.

Якщо порівнювати схід України і захід, то там люди на-
багато більше знають про війну, ніж у нас. У них чимало
родичів живе на окупованих територіях, і навіть на лінії
зіткнення. Є спілкування, обмін інформацією. Для при-
кладу: моя мама живе на Харківщині. Там щодня над бу-
динками літають вертольоти, через залізничну станцію в
зону АТО йде відремонтована військова техніка, звідти
повертається розбита. У нас, дякувати Богу, цього немає.
І, власне, музей є тим невеличким осередком, де можна
побачити, як живеться нашим захисникам на війні. Якось
в музей прийшов відвідувач і, оглянувши його, за між іншим
запитав, як в таких умовах можна жити. На це я йому
відповів, що це – генеральські умови. Як підтвердження,
показав фотографії з фронту, які висять на стінах. На них
справді все , як на війні. А там – умови досить часто значно
гірші. До речі, на Сході навіть діти більше знають про війну.
По звуку вони орієнтуються, з якого виду зброї стріляють,
яка міна летить. І це – не фантастика. В цьому я пере-
свідчився, спілкуючись з юними відвідувачами нашого му-
зею зі сходу України.

– Миколо, яка найактуальніша проблема стоїть
перед учасниками АТО сьогодні?

– Проблем є багато. В кожного вони, зазвичай, індивіду-
альні: фінансові, побутові, господарські. Але є й загальні –
медико – психологічні, що стосуються практично всіх. З
війни хлопці повертаються з підірваним здоров’ям, роз-
хитаною нервовою системою. Уявіть собі: ви щодня носи-
те важкий бронік, спите в сирому бліндажі, годинами про-
лежуєте на морозі в окопі. Організм працює на виснажен-

ня. Хоч там, на передовій, ти не відчу-
ваєш болячок, живеш на адреналіні.
Проблеми зі здоров’ям виникають зго-
дом, коли воїни повертаються з фронту.
А тому потрібна серйозна реабілітація,
досить часто – тривале лікування. І якщо
для лікування нам створюють непогані
умови, то для психологічної реабілітації
держава робить надто мало. Як на-
слідок, лише в нашому районі маємо
вісім випадків смертей бійців, що повер-
нулися з зони бойових дій. Або букваль-
но свіжий випадок у Києві, де на зупинці
громадського транспорту старший лей-
тенант  в результаті конфлікту ножем за-
різав мужчину. Якби він після повернен-
ня з зони бойових дій пройшов психоло-
гічну реабілітацію – цього прикрого ви-
падку, можливо, й не трапилося б. Ось
та головна проблема: здоров’я та пси-
хологічний стан людини, котра побува-
ла на війні. І добре, що після тривалих наших домагань
при  центрі соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді
введено посаду психолога. Наші хлопці туди досить часто
заходять, щоб просто поспілкуватися, випити чашку кави,
як кажуть, вилити душу. На мою думку, це – важливо. У свій
час хлопці так приходили  у відділ Держгеокадастру, до
Галини Косолович, шукаючи і знаходячи там той малень-
кий осередок розуміння і розради. Але таких керівників
мало. Між собою ми, зазвичай, говоримо про те, хто де
воював, про бойові ситуації, таким чином, все думками
повертаємось на війну.  А так тебе вислухають, щось пора-
дять. Людина стає добрішою, зникає агресія.

– Нещодавно прочитав пост у Фейсбук. Учасник АТО
пише, як боляче діють йому на нервову систему феє-
рверки, які запускають для розваг. Вночі він здри-
гається від їхніх звуків, наче знову опинився на війні. У
нас також часто бачимо феєрверки, а тому хочу за-
питати, як відносишся до цього?

– Звичайно, запускати їх, чи ні – це особиста справа
кожного. А те, що їхні звуки діють на психіку  тих, хто прой-
шов війну, знаю з особистого досвіду. На Хмельниччині ми
хоронили бойового товариша. Будучи на кладовищі, я по-
чув звуки феєрверків і зразу почав відраховувати, як на
фронті, коли до вуха доноситься свист міни. Ти відрахо-
вуєш, за скільки секунд вона прилетить, чи встигнеш за-
лягти в укриття. Це також психологічний наслідок війни.
Думаю, ті, хто побував на фронті, ніколи не вдаються до
подібних розваг. Кошти, що витрачають на феєрверки, кра-
ще скерувати на благочинність: придбання протезів для
поранених воїнів чи лікування хворих дітей. А хлопці на
Сході дадуть феєрверк в бік ворога. Окрім психологічної
проблеми воїнів АТО, тут є й моральна, що стосується сус-
пільства взагалі. У нас війна, а державні покидьки різних
рівнів розкошують, весело святкують дні народження, кра-
дуть і брешуть, та ще й складають плани, аби якомога
довше втриматися на посадах, або й піти на вищі. Тут немає
ні сумління, ані моралі. І ніякі ікони, якими намагаються
прикрити мерзенні душі, не допоможуть. Бог все бачить.

– Чи є сьогодні проблеми з виділенням земельних
ділянок для учасників АТО?

– Частково є. І що мене дивує, менше в районі, а більше
в місті. Коли звертаємося до міської ради про виділення
земельних ділянок, часто отримуємо відповіді, мовляв,
вільних ділянок немає, а якщо знайдете таку – тоді ми вам
її виділимо. Складається враження, що шукати земельні
ділянки – це наше завдання. Хоча насправді цим має зай-
матися міська рада. Звучить дивно, ми їх найняли на ро-
боту, платимо зарплату з наших податків, а вони не вико-
нують своїх прямих обов’язків, а дають нам завдання. Або
ж ситуація: наш атошник Петро Кузьмин знайшов вільну
земельну ділянку по вулиці Круг Городище. Але, виявляєть-
ся, до неї немає заїзду, адже існуючий належить до охо-
ронної зони залізниці. Нас уже попередили, якщо заліз-
ниця не дасть дозвіл, ділянки виділені не будуть. А про-
блему можна вирішити досить просто. Якщо б Любомир
Яворський відпустив 4 метри своєї ділянки – був би проїзд.
Наразі він, як кажуть в міській раді, категорично проти

цього. За моєю інформацією, документів він на ділянку не
має, хоча користується нею уже багато років. Засідала
земельна комісія міськради й вирішила переміряти ділян-
ку, чи бува там немає самовільно пригороджених зайвих
метрів. Всі члени комісії підтримали таку пропозицію, проти
лише проголосував Ігор Хомик. Питання – чому? Якщо
землею Любомир Яворський володіє на законних підста-
вах і має на неї всі права, тоді будемо з ним домовлятися.
Важливо , щоб міська рада чесно й сумлінно виконала
свої обов’язки. Нічого тут протизаконного немає. Для чого
ускладнювати й без того непросту ситуацію. А коли тут є
якісь підкилимні ігри – будемо діяти по-іншому. І досить
жорстко. Хлопці на фронті гинуть не для того, щоб їхніх
побратимів, що вижили, влада водила, як кажуть, за ніс.
Ми нічого не вимагаємо протизаконного, хочемо, щоб все
було прозоро і зрозуміло. Міська рада просто має вивчити
питання і поінформувати нас та громадськість. Ми не ви-
магаємо, щоб чиновники мерії показали, скільки в них зе-
мельних ділянок – на свата чи брата, чи використовують-
ся вони за призначенням. Просто хочемо, щоб до нас відно-
силися по-людськи, а у владних кабінетах не було кумів-
ства та сватовства.

– Цікаво почути твою думку з приводу корупційних
діянь, які, на жаль, ніяк не можна побороти в нашій
державі.

– Корупція – це велике зло, незалежно від того, хто по-
роджує її: державний чиновник, майданівець чи учасник
АТО (най Бог боронить). Наша громадська організація вже

має певні результати в плані боротьби з
цим суспільним злом. І в майбутньому
робитимемо все від нас залежне, щоб
хабарники, прикрашені патріотичними
гаслами та вишиванками, були пока-
рані.  Неодноразово доводилося чути,
що в підприємців, які виконують за бюд-
жетні кошти певні види робіт, чиновники
вимагають відкати. Та й не десять
відсотків від кошторисної суми, які наче
«узаконено» , а  двадцять і тридцять.
Ми все це намагаємося відстежувати й ,
повірте, рано чи пізно – шило з мішка
вилізе. Коли це станеться, реакція наша
буде жорсткою і адекватною. Рано чи
пізно зло буде покарано. Просимо всіх,
в кого є інформація щодо можливих ко-
рупційних діянь – звертатися до нас. Ми
зайдемо до чиновника-корупціонера і
викинемо із теплого крісла, як скажену
собаку.

