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7 листопада святкувала свій прекрасний, поважний ювілей наша
дорога і любляча, добра і ніжна, дбайлива і щира матуся, бабуся і
сваха – Ольга Василівна Мельник з м. Турка.

У шурхоті опалого осіннього листя, у крапельках сріблястої роси
йде осінь, роздає плоди і квіти, дарує птиць
прощальні голоси. На струнах осінь пісню
підбирає, а ми Вас, любима й рідна, із ювілеєм
щиро вітаєм. Слова шукаємо лиш найтепліші,
щоб висловить любов, та важко їх знайти, для
нас Ви завжди – найкраща, найрідніша, і буде
так, допоки з нами Ви.

Нехай цей день Вам зморшок не добавить,
Старі розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від незгод позбавить,
Добро і щастя в хату принесе.
Ріднішої людини в нас немає,
І незалежно – виросли вже, чи малі,
В житті надійно нас оберігає
Сама присутність Ваша на землі!
Нехай береже Вас  Господь на многії і благії літа!
З любов’ю і повагою – син Богдан, дочка Світлана, невістка Гали-

на, зять Ігор, онуки Ілона, Владислав і Денис, свахи – Наталія і Юлія,
і вся родина.

Дорогого і люблячого тата, дідуся, чоловіка – Романа Васильови-
ча Хому – жителя с. Н. Турів, сердечно вітають із 70-літнім ювілеєм
діти, онуки і дружина і бажають йому життєвих сил, доброго здоро-
в’я і Господньої опіки на многії літа.

Журавлиним ключем відлітають літа
Сивина посріблила вже скроні.

Але в Вашій душі та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.

Тож нехай те тепло зігріває нас всіх
І ніколи Вас не покидає,

І нехай все життя, хай весь Ваш дов-
гий вік.

Ангел Божий охороняє.
Нехай спливає благодать небесна
На Вас завжди, усюди, повсякчас.
Хай ангелів заступництво небесне
На всіх шляхах оберігає Вас.

7 листопада відзначила свій ювілейний день народження наша
колега, вмілий керівник, щира і доброзичлива людина, чудовий
медик, завідувач неврологічного відділення Турківської КЦРЛ – Марія
Михайлівна Матковська.

Шановна Марія Михайлівна, вітаючи з ювілеєм, хочеться сказати
чимало теплих і добрих слів такій прекрасній людині як Ви. Нехай
те добро, яке Ви робите для людей,
повертається до Вас сторицею. Бажаємо
Вам назавжди зберігати молодість в душі,
життєлюбність, енергію. Щастя Вам і
здоров’я – на довгі роки. Хай і надалі  чаша
Вашого життя по вінця повниться
благополуччям, затишком і теплом. Многая
і благая Вам літ!

Хай ладиться скрізь: на роботі, в
родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас.
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється

рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Господь хай дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
З повагою – колектив неврологічного відділення Турківської КЦРЛ.

Коханого чоловіка, люблячого і турботливого батька, зятя, брата
– Віктора Миколайовича Шейкіна з м. Турка, з ювілейним днем
народження, яке він  відсвяткував 5 листопада, вітають дружина
Світлана, діти Уляна і Дмитро, теща Іванна, сестри – Ірина з сім’єю
і Тетяна з сім’єю і бажають ювілярові міцного здоров’я, радості,
щастя, благополуччя і всього найкращого.

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт
Хай життєвий досвід творить  з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Директора Турківської дитячо-юнацької спортивної школи
«Юність» – Василя Михайловича Ціка – з 60-річчям від дня народ-
ження сердечно вітає колектив школи.

Шановний Василю Михайловичу, з нагоди
такого вагомого і прекрасного ювілею, бажає-
мо Вам міцного здоров’я – з роси і води, не-
вичерпної життєвої енергії і оптимізму, родин-
ного тепла, достатку, миру, Божого благосло-
вення на довгі і щасливі роки життя.

Роки, мов птахи, в вирій відлітають,
А спогади мережать далі голубі.
Хай Вашу стежку квіти застеляють,
Ви залишайтеся бадьорі й молоді.
Хай Вам здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда
Хай множиться добром і водограєм

ллється,
І щастя ділиться на многії і благії літа!
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У суботу, 3 листопада, о
23:25 до рятувальників над-
ійшло повідомлення про поже-
жу в с. Риків нашого району, в
дерев’яному житловому бу-
динку.

 На момент прибуття по-
жежно-рятувального підрозд-
ілу будинок повністю горів.
Під час розвідки пожежі, було
виявлено тіло власниці по-
мешкання, 1933 року народ-
ження.

Пожежу локалізовано о 00:45,
ліквідовано о 01:30. Вогнем зни-
щено будинок.

До ліквідації пожежі залучили
6 рятувальників та 2 одиниці
спецтехніки.

Причина виникнення горіння
встановлюється.

ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ ÕÀÎÑ ÍÀ ÏÅÐÅÕÐÅÑÒ²
Напевне ми всі – влада, правоохоронні органи, громадські активісти (патріотичні і надто

патріотичні) – уже звикли до транспортного хаосу, що заполонив наше місто. За прикладом й
ходити далеко не треба. Зранку й до пізнього вечора на перехресті біля маркету «Рукавичка»,
який дивовижно був введений в експлуатацію без місць для паркування, творяться чудеса.
Тут і торгують прямо на
проїжджій частині, влаштовують
«сходняки» власники автомобілів
на євробляхах, словом, все, як у
голлівудському трилері. Як ре-
зультат, лише за минулий тиж-
день на цьому перехресті трапи-
лося чотири дорожні пригоди. На
щастя, постраждали лише авті-
вки, людей оминуло.

Взагалі порядок тут навести мали
б правоохоронні органи разом  з
міською владою. Але, очевидно, це
їм не під силу. Поліціянти кажуть, що
їхні протоколи про порушення суд
просто не розглядає, а відфутболює.
А в мерії, зрозуміло, безпосередньо-
го впливу на ситуацію не мають. Хоча
б могли замовити фахівців, які б правильно, з дотриманням всіх вимог, визначили, де мають бути і які
дорожні знаки в місті взагалі. А вже тоді запросити спецпідрозділ, який міг би навести тут порядок за
два-три дні, якщо ми цього зробити не можемо, чи не хочемо...

Належний контроль за дотриманням правил дорожнього руху та адекватне реагування на їх пору-
шення – це величезні надходження до місцевого бюджету, адже правопорушників у нашому місті – на
кожному кроці.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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10-А клас 1975 року випуску Турківської середньої школи сердеч-
но вітає з ювілеєм, який відсвяткувала 7 листопада, однокласницю
– Наталію Пузич (Синичич) і бажає їй міцного здоров’я – з роси і
води, невичерпної життєвої енергії, Божої опіки у всіх справах.

Летять роки, мов ластів-
ки стрімкі,

Та серце молодим хай завж-
ди буде,

Щоб все робилось легко,
залюбки,

Щоб вірні друзі зустріча-
лись всюди.

Хай мудрість літ не стане
тягарем,

Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають із ювілеєм завідувача неврологіч-

ного відділення Марію Михайлівну Матковську.
Маріє Михайлівно, будьте здорові  і щасливі Ви і

Ваші рідні, радійте життю, залишайтеся і далі та-
кою енергійною, якою Ви є. Нехай береже Вас
Господь.

Живіть до ста років – на поміч всім людям,
Здоров’я міцного  Вам зичимо щиро,
Ласки – від Бога, від людей – добра
На многії і щасливії літа!

6 листопада 55 років святкував житель с. Вовче Дмитро Мико-
лайович Мотиль. Дорогого і люблячого чоловіка, турботливого тата,
найкращого  у світі дідуся, доброго свата сердечно вітають дружина
Віра, дочки Олена і Наталія, зяті Роман і Сте-
пан, онуки Анастасія, Христинка, Дмитро, Сте-
пан, та свати і бажають йому міцного-міцно-
го здоров’я, світлої радості в житті, життєвого
оптимізму, достатку, здійснення мрій, Божої
ласки і благословення на довгій життєвій сте-
жині.