– Миколо, хтось прочитає ці рядки й про себе поду-
має, або й скаже: «Дивися, колишній мент взявся за
наведення порядку».

– Я прекрасно розумію, що про працівників міліції – те-
перішніх чи колишніх – в людей не найкраща думка. Хоча і
в правоохоронних органах є чесні і нечесні працівники. Це
залежить від  виховання, морального сумління. Але в цьо-
му контексті хочу наголосити, що кожна людина, навіть і
злочинець, має шанс на каяття, виправлення. Можливо і
я, працюючи в міліції, не завжди був до всіх об’єктивним з
різних причин. Але змінилося суспільство, за правду заги-
нули люди, гинуть і зараз. А тому кожна здоровомисляча
людина не має права мовчати, коли чиниться беззакон-
ня. Змінюється держава – змінюються й люди. І я це відчув
на собі. Повернувшись з фронту, де на моїх очах, захищаю-
чи Україну, гинули зовсім молоді хлопці, я став іншим. По-
вірте, війна загострює почуття  справедливості. Це може
підтвердити будь-хто з моїх побратимів. Така життєва ре-
альність, зазвичай , не залежна від наших прагнень чи
уподобань. Це – воля Божа.

– Знаю, що маєте намір поставити в місті пам’ят-
ник загиблим бойовим побратимам.

– Задум такий є. Окрім пам’ятника,  хочемо, щоб була й
алея Слави. Зараз думаємо над ескізом, вибираємо місце.
Важливо, щоб це було поруч з музеєм. А тому просимо всіх
небайдужих долучатися. Будемо вдячні за добрі поради
чи матеріальну підтримку. Наші герої, що віддали життя за
Україну, заслужили найвищого пошанування, пам’яті те-
перішніх і прийдешніх поколінь.

– А як бачите роль вашої організації в патріотич-
ному вихованні молоді? Цього зараз в суспільстві бра-
кує.

– Важливе місце в цьому плані відводимо нашому му-
зею. А тому звертаємося до педагогів – заохочувати учнів у
плані його відвідування. Вони в нас дізнаються багато ціка-
вого. Безпосередньо матимуть можливість поспілкувати-
ся з учасниками бойових дій. На зустрічі запрошуватимемо
воїнів-афганців. Вони також можуть багато цікавого розпо-
вісти. Окрім цього, уже влітку хочемо організувати вишкіль-
ний патріотичний табір для школярів, щось на зразок
«Зірниці», популярної в радянські часи. В такому таборі
діти можуть поглиблювати  свої знання з історії нашого краю,
навчитися орієнтуванню на місцевості, вдосконалити вміння
в розкладанні палатки, в куховарстві. В польових умовах, на
лоні чудової природи, фізично загартуватися,  поспівати пат-
ріотичних пісень і, зрештою, гарно провести час, відпочити.
Ми хочемо відволікти дітей від комп’ютерів, забрати їх з барів
де вони, на жаль, звикають до пива, цигарок, і що найст-
рашніше – пробують наркотики.

Наші побратими, кіборги зі Львова та інших регіонів, хо-
чуть облаштувати відпочинково-спортивний табір біля ви-
току Дністра, вже й місце облюбували. Є й інші цікаві заду-
ми. Але щоб все це здійснити, потрібна підтримка влади,
спонсорів,  насамперед – фінансова, широкого загалу не-
байдужих людей. Вірю, що спільними зусиллями нам таки
вдасться здійснити задумане. Не будьмо байдужими –
байдужість вбиває.

Розмовляв Василь ВАСИЛЬКІВ.

Â²ÉÍÀ ÇÀÃÎÑÒÐÞª
ÏÎ×ÓÒÒß ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒ²
Пройшовши її горнило, людина зовсім по-іншому дивиться на світ

Неоголошена, виразно загарбницька російсько-українська війна, що вже більше трьох років нищить
нашу землю, приносить біль і страждання в українські  родини, породила цілу когорту новітніх  молодих
ветеранів. В усіх своя життєва доля, свій шлях на війну, повоєнна історія, нерідко наповнена розчаруван-
нями та зневірою. Вочевидь, там, на передовій, для них все зрозуміло, хоч і небезпечно – ти і ворог, який
завжди є агресивною загрозою для життя. А тут, на мирній території, нерідко хлопці зустрічають
значно більше ворожості – підступної, візуально невидимої, у вигляді брехні, лукавства, нерозуміння,
байдужості, патологічної людської зажерливості та фарисейства. Від цього одні стають надто агре-
сивними,  інші впадають в депресію, шукаючи розраду в алкоголі, іноді – наркотиках, замикаючись у собі.
Звідти – й випадки самогубств. Хоча є чимало й тих, хто з усвідомленням відповідальності розбудовує
своє й суспільне повоєнне життя, допомагає бойовим побратимам лікувати зранену душу, вживатися в
непростих теперішніх реаліях. Такі вони – атовці, українські ветерани 21 століття.

А щоб мати можливість частіше в широкому колі спілкуватися, легше та швидше вирішувати життєві
проблеми, два роки тому в нашому районі створено громадську організацію « Учасники АТО Турківщини».
Сьогоднішній мій співрозмовник – заступник керівника цієї організації, людина активної життєвої позиції
– Микола Коноваленко.
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Свою першу вчительку – Руслану Іванівну Паращич (Іванчук) із с.
Шум’яч – з днем народження, яке святкуватиме 16 лютого, щиро-
сердечно вітають її учні – Діана, Тетяна, Ніна та Вікторія Цюцики і

Аліна Баранишин із с. Багнувате.
З днем народження ми хочем привітати і

таке Вам побажати:
Здоров’я міцного, сюрпризів приємних,
Втілення планів Ваших таємних.
Щастя і радощів, сонячних ранків,
Злагоди з рідними й теплих світанків.
Хай без хвороби вік довгий Вам буде,
Нехай навкруги будуть щирими люди.
Нехай в день особливий цвітуть усі

квіти,
Спасибі за те, що Ви є в цьому світі.
До привітань приєднуються їхні батьки.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. сердечно вітає з
ювілеєм педагога-організатора – Людмилу Григорівну Ціко – і бажає
шановній ювілярці міцного здоров’я,
родинного тепла, благополуччя, миру,
радості, рясних Божих благословінь.

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають

квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо

йти
І дням наступним від душі радіти.
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають.
А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають.

15 лютого відсвяткувала своє 80-річчя  Ганна Матвіївна Назар із с.
Розлуч. Дорогу і люблячу ювілярку сердечно вітають чоловік Богдан,
дочки Людмила та Богданна, зяті Микола та Михайло, онуки Ва-

силь, Іванна, Юрій, Віктор з дружиною Галиною.
Рідна матусю, дорога бабусю,

Уже сивий туман покриває волосся,
Уже діти дорослі й онуки ростуть,
А серце таке ж молоде залишається досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Про кожного з нас у Вас біль і тривога,
За кожного радість і світлі думки.
Здоров’я, рідненька, Вам, щастя й достатку
На довгі-предовгі роки.

Колектив Закіпчанської ЗОШ сердечно вітає з днем народження,
яке відсвяткувала 13 лютого, вчителя – Ганну Пет-
рівну Блажівську – і бажає шановній іменин-
ниці міцного здоров’я, невсипущої життєвої
енергії, світлих і радісних днів у житті, Божої
опіки і благословення.

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

– Навесні  2015 року у
Львівському Палаці мистецтв
проходив обласний  фестиваль-
огляд дитячих  фольклорних ко-
лективів, під назвою  «Прикар-
патські візерунки», де кожна з
музичних шкіл Львівщини  мала
представити  власний  дитячий
колектив.  Тетяна Семенівна,
директор музичної школи, звер-
нулася до мене з пропозицією
спробувати  створити такий
фольклорний  колектив  і в нас
та взяти участь у конкурсі, – при-
гадує Люба Федорівна  перші дні
його  створення. – Почала я  зі
свого класу, а потім долучила
учнів й  інших наших викладачів.
Придумали назву, просту і звич-
ну  – «Юні бойки» і стали прово-
дити репетиції. Діти виявляли
велике бажання відвідувати ре-
петиції,  їм подобався  реперту-
ар, бо в  нього входили  наші
місцеві мелодії та  танці, зокре-
ма вивчили «кривий танець»,
багато коломийок,   пісень,  лат-
канок,  які  співають   у нашій
гірській місцевості.  Ми ретель-
но готувалися до свого дебюту,
були націлені тоді на  успішний
виступ, і все у нас вийшло. Голо-
вою журі був Любомир Кушлик –
член Національної спілки ком-
позиторів України та  Міжнарод-

ної ради традиційної музики при
ЮНЕСКО, етномузикознавець.
«Юні бойки» справили на Любо-
мира Миколайовича  гарне вра-
ження.  Перший тур   фестивалю
проходив  у Дрогобичі, другий – у
Львові.  За краще відтворення
регіональних традицій  колекти-
ву вручили  диплом. Це була пер-
ша наша перемога.