Наш люблячий, рідний, найкращий у
світі,

Із Вами нам завжди затишно й світло.
Ви – гарний господар, батько і дідусь

чудовий,
Турботу даруєте і море любові.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Колектив неврологічного відділення Турківської КЦРЛ щиросер-
дечно вітає із ювілейним днем народження лікаря-невропатолога
Ірину Петрівну Матковську.

Шановна Ірина Петрівна, бажаємо Вам здоров’я міцного, щастя
земного, нехай Бог береже усюди і завжди поважають люди. Нехай
Ваша самовіддана праця щодня дарує Вам радість і задоволення.
Зичимо Вам невичерпного джерела добра, щирості, наснаги. Дос-

татку Вам, любові, надії і віри, Господньої ласки і бла-
гословення. Будьте по-справжньому щасливі!

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед 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.

9 листопада святкує свій 60-річний ювілей житель смт. Бориня
Михайло Михайлович Гориль.

З нагоди ювілею сердечно вітаємо коханого і люблячого чоловіка,
турботливого і дбайливого татуся, доброго, найкращого у світі діду-
ся. Бажаємо ювіляру міцного-міцного здоров’я, родинного тепла,
мирного неба над головою, Божої ласки і благословення.

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 заслужи-

ли.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
З любов’ю – дружина, діти, онуки, зяті, невістки.

ÙÈÐ²,
ÄÓØÅÂÍ² ÇÓÑÒÐ²×²

Минулого тижня депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський здійснив чергову
поїздку на Турківщину, під час якої провів цілий ряд зустрічей  із жителями сіл Верхньовисоцько-
го куща. Як розповідали місцеві сільські голови, всюди люди його зустрічали з великою щирі-
стю та душевністю, дякуючи за все, що вдалося йому зробити для них. У цьому напрямку
немає жодного села, де б Андрій Ярославович, у той чи інший спосіб, не допоміг громаді, освітя-
нам, культпрацівникам чи медикам. Так для с. Красне, за сприяння депутата, виділено 200 тис.
грн. на капітальний ремонт Народного дому. Наразі  на 100 тис. грн.. тут  закуплено матері-
али і найближчим часом  будуть розпочаті роботи. А якщо цих коштів не вистачить, то
Андрій Ярославович пообіцяв згодом виділити потрібну суму. У цьому ж селі, з субвенції, що
надійшла в район за сприяння депутата, виділено кошти в сумі 50 тис. грн. на  ремонт вулиці
Лесі Українки, 30 тис. грн. – на придбання апаратури для школи. У с. Кривка на ремонт  школи
виділено 50 тис. грн., а в с. Гусне на ремонт спортзалу – 80 тис. грн. Завдяки депутатській
субвенції,  у Верхньовисоцькому НВК замінено твердопаливний котел, вартістю 90 тис. грн..
Пообіцяв Андрій Ярославович допомогти коштами й на облаштування тут внутрішніх вбира-
лень. Для школи с. Комарники закуплено апаратуру, вартістю 30 тис. грн. Уже найближчим
часом буде виділено кошти на закупівлю апаратури й для навчальних  та культосвітніх зак-
ладів сіл Гусне, Кривка та Комарники.

На зустрічі директор  Мох-
натського НВК Михайло Трий-
цятник просив депутата спри-
яння у виділенні шкільного ав-
тобуса й отримав запевнення в
тому, що воно буде, і буде ефек-
тивним.

Зі своїми турботами та про-
блемами звернулися до депу-
тата й жителі віддаленого с.
Івашківці. Сьогодні вони тери-
торіально належать до Кривкі-
вської сільської ради, але, на їх
думку, краще було б, якби їхній
населений пункт приєднали до
Мохнатської сільської ради. От-
римавши звернення, Андрій
Ярославович пообіцяв розгля-
нути його й максимально допомогти у вирішенні.

Як розповіла редакції помічник народного депутата Ірина Кіра, яка супроводжувала Андрія Яросла-
вовича у поїздці, поза увагою не залишилося жодне питання, виголошене чи подане у письмовій формі
під час зустрічі, хоча, зрозуміло, в міру складності, їх вирішення іноді потребуватиме тривалого часу.
Але, знаючи наполегливість депутата, вона переконана, що все, що він обіцяє,  стовідсотково виконує.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

НЕПІДКУПНА ЛЮБОВ ДО
РІДНОГО КРАЮ
Світлої пам’яті Василя Лазора

Непередбачувана філософія життя… На жаль, так буває, що людина в розквіті сил, з вели-
ким багажем ідей та планів, неочікувано відходить у потойбічний світ, залишаючи в смутку
та скорботі рідних, близьких, друзів.

Так раптово, у 56-річному віці, обірвалося життя уродженця с. Кривка, жите-
ля м. Киів, душевно щирої людини, справжнього сина Карпатського краю Ва-
силя Лазора. Про таких, як він, у народі кажуть: «Зробив себе сам». Більше
того – завдяки наполегливості, харизмі та душевній щирості – він допомагав
торувати життєвий шлях іншим, особливо землякам. Ніколи не відмовляв тим,
хто звертався до нього по допомогу, радо йшов назустріч чужій біді і мав вели-
ке задоволення, коли вдавалося нужденному допомогти.

Народився Василь Іванович у світлу квітневу пору, коли все довкола оживає,
подаючи людям надію, серед смарагдового карпатського  різноманіття, у ма-
льовничому  селі Кривка, що в підніжжі славної гори Пікуй. Напевно, це сим-
волічно, адже природа нагородила його душевною красою, привабливою, як
наш край,  життєвою величчю та стійкістю духу, як справжнього бойка з діда-
прадіда.

У сім’ї Лазорів він був третьою, наймолодшою, дитиною. Коли хлопчикові
було трохи більше року,  раптово помер батько. Зрозуміло, що така непоправ-
на втрата  наклала свій відбиток на його дитячі роки. Власне тому він не по-
дитячому дорослішав,  розділяючи з мамою та братом і сестрою клопоти по господарству, розуміючи,
що він є опорою і надією в неньки.

Швидко минали роки, позаду вже було й шкільне дитинство. Закінчивши в рідному селі  восьмирічку,
міцної статури хлопець вступив на навчання у Воловецьке професійно-технічне училище радіоелектро-
ніки. Після його закінчення повернувся в рідне село, де два роки працював лісником. Уже тоді добре
усвідомлював, що лише ставши успішним, він може допомогти рідному Карпатському краю та його
жителям. Власне, з цим переконанням, у 1980 році їде до столиці нашої держави, там влаштовується
на роботу. Але так склалося, що перше підкорення Києва виявилося неефективним, і він на короткий
час знову повертається в Кривку, де стає завідувачем клубу. Власне, в той час тут здали в експлуатацію
нове приміщення і Василь Іванович активно займається його облаштуванням. А через два роки велике
бажання пізнати щось більше, самовдосконалюватися, знову   веде його до Києва. І на цей раз столиця
прийняла  нашого земляка. Там він таки стає успішним бізнесменом, значно розширюючи сферу допо-
моги рідному краю. В Києві він створює підприємство «Карпати-95». Коли над Україною нависла небез-
пека – вибухнув четвертий реактор на Чорнобильській АЕС – його підприємство тривалий час працює
в зоні відчуження, а сам а Василь Іванович стає учасником ліквідації наслідків аварії.

Попри щоденні бізнесові турботи, він не забуває про Турківщину. На той час в нашому краї про тури-
стичний бізнес говорили з осторогою, а Василь Іванович будує в рідному селі туристичну базу «Лілія»,
названу на честь дочки.  А 15 років тому він разом з партнерами розпочав будівництво неподалік траси
Київ-Чоп в с. Мохнате дорожнього готельно-ресторанного комплексу «Панська  ровінь». Декілька
місяців тому цей чудовий, зі смаком оздоблений заклад, гостинно відчинив двері для відвідувачів. Але
так сталося, що Василю Івановичу тут довго працювати не довелося. Невблаганна смерть вирвала його
з обойми життя. Залишилися лише світла пам’ять та добрі спомини. І велика вдячність сотень людей,
яким він допоміг. Місцеві спортсмени щораз згадують його, коли збираються на сільському стадіоні,
який постав завдяки фінансовій допомозі нашого славного земляка.