Згодом  «Юні бойки»  висту-
пили на  великому   творчому
форумі, який проходив у Турці, у
приміщенні  культурно-мистець-
кого  центру «Україна», –
зібранні директорів методичних
центрів  відділів культури з усієї
України. Тут Турківщина проде-
монструвала особливості  бойк-
івського фольклору,   місцеву
автентику виступами фольклор-
них колективів з Либохори, Вов-
чого, Бітлі, серед  яких свій хист
показали й наші юні фолькло-
ристи. Для музичного супроводу
юні бойки   використали не
тільки скрипку, а й цимбали, ба-
солю, аби  по-справжньому
відтворити  давнє бойківське
мистецтво.  Директор Львівсько-
го обласного науково-методич-
ного центру Роман Береза, який
був присутній на цьому семінарі,
схвально оцінив виступ   дитячо-
го ансамблю  з Турки й запро-

понував йому  йти на звання
зразкового.

 – Через рік нам знову запро-
понували взяти участь  в облас-
ному фестивалі  «Прикарпатські
візерунки».У м. Дрогобич прохо-
див перший його  тур. Члени  журі
дуже  були   задоволені нашим
виступом, – розповідає п. Люба.
– А також нашим сценічним
одягом –  всі ми були  в  ходаках,
мали  барвисті хустки, фартуш-
ки,  вишиті кептарики. На огляді
представляли  Андріївські ве-
чорниці: співали, танцювали,
ставили сценку.  Колектив сходив
зі сцени під оплески «Молодці!»,
«Молодці!». Кожен член журі,
після обговорення,  підходив до
мене і цілував руку за  успішний

виступ: «Дуже дякуємо.
Ми чекали на Турку, і  Тур-
ка нас не розчарувала».

Вихованці  Люби Го-
шовської  виступали   в
Лопушанці  – на Днях
добросусідства з Респуб-
лікою Польща, також у м.
Городок,  представляли
Турківщину   під час об-
ласного творчого звіту
«Відлуння Бойківського
краю», та недавнього
зимового фольклорного
свята «Нова радість ста-
ла» в Трускавці.

Дитячий фольклорний
колектив  «Юні бойки» –
багаточисельний, у ньо-
му більше 20 осіб.  З  ко-
лективом пов’язали
себе  Марія і Настя Цу-
няки,   Еріка  Бринь,  Іван
Рогач,  Віка і Софія  Ма-
русяки,  Христина Леньо,

Юрій Тисовський, Роман Ярем-
чук, Анатолій і Тетяна Ярошовичі,
Юля Костишак, Мар’ян і Андрій
Будзи,  Олександр Площансь-
кий,  Мар’яна Голдич,  Іван  Ку-
рус, Степан  Яворський,  Олек-
сандр Ференц,  Ірина Малетич,
Іван і Василь Білинські. Окремі
з  учасників уже закінчили музич-
ну  школу, і тепер на їхньому місці
виступають інші діти. Деякі чле-
ни колективу танцюють, інші гра-
ють  на скрипці, бо переважно
майже всі  з них скрипалі.

Люба Федорівна  намагаєть-
ся все організувати, аби було
цікаво кожному. І водночас в ко-
лективі виробляється свій за-
гальний стиль. Цей особливий
стиль  довершують сценічні кос-
тюми, створені власноруч. Хода-
ки шила сама Люба Федорівна,
шукала для  них шкіру та шкірза-
мінник. Безрукавки також сама
вишивала.  Кожна дитина має
свій костюм, керівник – також.
Коли виступають   «Юні бойки»,
зал притихає. Бо  ці милі тала-
новиті  діти  вміють  продемон-
струвати  глядачам  щось своє,
оригінальне,  наше – бойківсь-
ке, таке, що захоплює дух.  Тому
їх люблять і запрошують усюди.

Ольга ТАРАСЕНКО.

¯Õ ËÞÁËßÒÜ ² ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜ ÓÑÞÄÈ
Минулого року  ще двом  мистецьким  колективам   Турків-

щини   присвоєно почесні  звання: народного –  драматичному
колективу Народного дому с. Ластівка (керівник  –  Галина
Яцишин. Це почесне звання  драмгуртківці   захистили    влітку
2017-го,  виступаючи з постановкою  твору М. Гоголя «Ніч
перед Різдвом»), та   зразкового – порівняно недавно створе-
ному дитячому  фольклорному  колективу  «Юні бойки»,  який
працює під керівництвом Любові Гошовської. Цей досвідчений
педагог, завідувач струнним відділом, викладач по класу скрип-
ки Турківської дитячої музичної школи  зуміла за короткий
час згуртувати  дітей, підібрати своєрідний  репертуар, на-
сичений  вишуканими   музичними перлинами бойківської
культури,  та представити його на багатьох концертних май-
данчиках району й області. Цим  обдарованим хлопчикам і
дівчаткам   глядачі   бурхливо аплодують і сердечно дякують
за виступи. Усі – гарні, активні,  підтягнуті, красиво одягнені,
сцени не бояться, ведуть себе на ній вільно, і головне – не
обділені талантом. Допомагає керівнику   фольклорного ко-
лективу  Анна Ференц, методист  районного Народного дому,
викладачі Галина Тисовська та Ігор Заканич.

12 лютого відсвяткувала свій ювілейний день народження – Сте-
фа Богданівна Гориль із Борині – надійна подруга, щира і добра

людина.
З нагоди ювілею шлемо дорогій ювілярці

найкращі привітання міцного здоров’я, доб-
ра, радості, Господнього благословення.

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

З повагою – друзі.

ЗАМОВЛЯЙТЕ НА ВЕСНУ роботу + матерiали зi знижкою до 25%.
РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ. Перепланування, пiдвiснi
стелi, гiпсокартон. Опалення, тепла пiдлога, водопровiд,
каналiзацiя.   БУДIВНИЦТВО – будинки, прибудови, павiльйони,
гаражi, навiси, альтанки. Лазні, басейни. Ворота, паркани. Достав-
ка будматеріалiв. Тел.: (068)1455866, (066)7215631.

ÑÏÐÀÂÄ² ÍÀÐÎÄÍÈÉ ÄÅÏÓÒÀÒ
Андрій Лопушанський – депутат від народу

і для народу. Він завжди  дбає про своїх виборців,
ніколи не стоїть осторонь нагальних справ
горян, вважає своїм обов’язком зустрічати-
ся із жителями кожного села. Разом із помічни-
ками – Іриною Кірою, Наталею Гошівською,
Завадівським сільським головою Мар’яном
Сакалем,  Андрій Ярославович побував і в на-
шому селі Лосинець, де відбулася тепла роз-
мова із лосинчанами та обговорювались най-
болючіші проблеми села.

Побували гості і в місцевій школі, і в діючому, і в
новому, ще не добудованому, приміщеннях. Зро-
зумівши, що завершення будівництва є дуже акту-
альним для школярів, батьків, педагогів, Андрій

Ярославович пообіцяв сприяти якнайшвидшій здачі
в експлуатацію цієї новобудови. Під час зустрічі було
подаровано школі сертифікат на відпочинок у спа-
центр санаторію «Женева» у Трускавці. І це вже не
вперше. Неодноразово учні школи, педагоги та бать-
ки побували у Трускавці та Хирові, де змогли гарно
відпочити.

За всі старання, небайдужість, бажання бути ко-
рисним людям, Вам, Андрію Ярославовичу, та Ва-
шим помічникам, велике спасибі.

Нехай Господь благословить Вас на кожному
кроці, у кожній благодійній справі та посилає міцне
здоров’я, завзяття до праці, невичерпну енергію,
достаток, любов, шану і повагу від людей та близь-
ких. Всього найкращого на многії літа.

З великою повагою – директор Лосинецької
ЗОШ І-ІІ ст. Корнелія Яворська.
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13 лютого відсвяткували 30-річчя подружнього життя – Володи-
мир і Світлана Пухір із с. Присліп.