 У його книзі  життя ще було багато планів, але не судилося… Господь забрав його у свої світлі
небесні палати.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Колектив Вовченської сільської ради щиросердечно вітає із 55-
річчям від дня народження спеціаліста-землевпорядника сільської
ради Дмитра Миколайовича Мотиля і бажає шанов-
ному ювіляру довгих і щасливих років життя у доб-
рому здоров’ї, радості, добрі, достатку, любові, під
Божим благословенням і опікою.

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
Приносить Вам щастя земне.

Колектив працівників Кривківської сільської ради сердечно вітає
з днем народження секретаря сільської ради Аллу
Василівну Ришканич і бажає шановній іменинниці
міцного здоров’я – з роси і води, невичерпної
життєвої енергії, безліч радісних і щасливих днів
у житті, родинного тепла, достатку, любові, Бо-
жого благословення.

Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється

милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає,
На щастя щедрі многії літа.

Дорогу, любиму невістку, дружину, матусю, доньку, сестру, онуку –
Олену Василівну Федишин-Павлик, жительку м. Турка, з ювілеєм –
30-річчям – сердечно вітають свекруха Марія, тато Василь, чоловік
Михайло, донечка Софійка, синочок Ярослав, брат Володимир із

Дрогобича з сім’єю, сестри чоловіка – Світла-
на та Ірина, дід Микола і бажають дорогій юв-
ілярці міцного здоров’я, невичерпної життє-
вої енергії, родинного тепла, благополуччя,
рясних Божих благословінь.

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!

– Цьогоріч, за сприяння бла-
годійного фонду «Милосердя»,
11 дітям  з таких сімей було на-
дано гуманітарну допомогу у виг-
ляді одягу і взуття. Проведено
обстеження житлово-побутових
умов у 17 сім’ях ,  про що складе-
но відповідні акти. Навіть якщо
деякі діти  були забезпечені ча-
стково  до навчального року,
рекомендуємо батькам підгото-
вити дітей до  повноцінного на-
вчання в школі.

 Під час проведення рейду
нами  виявлено  13 дітей, які не
приступили до навчання. П’яте-
ро з них  разом з батьками  виї-
хали за кордон – у Республіку
Польща – на постійне прожи-

вання. Батьки скерували  до нас
заяви з відповідним підтверд-
женням  про  те, що  їхні діти
дійсно вже навчаються за кор-
доном. Інші п’ятеро дітей, які
мали би переступити поріг пер-
шого класу, не пішли до школи
через те, що  батьки вважають,
що  їхня дитина ще маленька
ходити до школи, або за станом
здоров’я  не дали до навчаль-
ного закладу. Згідно Закону Ук-
раїни «Про освіту»,батьки  ма-
ють право вирішувати,  до випов-
нення  дитині 8 років, іти їй в пер-
ший клас чи ні. Якщо би така си-
туація сталася з дитиною, якій
уже виповнилося 8 років,   тоді
наша служба  має право зверну-

тися у районне відділення поліції
для складання протоколу про
адміністративну відпові-
дальність батьків за те, що не
залучили дитину до навчання.
Надіємося, що наступного року
цих п’ятеро діточок   уже  підуть
до школи. Ну й  у нас, у районі,
проживають  троє дітей кримсь-
котатарської національності, які
вже декілька років,  через  свої
релігійні   переконання, не
відвідують загальноосвітні  шко-
ли, а навчаються екстерном.
Вони  вчаться вдома, із залучен-
ням  педагогів-фахівців, а в кінці
навчального року, за підсумка-
ми тестування,  їх  переводять у
наступний клас.  Це передбаче-
но законодавством, і в цьому
немає ніяких порушень. Тож під
час проведення рейду «Урок»,
не було виявлено  таких ви-
падків,  щоб дитина, якій нале-
жить навчатися, без поважних
причин сиділа вдома, – розпов-
ідає Ірина Стебівка,  начальник
служби у справах дітей  Турківсь-
кої РДА,.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈ×ÍÈÉ
ÇÀÕ²Ä «ÓÐÎÊ»