Дорогих і люблячих батьків сер-
дечно вітають дочка Лариса з чоло-
віком Петром, син Микола з дружи-
ною Оксаною, дочка Наталія з чо-
ловіком Миколою; онуки Діаночка,
Андрійко і Назарчик та бажають їй
міцного здоров’я, радості, добра,
любові, довголіття.

Минуло 30 літ із того часу,
Як у Вашому житті цвіла весна.
І стільки прожито і пережито разом,
І скроні побілила сивина…
А в двері стукає ласкава осінь –
Багата, щедра, справді золота.
Як нагорода за любов і мудрість,
За Ваші в парі прожиті літа.
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівно ділили
І стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях Ваш довго ще цвіте.

18 лютого відзначають своє сапфірове весілля (45 років) турбо-
тливі, найкращі у світі батьки – Михайло Степанович та Ганна Григо-
рівна Галишини –  жителі м. Турка.

Їх щиро вітають люблячі діти: дочка Галина, зять Віктор, син Ми-
хайло, невістка Іванна, онуки Назарій, Софія, Сергій та

Анічка і бажають безмежного людського щастя, міцно-
го здоров’я, любові, родинного тепла, сімейного бла-

гополуччя, Господнього благословення.
Ви не сумуйте і журбі не здавайтеся,
А просто радійте і всім посміхайтеся.
Спасибі, рідненькі, за Ваше тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро,

За те, що зростили, за те, що навчили.
Хай Матінка Божа Вас береже,

Господь хай здоров’я і сил додає.

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України сердеч-
но вітає з ювілейним днем народження, яке святкував 12 лютого,
майстра виробничого навчання по водінню автомобіля – Василя
Йосиповича Копитчака – і бажає ювіляру неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довго-
го щасливого віку.

Щастя, злагоди вдома, в родині,
Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться довга дорога,
Хай Вам буде здоров’я від Бога.
Хай гараздів Вам в хату прибуде,
Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щедрим, як літо.
Щастя й долі – на многії літа.

Дорогу, турботливу дружину, матусю, бабусю, жительку с.
Штуковець – Стефанію Гориль – з 60-річним ювілеєм , який
відзначила 12 лютого, щиро вітають чоловік Михайло, син Василь з
сім’єю, син Михайло з сім’єю, син Микола з сім’єю, дочка Марія з
сім’єю, дочка Катерина з сім’єю, син Іван, який перебуває в зоні
АТО, син Петро з сім’єю, дочка Світлана і свекра Стефанія, а також
15 онуків.

Рідні бажають їй доброго здоров’я, родинного
тепла, рясних Божих благословінь.

Лагідна, рідненька, добра і ласкава,
Наша дорогенька, наша золота.
Спасибі матусю, що життя дарували,
Спасибі матусю, що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки – від Бога, від дітей – тепла
На многії щасливії літа.

Із 25-річчям від дня народження щиросердечно вітаємо дорого-
го і люблячого сина, брата і онука, жителя с. Лосинець –Віталія

Івановича Рибчича.
Бажаємо Тобі, рідненький, міцного-міцного

здоров’я, вірних і надійних друзів, здійснення усіх
планів і мрій, щасливої долі, миру, достатку, Бо-
жого благословення на життєвій стежині.

Живи, працюй, радій і усміхайся!
Хай все навкруг проміниться теплом.
Хай кожен час і кожна днина гожа
Для Тебе будуть сповнені добром.
Хай серце і розум не знають утоми,
І сонце хай світить щодня.
Щастя Тобі – завжди й у всьому

На всіх перехрестях життя.
З любов’ю – мама Світлана, тато Іван, сестра Марія, швагро Ми-

рон, баба Мирослава і дідо Антон.

Конкурс проходив між вчите-
лями-предметниками, класни-
ми керівниками та спеціаліста-
ми у сфері управління школою.
У ньому взяли участь 1553 пе-
дагоги з України, було подано
4246 авторських розробок. Виз-
начено 131 переможця,  четве-
ро з яких  представляють
Львівщину. Приємно, що серед
цієї четвірки  є педагог з Турків-

щини – Діана Пудло,  вчитель ук-
раїнської мови і літератури Бо-
ринського  професійного ліцею
народних промислів і ремесел.
Вона перемогла у номінації
«Технології».

Діана  Степанівна уже десять
років працює в ліцеї. Викладає
тут не лише рідну мову й літера-
туру, а ще й німецьку мову.   Як
розповідають колеги по роботі,

вона   раціонально використо-
вує час на  уроці,  матеріали вик-
ладає на належному науковому
та методичному рівнях, постійно
у творчому пошуку, йде в ногу із
сьогоденням. У свій час закін-
чила Дрогобицький педагогічний
університет ім. І. Франка, Пере-
яслав-Хмельницький  держав-
ний педагогічний університет ім.
Григорія Сковороди і  зараз в
цьому  ж вузі здобуває ще одну
вищу освіту – по спеціальності
«менеджмент».

 – Взяти участь у конкурсі – це
була моя власна ініціатива, –
каже педагог з Борині. – Я до
нього старанно готувалася. По-
давала конспекти, розробки  та
плани уроків, презентації різних
заходів. Такі як презентація
«Моя майбутня професія», ви-
ховна  година  «Життя людини –
найвища цінність»,  конспект
уроку «Контрольний диктант (ІІ
курс)»,  сценарій свята, присвя-
ченого 50-річчю Боринського
професійного ліцею народних
промислів і ремесел,  дослід-
ження «Стилістичні особливості
німецької реклами», презента-
ція «Я люблю Україну (конкурс)»,
сценарій конкурсно-розважаль-
ної програми «Краща пара»,
присвяченої Дню Святого Ва-
лентина, і багато-багато інших
розробок.

До речі, Діана Степанівна на
досягнутому не зупиняється.
Вона планує взяти участь у ще
одному конкурсі. Тож  щиро по-
бажаємо цьому  наполегливому
педагогу успіхів і удачі.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÑÅÐÅÄ ÏÅÐÅÌÎÆÖ²Â
ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÓ

Проте вирощуванням малини
пробують займатися й  у нас, на
Турківщині. Зокрема на сонячно-
му схилі хутора  Закичера,  що на
території Комарницької
сільської ради, фермерське то-
вариство «ЕКОСВЕСТ»  взяло в
оренду  земельну ділянку під
малину.

 – В одному з районів  області
наше  товариство вже   втілило в
життя цікаву  ідею – відкрило мо-
локозавод. І паралельно  вия-
вили бажання  займатися  орган-
ічними продуктами, –  каже
представник фірми п. Руслан. –
Знаємо, що у  Карпатах малина
росте, вирішили  посадити цю
ягоду.  Вирощуємо ремонтантні
сорти малини, які володіють ви-
сокими споживчими і технологі-
чними якостями. Це такі  як
«Полка» (сорт польської се-
лекції)  і «Полана» – це диво-
сорт, який дає велику кількість
великих ягід.   Спочатку трохи
було  важко, бо землю, яку взя-
ли в оренду,  давно не обробля-

ли. Якщо бути відвертим, то  зай-
матися органічним землероб-
ством – не є  легка справа,  адже
рослина не так  швидко росте на
органіці, як на мінеральних доб-
ривах, зате  пізніше одержуєш
продукт органічний, якісний, без
хімії.  Під вирощування малини
взяли в оренду земельну ділян-
ку,  площею  майже 8 гектарів,
хоча могло бути  б і більше. Але,
знаєте, як у нас кажуть: «Спер-

шу подивимося, що з цього вий-
де, а потім ще уділимо землі».
Хоча нарікань на  місцеву владу
немає, працюємо злагоджено,
без конфліктів. На трьох гекта-
рах землі  уже посадили 24 ти-
сячі саджанців малини.  Допо-
магали нам місцеві жителі, яких
наймали на роботу. Минулого
року зібрали  перший урожай.
Малини було не багато, але це
був пробний урожай.   Він з кож-
ним роком  має збільшуватися.

Хоча слід сказати, що урожай
ягід  залежить і від посадки, і
від якості саджанців. Бо ж
хворі саджанці  зразу дуже
важко побачити.   Тепер уже
маємо більше досвіду, а зразу
не розуміли, як усе робити,
Було важко знайти агронома.
Зараз уже маємо такого фахі-
вця.   Зробили аналіз грунту,
потім  провели  сидерат:  по-
сіяли гірчицю, а на зиму –
жито. Навесні, можливо,  якусь
площу будемо заорювати, а
щось залишимо на осінь. Вза-
галі в ягідництві, а ще на пер-

ших порах,  досягти успіху дуже
важко.  Маємо намір  і далі  пра-
цювати над розширенням площі.
Не знаю, скільки цього року нам
вдасться саджанців взяти зі сво-
го розсадника,  аби  розсадити
малину, але  землю під новий
посів  вже підготовили зазда-
легідь. Надіємося, що справи з
вирощуванням малини  надалі
підуть на краще.

Ольга ТАРАСЕНКО.

НА ТУРКІВЩИНІ ПРОБУЮТЬ
ВИРОЩУВАТИ МАЛИНУ

Якось я прочитала в одній із газет, що в окремих селах на
Вінниччині селяни масово стали  ставити теплиці і вирощу-
вати в них ягоди – ожину, малину, смородину. Кажуть, на  це не
йде стільки затрат, як, приміром, на   догляд за картоплею
чи буряком, та  й заробити на вирощуванні ягід  можна непога-
но. Якщо посадити 2500 кущів малини, та зібрати у середньо-
му 2-3 кг  ягід з куща і потім  оптом продати  на базарі  по 100
гривень за кілограм, то можна  заробити більше 500 тисяч.
Хто вирощує ягоди, не має бажання виїжджати на заробітки
за кордон. Щоправда, грунти  там  значно родючіші, аніж у  нас,
у горах. Тому й урожайність плодово-ягідних,  чи овочів,  посад-
жених   на чорноземі,  буде  набагато вищою.

У січні відбувся Всеукраїнський конкурс навчальних  матер-
іалів з різних предметів, де суддями та учасниками виступали
самі  освітяни.  Започаткував його  освітній проект «На урок».
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ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

203 «САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО»
На сьогодні галузь садівництва та овочівництва в Україні стала

новим і привабливим бізнесом. Тільки вдумайтесь: працюючи на
своїй рідній землі та володіючи сучасними технологіями вирощу-
вання плодоовочевих рослин, ягідників та винограду, а також збер-
ігання й переробки вирощеної продукції, цілком реально з гектара
отримати до одного мільйона гривень! Високорентабельною га-
лузь садівництва та овочівництва робить кілька складових: правиль-
ний підбір адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов регіону сортів;
оптимізовані екологічно спрямовані технології вирощування; еко-
номічно виправдані та екологічно безпечні технології післязбираль-
ної доробки та зберігання вирощеної продукції; відпрацьовані лог-
істичні схеми забезпечення споживача цінною вітамінною продук-
цією в будь-яку пору року.

Саме спеціальність «Садівництво та виноградарство» дозволяє
абітурієнту, який мріє про свій сад, ягідник, виноградник, овочеве
поле, наповнені духмяними вітамінними смачними плодами та ово-
чами, що приносять реальний прибуток, зреалізувати ці мрії.

Висококваліфікований досвідчений колектив кафедри садів-
ництва та овочівництва Львівського національного аграрного ун-
іверситету навчить мистецтва вирощування:

- саду (всіх етапів: закладання розсадника для одержання сад-
жанців, техніки щеплення, обрізування та формування крони пло-
дових дерев);

- ягідних культур: суниці, малини, лохини, смородини чорної, по-
річки, аґрусу;

- винограду, особливостей технологій вирощування в Західному
регіоні України;

- декоративних рослин та квітів для садово-паркового господар-
ства, озеленення території міст та сіл, присадибних ділянок;

- величезної різноманітності овочевих рослин та грибів, які куль-
тивуються в Україні, і мають великий попит на споживчому ринку і є
привабливими для овочевого бізнесу відкритого і закритого ґрунту.

Випускники спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»
отримують диплом державного зразка і працевлаштовуються ме-
неджерами агробізнесу в садівничих господарствах; розсадниках
плодових і декоративних культур; тепличних комбінатах; агрофор-
муваннях, що займаються вирощуванням плодів, ягід, винограду,
овочів, грибів, зберіганням, переробкою продукції рослинництва;
фірмах, що займаються ландшафтним дизайном, озелененням
територій декоративними рослинами, реалізацією насіння овоче-
вих культур, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, інстру-
ментів, техніки та інших засобів, призначених для агровиробництва;
науково-дослідних установах аграрного профілю; відділах плодів,
овочів і декоративних рослин у супермаркетах, агромагазинах; ка-
рантинній та насіннєвій інспекціях; районних та обласних управлін-
нях сільського господарства; органах держстандарту або започат-
ковують власну справу з виробництва плодів та овочів. Випускники
освітнього ступеня «Магістр», мають право викладати в школах, ліце-
ях, коледжах, вищих навчальних закладах.

Хотілося б відмітити унікальну можливість студентів, починаючи з
1-го курсу, проходити навчальні практики в закордонних садівничих
господарствах, зокрема Німеччини, Франції, Великобританії, Чехії,
Польщі, Бельгії, Данії.

Необхідні сертифікати ЗНО для вступу на спеціальність 203
«Садівництво та виноградарство»:

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія або математика.
Детальна інформація про умови вступу – на сайті Львівського

національного аграрного університету http://www.lnau.lviv.ua, або
за телефоном: +380679900049 (доцент кафедри Рожко І.С.).

У місті Турка розпочав роботу магазин-салон «Оптика»!
Пропонуємо:
- комп’ютерну діагностику зору

- окуляри готові та на замовлення
- стильні оптичні оправи

- контактні лінзи
- сонцезахисні окуляри

Наша адреса: м. Турка, пл. Ринок, 2
Тел.: 097 331 03 94.

До боржників, які мають за-
боргованість зі сплати аліментів
за шість місяців чи більше, відте-
пер, згідно закону, можуть зас-
тосовувати різні види покарань,
такі як позбавлення права виїз-
ду за кордон до повної сплати
заборгованості; вилучення прав
на керування транспортним за-
собом;  обмеження права кори-
стування вогнепальною, мис-
ливською чи пневматичною

Чоловік Євген, син Віталій,
невістка Іванна, дочка Марія,
зять Михайло, дочка Аня, зять
Андрій, мама Юля, свекор Ми-

хайло, свекра Ганна,
онуки Михайло, Со-

ломія, Іванко, Макс
і вся родина щиро
вітають із днем
н а р о д ж е н н я ,
який святкувати-
ме 17 лютого –
Ніну Володимир-
івну Цюцик – жи-

тельку с. Багнувате, і бажають їй
міцного здоров’я і всіх життєвих
гараздів – на многая і благая літ!

Прийміть вітання наші
щирі

І побажання в цей святковий
день:

Нехай з небес від Бога
ллється милість,

Любов і шана – від людей.
Хай Мати Божа від біди обер-

ігає,
В душі панують мир і добро-

та.
Ісус Христос здоров’я поси-

лає
На щедрі щастям многії

літа.

Завтра, 17 лютого, жителю с.
Вовче – Михайлові Павловичу
Музиці виповниться 92 роки.

Доброго, любля-
чого і турботливо-
го батька, доро-
гого дідуся,
найкращого у
світі прадіда
сердечно віта-
ють дочка Ганна і
зять Іван, дочка
Марія і зять Іван, син
Богдан і невістка
Надія, 9 онуків і 12 правнуків і
бажають йому прожити у силі,
при доброму здоров’ї ще многії
літа. Світлої Вам радості в житті,
рідненький, Господнього благо-
словення.

Хай сонце світить Вам зав-
жди

І вік Ваш за 100 літ минає
Та на поріг Вам в рідний дім
Хвороб і горя не пускає.
Хай ніколи не болять Вас

руки,
Старість хай обходить по-

всякчас.
Тільки радість хай прино-

сять роки
І всі люди поважають Вас.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають з юві-

лейним днем на-
родження, яке

відзначатиме
н е з а б а р о м ,
лікаря-хірурга

Т у р к і в с ь к о ї
КЦРЛ – Михайла

Михайловича Ма-
карика і  бажають

шановному ювіляру міцного-
міцного здоров’я, невичерпної
життєвої енергії, родинного теп-
ла, усіх земних гараздів, довгол-
іття.

Хай обминають Вас триво-
ги,

Хай Бог дасть щастя на
путі.

Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в

житті.

ÀË²ÌÅÍÒÈ –  ÍÅ ÆÀÐÒÈ

зброєю. Крім того, на боржника
накладають адміністративне
стягнення у вигляді виконання
суспільно-корисних робіт – на
строк від ста двадцяти до двох-
сот сорока годин.

Також, за наявності заборго-
ваності зі сплати аліментів, су-
купний розмір якої перевищує
суму відповідних платежів за три
місяці, стягувач має право на
звернення до органів досудово-

го розслідування із заявою про
вчинене кримінальне правопо-
рушення боржником, що поля-
гає в ухиленні від сплати алі-
ментів.

Згідно цього ж закону,
мінімальний розмір аліментів
на одну дитину зріс із 30% до
50% прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку. З 1
січня 2018 року прожитковий
мінімум становить: для дітей,
віком до 6 років – 1 492 гривні,
для дітей, віком від 6 до 18 років
– 1 860 гривень. Якщо стягнен-
ня аліментів рішенням суду  виз-
начено у твердій грошовій сумі ,

або 30% прожиткового мініму-
му для дитини відповідного віку,
стягувач має право звернутися
до суду , який виніс рішення про
стягнення аліментів, для
збільшення суми стягнення алі-
ментів.  Спосіб стягнення алі-
ментів визначає той з батьків, з
ким проживає дитина.

Крім того, у Міністерстві юстиції
презентували публічний реєстр
боржників аліментів. До цієї
«дошки ганьби» потраплятиме
інформація щодо кожного, без
винятку, неплатника аліментів, в
адресу якого відкрито судове
провадження з несплати алі-
ментів більше 3-ох місяців.

Віктор МАКСИМОВИЧ,
начальник Турківського рай-

онного відділу ДВС ГТУЮ у
Львівській області.

Шостого лютого 2018 року вступив у дію закон про поси-
лення захисту права дитини на належне утримання шляхом
вдосконалення порядку примусового стягнення заборгова-
ності зі сплати аліментів. Боржники-аліментщики отримали
значні обмеження за свою безвідповідальну поведінку.

Так за минулий місяць  в на-
шому районі  вакциною КПК ,
бельгійського виробництва,  від
кору, паротиту і краснухи  було
щеплено 194 дитини, віком до
14 років.   У січні на Турківщині
не зафіксовано жодного випад-
ку захворювання на кір. Лікарі
кажуть, що щеплення від кору
змінює  ставлення  людей до вак-
цинації. І коли батьки побачать,
що  ніяких побічних ефектів від
щеплення проти кору в їхніх дітей

немає, щепитимуть  їх  і від інших
хвороб.

Слід сказати, що в січні зро-
били  щеплення  від дифтерії й
37 дорослим.  Був випадок, що
пройшла вакцинацію навіть уся
сім’я. Щеплення від дифтерії
починають робити  у віці від 16-
й  до 56 років, повторюючи  його
через кожних десять років. До
речі, вакцини   проти кору і диф-
терії  є  достатньо  у лікувальних
закладах району.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Ä²ÒÅÉ ÂÀÊÖÈÍÓÞÒÜ Â²Ä ÊÎÐÓ
Повідомлення про спалахи кору в тій чи іншій області нашої

країни та заклики  медиків до вакцинації проти цієї інфекційної
хвороби таки змусили батьків серйозно замислитися над здо-
ров’ям своїх дітей.

ПРОМИСЛОВЕ
ВИРОБНИЦТВО – КУЛЬГАЄ

У 2017 році підприємства району реалізували промислової
продукції (товарів, послуг) на 14,2 млн. грн. Підприємствам
переробної промисловості належало 57,4% усієї реалізованої
продукції.

Обсяг реалізованої промислової продукції, у розрахунку на одну
особу, становив 0,3 тис.грн. (в області – 32,3 тис.грн.). За цим показ-
ником район посів 29-е місце в області.

 Головне управління статистики у Львівській області.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÀËÞÍÊ²Â,
ÏÐÈÑÂß×ÅÍÈÉ  ÂÎ¯ÍÀÌ ÀÒÎ
Про  проведення цього конкурсу оголосила  керівникам на-

вчальних закладів на останній нараді директорів   шкіл депу-
тат Турківської районної ради від ВО «Свобода» Мирослава
Калинич.  Щоправда, відгукнулися не всі.  Загалом у  конкурсі
взяли участь 10 загальноосвітніх шкіл  району та Будинок
дитячої та юнацької творчості.  Спеціальне журі при відділі
освіти визначило переможців.

Перше місце за кращий малюнок нашим захисникам   журі роз-
поділило  між  Завадівським НВК і Турківською ЗОШ І-ІІІ ст. №1.
Друге місце присуджено Риківській  ЗОШ І-ІІ ст. і третє – Розлуцько-
му НВК.

  –  Щиро  дякую вчителям молодших класів і педагогам –органі-
заторам за те, що зуміли організувати своїх   вихованців на участь у
конкурсі. Велике спасибі й юним художникам, які вклали у  малюн-
ки свою душу і тепло, що зігріватимуть серця наших відважних воїнів
на передовій, – каже Мирослава Петрівна. –  Ми  обов’язково наго-
родимо усіх 156 учасників конкурсу  та школи, які здобули призові
місця.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Робота. Польща (м. Катовіце).
Чоловіки, жінки, сімейні пари.
Пакування ковбасок. Оплата – 10 зл/нетто, робочий графік – 12

годин. Житло – безкоштовно. Дворазове харчування.
Розбір м’яса. Оплата – 13 зл./нетто, робочий графік – 10-12 го-

дин.  Житло – безкоштовно. Дворазове харчування.
Центр візової підтримки «Захід Віза», адреса: м. Турка, майдан

Шевченка, 32 (навпроти кінотеатру).
Телефони: 0683344544, 0990007640.
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Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à
ПОНЕДIЛОК, 19
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фiгурне катання.
Танцювальнi пари.
Квалiфiкацiя
06.40 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей. Жiнки (1
пiвфiнал)
09.10 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Сноуборд. Бiг ейр.
жiнки (квалiфiкацiя)
11.40 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фрiстайл. Хафпайп.
Жiнки (квалiфiкацiя)
12.55 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Ковзанярський
спорт. Команда + чоловiки
(фiнал)
15.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей. Жiнки (2
пiвфiнал)
16.30, 21.30 Студiя зимових
iгор
17.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Бобслей. Двiйки.
Чоловiки (фiнал)
19.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Стрибки з
трамплiна. Чоловiки ( коман-
да)
21.00 Новини
23.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фiгурне катання.
Найкращi виступи
00.00 Д/ф «Все палає»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.15, 05.20 ТСН
09.30, 10.45 «Чотири весiлля»
11.50, 12.20, 13.25 «Мiняю
жiнку»
15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30, 05.00 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «За три днi до кохан-
ня»
22.00 «Грошi 2018»
23.15, 00.25 Х/ф «Тiнi забутих
предкiв»

ІНТЕР
06.10, 22.35 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 12.25 Х/ф «Два Iвани»
14.10 Х/ф «Шукаю людину»
16.05 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 05.20
«Подробицi»
20.40 Т/с «Запитайте в осенi»
00.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»

ВIВТОРОК, 20
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ф «Воїни миру. Рустам
Хамраєв»
06.25 Д/ф «Євромайдан.
Волинська Сiч»
07.05 Д/ф «Небо падає. Три
мiсяцi з життя Устима Голод-
нюка»
08.00 Д/ф «Герої не вмирають»
09.00, 13.00, 21.00 Новини
09.20, 17.35, 18.15, 19.25, 21.30
Спецпроект «До Дня пам-ятi
Героїв Небесної Сотнi»
09.45 Д/ф «Майдан»
12.00
ЗАГАЛЬНОНАЦIОНАЛЬНА
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ ПАМ’ЯТI
ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНI
13.10 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Бiатлон. Змiшана
естафета
14.40 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей. Чоловiки,
групова стадiя
17.50 Радiо. День
18.50 До справи
22.15 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фрiстайл. Хафпайп.
Чоловiки. Квалiфiкацiя
00.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фiгурне катання.
Танцювальнi пари (фiн)
03.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi

iгри 2018. Фiгурне катання.
Жiнки (коротка програма)

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.15, 05.20 ТСН
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку»
13.45, 21.00 Т/с «За три днi до
кохання»
14.45, 15.45 Т/с «Школа»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30, 05.00 «Секретнi
матерiали»
22.00 «Iнспектор. Мiста»
23.35, 00.25 Х/ф «Вiтер, що
гойдає верес»
02.20 «Зима, що нас змiнила» -
«Небесна сотня»

ІНТЕР
06.00, 05.55 Мультфiльм
06.10, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Запи-
тайте в осенi»
12.50 Х/ф «Час бажань»
14.50, 15.45, 16.45, 03.15
«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.15
«Подробицi»
00.20 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»

СЕРЕДА, 21
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фiгурне катання.
Жiнки (коротка програма)
07.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей. Чоловiки (1
чвертьфiнал)
09.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей, чоловiки
(чвертьфiнал 2)
12.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Лижнi гонки. Коман-
ди. Спринт
13.15 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Гiрськолижний
спорт. Даунхiлл. Жiнки ( фiнал)
14.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей, чоловiки
(чвертьфiнал 4)
16.30, 21.30 Студiя зимових
iгор
17.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей, чоловiки (
чвертьфiнал 3)
19.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фрiстал. Скi-крос,
чоловiки (фiнал)
21.00 Новини
23.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фiгурне катання.
Жiнки. Коротка програма
02.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Бобслей. Фiнали
03.10 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Гiрськолижний
спорт. Слалом. Чоловiки
(заїзд1)
04.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Яскравi моменти
зимових iгор
05.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей. Жiнки (матч
за бронзу)

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.15, 05.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Мiняю жiнку»
13.00, 21.00 Т/с «За три днi до
кохання»
14.00, 15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30, 05.05 «Секретнi
матерiали»
22.00 «Одруження наослiп»
23.35, 00.25, 01.50 Т/с «Суро-
гат»

ІНТЕР
06.10, 22.35 «Слiдство вели... з

Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Запи-
тайте в осенi»
12.50 Х/ф «Пiчки-лавочки»
14.50, 15.45, 16.45, 03.20
«Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.20
«Подробицi»
00.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»

ЧЕТВЕР, 22
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 23.00 XXIII Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018. Хокей.
Жiнки (матч за бронзу)
07.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фрiстайл. Хафпайп.
Чоловiки (фiнали)
08.45 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Гiрськолижний
спорт. Слалом. Чоловiки. Фiнал
(ч.1)
09.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Лижне двоборство,
чоловiки, стрибки ( фiнал)
10.20 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Гiрськолижний
спорт. Слалом, чоловiки
(фiнал) (ч.2)
12.10 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Лижне двоборство.
Чоловiки. Гонка (фiнал)
13.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Бiатлон. Естафета
жiнки 4*6км
14.45 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей. Жiнки (матч
за золото)
17.00, 21.30 Студiя зимових
iгор
17.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Шорт-трек, чол. 10т.,
ж.5т, естафета (фiнал)
20.15 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Гiрськолижний
спорт, слалом, фiнал (ч.2)
21.00 Новини
01.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Лижне двоборство
(стрибки та гонка)
03.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фiгурне катання.
Жiнки (довiльна програма)

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.15, 05.20 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20, 22.00 «Мiняю
жiнку»
13.00, 21.00 Т/с «За три днi до
кохання»
14.00, 15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30, 04.55 «Секретнi
матерiали»
23.00, 00.25 «Право на владу
2018»
00.45 Х/ф «Маргарет»

ІНТЕР
06.00, 05.55 Мультфiльм
06.10, 22.35 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Запи-
тайте в осенi»
12.50 Х/ф «Ключ без права
передачi»
14.50, 15.45, 16.45, 03.15
«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.15
«Подробицi»
00.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»

П’ЯТНИЦЯ, 23
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 23.00 XXIII Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018. Фiгурне
катання. Жiнки (довiльна
програма)
07.10 XXIII Зимовi Олiмпiйськi

iгри 2018. Гiрськолижний
спорт. Комбiнацiя. Фiнал
08.10 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Сноуборд, бiгейр.
Жiнки ( фiнал)
09.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей. Чоловiки
(пiвфiнал 1)
12.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фрiстайл. Крос.
Жiнки ( фiнал)
13.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Бiатлон. Естафета
чоловiки 4*7.5км
14.45 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей, чоловiки (
пiвфiнал 2)
16.30, 21.30 Студiя зимових
iгор
17.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Ковзанярський
спорт. 1000 м, чоловiки
18.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Керлiнг. Чоловiки
(матч за бронзу)
21.00 Новини
01.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Бiатлон, чоловiки,
естафета 4х7,5 км
03.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Бобслей, сани,
четвiрки, 1,2 заїзди
05.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Сноуборд, ж/ч,
паралельний гiгантський
слалом

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку»
13.00 Т/с «За три днi до кохан-
ня»
14.00, 15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.15, 22.25 «Лiга смiху»
00.20 Х/ф «Воду слонам!»

ІНТЕР
06.10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.20, 12.25 Т/с «Запитайте в
осенi»
13.00 Х/ф «Вийти замiж за
капiтана»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 03.05 «Подробицi
тижня»
22.00 Х/ф «Свiй серед чужих,
чужий серед своїх»
00.00 Х/ф «Гайворонн»

СУБОТА, 24
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Сноуборд, ж/ч,
паралельний гiгантський
слалом
07.15 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Лижнi гонки, 50 км,
чоловiки, мас-старт
09.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Керлiнг, чоловiки
(золотий матч)
13.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Керлiнг, жiнки, матч
за бронзу
16.00, 22.10 Студiя зимових
iгор
16.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Ковзанярський
спорт. Командний персьют.
Фiнал
19.00 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2018». Фiнал
21.35 Новини
22.45 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2018». Фiнал
(продовження)
23.55 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Сноуборд. Бiг
ейр.чол., фiнал
00.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Гiрськолижний

спорт. Команди
02.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Керлiнг, жiнки
(золотий матч)
05.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей. Чоловiки
(матч за золото)

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.45 «Життя без обману «
11.15 «Iнспектор. Мiста»
13.00 «Свiтське життя»
14.05 «Голос країни 8»
16.35 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка. Дiти
2018»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Вечiрнiй квартал «
23.20 «Свiтське життя 2018»
00.20 «Вечiрнiй Київ «

ІНТЕР
06.30 «Чекай мене»
08.00 «Подорожi в часi»
08.30 Х/ф «Дот»
10.20, 01.55 Х/ф «В зонi
особливої уваги»
12.20, 03.30 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
14.00 Х/ф «Свiй серед чужих,
чужий серед своїх»
16.00 Х/ф «Офiцери»
18.00, 20.30 Т/с «Батькiвський
iнстинкт»
20.00, 05.15 «Подробицi»
22.20 Т/с «Любка»
04.45 «Top Shop»
05.45 Мультфiльм

НЕДIЛЯ, 25
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Хокей. Чоловiки
(матч за золото)
08.00, 04.40 XXIII Зимовi
Олiмпiйськi iгри 2018. Лижнi
гонки, 30 км, жiнки, мас-старт
10.15 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Бобслей. Чоловiки
(четвiрки, фiнали)
12.15 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Яскравi моменти
iгор
13.00 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. ЦЕРЕМОНIЯ ЗАК-
РИТТЯ
15.35, 21.30 Студiя зимових
iгор
17.35 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2018». Фiнал
21.00 Новини
23.30 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Фiгурне катання.
Гала-шоу
01.10 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Керлiнг, жiнки,
золотий матч

КАНАЛ 1+1
06.10 ТСН
07.05, 02.05 «Українськi
сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.05 «Громада на мiльйон»
11.10, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
17.10 «Лiга смiху»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
23.10 «Лiга смiху «
01.05 «Свiтське життя 2018»

ІНТЕР
06.25 Х/ф «Ключi вiд неба»
08.00 «Вдалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження. Америка»
12.00 Х/ф «Шляхетний
венецiанець»
14.15, 20.30 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
20.00 «Подробицi»
21.30 Док.проект «Толочко.
Пiдручник iсторiї»
22.15 Т/с «Перша спроба»
02.05 Х/ф «Благi намiри»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

У кафе-бар «Колиба» в с. Мох-
нате Турківського району (траса
Київ-Чоп) потрібні на роботу ку-
харі, віком від 40 до 55 років, бар-
мени, офіціанти.

Проживання, харчування – без-
коштовне. Працюємо потижнево.

Звертатися за телефонами:
0973833123, 0991228836.

Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:

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

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

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

Продам приміщення, площею
48 кв.м., по вул. Молодіжна в м.
Турка (неподалік районного
суду). Може бути використано під
магазин чи офіс.

Детальніше за тел.:
0669560768 (Дмитро).

На роботу в охорону потрібні
чоловіки та жінки (вахта). Заро-
бітна плата – висока.

Телефони для контакту: 068
257 28 58; 050 858 91 90.

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

Робота в Чехії!
Набираю чоловіків, жінок,

сімейні пари. По догляду
сільськогосподарських культур.

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

У суботу, в рамках 3-го та 4-го
турів, поєдинки завершилися
так: Бориня - Боберка – 11:1,
Вовче - Явора – 2:6, Нижня Яб-
лунька - Явора – 3:12, Боберка -
Явора-2 – 5:7, Бітля - Завадівка
– 6:4, Бітля - Турка (ліцей) – 4:10,

ТУРКА ТА БОРИНЯ
– У ЛІДЕРАХ,

а Боберка наразі – без очок
Минулих вихідних, 10-11 лютого, у спортивних залах Туркі-

вського НВК пройшли два чергові ігрові дні зимового чемпіона-
ту району з міні-футболу.

Турка - Вовче – 10:3, Завадівка -
Турка – 0:6, Турка (ліцей) - Бори-
ня – 6:15, Явора-2 - Нижня Яб-
лунька – 8:8.

Наступного дня, у неділю,
пройшли 5-й та 6-й тури, матчі
яких  завершилися так: Бориня -

Явора-2 – 11:5, Вовче - Турка
(ліцей) – 5:4, Вовче - Боберка –
8:5, Явора - Турка – 3:7, Нижня
Яблунька - Бориня – 1:4, Бітля -
Боберка – 14:5, Турка - Нижня
Яблунька – 8:1, Завадівка - Яво-
ра – 4:3, Турка (ліцей) - Завадів-
ка – 3:4, Явора-2 - Бітля – 6:9.

Таким чином, після шести
турів, у зимовому чемпіонаті з
міні-футболу, впевнено лідиру-
ють команди з Турки та Борині,
які, не втративши жодного очка,
посідають, відповідно, перше та
друге місце. А замикають турні-
рну таблицю футболісти з Бобер-
ки, у яких у графі “очки” стоїть
круглий нуль.

Трійку кращих бомбардирів
наразі очолює боринчанин Ми-
кола Матляк, в активі якого 22
забиті м’ячі. За ним ідуть Олег
Бабич з Турки (17 м’ячів) та гра-
вець другої команди Явори –
Мар’ян Матляк – 16 голів.

Наступні два тури міні-фут-
больного чемпіонату пройдуть у
неділю, 18 лютого.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Загублене посвідчення грома-
дянина, який проживає на тери-
торії гірського населеного пунк-
ту, А- 501858, видане на ім’я Хри-
стини Дем’янівни Нанівської,
вважати недійсним.

ПОСЛУГИ ШВЕЇ м. Турка
– Ремонт одягу (укорочення та

звуження штанів/спідниць;
заміна замків; прорізання
петель під ґудзики);

– оздоблення пасхальних
рушничків;

– пошиття жіночих вишиванок
(рукав-реглан);

– пришивання стрічки до тюлі/
штор та інші.

Тел.: 050-138-45-61 (Мар’яна).

Продається земельна ділян-
ка по вул. Зелена. Ціна – догові-
рна. Тел.: 0661856640.

Сезонна та постійна робота  в ЄВРОПІ
Для чоловіків, жінок та сімейних пар
Пропонуємо безліч вакансій, також підшукуємо по бажанню

клієнта: склади, заводи, сільськогосподарські роботи, будови і т.д.
Пропонуємо візову підтримку, допомагаємо виготовити біомет-

ричні паспорти.
Детальніше за телефонами: +380673107823(Viber);

+380972381085.

02 березня 2018 року прово-
диться «Єдиний всеукраїнський
стрілецький день» з військово-
зобов’язаними (організаційним
ядром) загону оборони Турківсь-
кого району Львівської області.

Бажаючих взяти участь в да-
ному заході – практичної
стрільби зі стрілецької зброї, –
звертатись в Турківський рай-
онний військовий комісаріат за
адресою: м. Турка, вул. Січових
Стрільців, 9.

У магазин «Продукти» с. Ясі-
ночка потрібен продавець.

Тел.: 0501724290.

Педагогічний та учнівський колективи Турківсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. №1 глибоко сумують з приводу відхо-
ду у вічність талановитого педагога, вмілого керів-
ника, доброго наставника – Павла Михайловича
Матківського. Ми завжди пам’ятатимемо його
молодечий запал, енергійність, оптимізм, вміння
підтримати, надихнути на нові ідеї.

Висловлюємо щире співчуття рідним, що втра-
тили люблячого батька, дідуся, найріднішого
друга і порадника.

Відділ освіти і профспілкова організація працівників освіти і науки
району глибоко сумують з приводу смерті мудрого педагога, людини,
яка чесно і гідно прожила своє життя, залишивши по собі плоди доб-
рих справ, колишнього завідувача районного відділу освіти, колиш-
нього директора Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Павла Михайловича Мат-
ківського і висловлюють слова співчуття і підтримки рідним.

Педагогічний колектив Турківського НВК глибоко сумує з приводу
смерті колишнього директора Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Павла
Михайловича Матківського і висловлює щире співчуття рідним і
близьким покійного.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК глибоко сумує з
приводу смерті колишнього завідувача районного відділу освіти
Павла Михайловича Матківського і висловлює щире співчуття рідним
і близьким покійного.

Городиський Ю.В., Комарницький В.Є., Бобівська Г.Ф. – з сім’ями
сумують з приводу смерті колеги – Павла Михайловича Матківсько-
го – і висловлюють щире співчуття дочці Тетяні, синам Олегові та
Ігореві з їх сім’ями.

Колектив технічних працівників Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 вис-
ловлює щире співчуття Олегу Павловичу Матківському з приводу
тяжкої втрати – смерті батька – Павла Михайловича Матківського.

Педагогічний колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумує з
приводу смерті колишнього завідувача районного відділу освіти Пав-
ла Михайловича Матківського і висловлює щире співчуття рідним і
близьким покійного.

Педагогічний колектив і профспілковий комітет Нижньояблунсь-
кого НВК висловлюють щире співчуття вчителям української мови і
літератури Наталії Іванівні Питчак  та Надії Михайлівні Квич з при-
воду тяжкої втрати – смерті свекрухи та бабусі.
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ЗАКУПІВЕЛЬНА 
ЦІНА ВИД ТВАРИН 

ПОПЕРЕДНЯ 
17.01.2018року 

Від 
05.02.2018року 

Бички вищ.вгод.,  понад   400 кг 35,95 37,40 
Бички вищ.вгод., від 345-до 400кг 35,00 36,50 
Бички до 345 кг 34,00 35,50 
Молодняк  вищ.вгод., від 345кг 
(телиці) 34,00 36,50 

Молодняк вища вгод., до 345кг 
(телиці) 33,00 35,50 

Молодняк середньої вгодованості 29,50 31,30 
Молодняк, н/ сер. вгод. 26,85 28,55 
Молодняк, худа 19,55 21,10 
Доросла  вищої  вгод.,  від 350кг 32,85 34,80 
Доросла вищої вгод., до 350кг 31,90 33,80 
Доросла  середньої  вгод. 28,95 30,80 
Доросла  н/середньої  вгод. 26,40 28,05 
Доросла   худа 19,70 21,30 
Коні  I  категорії 21,85 24,60 
Коні  II  категорії 19,90 22,40 
Свині  32,00 32,00 
Свиноматки 30,00 30,00 
 

З 15 по 26 лютого 2018 року
ГУ НП у Львівській області
оголошує конкурс серед осіб,
які вперше виявили бажання
служити у поліції.

Особам, які бажають взяти
участь у конкурсі, необхідно
звертатися у Турківське відділен-
ня поліції або ГУ НП у Львівській
області.

Ï³ñòîëåò í³áè ç
Âåðõíüî¿ ßëóíüêè

12 лютого працівники Турківського відділення поліції провели
санкціонований обшук в одному з житлових будинків м. Львів, де
вилучили пістолет, без дозвільних документів. Власник зброї по-
відомив правоохоронцям,  що він знайшов її в селі Верхня Яблунька
Турківського району. По даному факту відкрито кримінальне про-
вадження. Тривають слідчі дії.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ç²ÇÍÀÂÑß ÑÀÌ
На початку лютого, під час пе-

ревірки документів громадяни-
на К. в м. Турка, було вилучено
речовину рослинного походжен-
ня, за зовнішніми ознаками схо-
жу на наркотичну. Що цікаво, 20-
річний молодий чоловік, напев-
но з переляку, сам показав і
віддав її правоохоронцям. Тим
не менше, по факту відкрито
кримінальне провадження, при-
значено ряд експертиз.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Колектив Карпатського НВК глибоко сумує з приводу смерті ко-
лишнього завідувача районного відділу освіти Павла Михайловича
Матківського і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійно-
го.