Уже кілька років поспіль  діє всеукраїнський профілактич-
ний захід,  під назвою «Урок», у ході якого перевіряють, чи всі
діти шкільного віку із кризових сімей  залучені до навчально-
виховного процесу.  До цього заходу долучається й служба у
справах дітей Турківської РДА, яка  щороку видає  наказ  про
його організацію, і розробляє графік проведення рейдів для об-
стеження житлово-побутових умов проживання дітей із сімей,
які  опинилися у складних життєвих обставинах. Під час пере-
вірки  також вирішують питання  надання дітям із цих сімей
адресної допомоги в підготовці до нового навчального року.

Верхненська  сільська рада оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади головного бухгалтера Верхненської сільської ради.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:
1. Вища освіта.
2. Стаж роботи – не менше 3 років.
3. Вміння працювати на комп’ютері – обов’язкове.
Для участі в конкурсі необхідні наступні документи:
– заява на участь у конкурсі;
– заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додат-

ками;
– дві фотокартки, розміром 4х6 см;
– копії документів про освіту;
– відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо

себе та своєї сім’ї;
– копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України.
Термін прийняття документів  – протягом 30 календарних днів з

дня  опублікування цього оголошення про проведення конкурсу.
Документи подавати за адресою: с. Верхнє, вул. Центральна, 59-а,

сільська рада.
Довідки за телефоном: 3-36-37.

Педагогічний колектив Либохірської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно
вітає з ювілеєм Василя Михайловича Ціка.

Бажаємо Вам, шановний ювіляре, міцного здоро-
в’я, великого людського щастя, світлої радості в
житті, благополуччя, Божого благословення на
многії літа!

В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато,
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає.
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ
ВДЯЧНА ДЕПУТАТУ

Діти – наш найдорожчий скарб, наша надія, гордість і опора. Допомагати і підтримувати,
розвивати і заохочувати їх – святий обов’язок сім’ї, школи, влади і громадськості. Тільки тоді
наші діти будуть рости здоровими, щасливими та впевненими у прийдешньому дні.

Це добре розуміє народний депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський. Одним із свідчень
цього стала його реальна допомога дитячому відділенню Турківської КЦРЛ. Для дитячого відділення
Андрій Ярославович придбав побутову техніку, ще й організував поїздку колективу у санаторій «Жене-
ва».

Колектив дитячого відділення висловлює найтепліші слова подяки народному обранцеві за активну
життєву позицію, вагомий внесок у створення умов для нормального перебування хворих дітей у лікарні.

«Реагуючи на угоду про ство-
рення Автокефальної Право-
славної Церкви, яку підписали
Вселенський Православний
Патріарх Варфоломій та Прези-
дент України, у РПЦ несподіва-
но оприлюднили свої очікуван-
ня зміни керівництва України.
Називаючи створення Неза-
лежної Православної Церкви
«замовленням з-за океану»,

Ê²ÍÅÖÜ ÖÅÐÊÎÂÍÎ¯ ÎÊÓÏÀÖ²¯:
як Константинополь виправив свою

історичну помилку щодо України
Такий висновок випливає з заяви голови відділу зовнішніх цер-

ковних зв’язків Московського Патріархату, митрополита Во-
локоламського Іларіона, переконаний експерт.

митрополит Іларіон прямо зая-
вив, що «Патріарх Варфоломій
поспішає виконати це замовлен-
ня, … поки при владі в Україні
перебуває нинішній президент»,
– сказав політолог.

Нагадаємо, раніше Володи-
мир Путін також заявив, що його
не влаштовує президент Петро
Порошенко, і він покладає надії
на нове керівництво України.

Уколов також додав, що попри
настільки грубе втручання в пол-
ітику, РПЦ поспішила звинувати-
ти Вселенського Православно-
го Патріарха Варфоломія у тому,
що його дії лежать нібито вик-
лючно у політичній площині.

Як повідомив 5.UA, 3 листопа-
да 2018 року, Президент і Патр-
іарх Варфоломій підписали Уго-
ду про співпрацю у створенні
незалежної православної церк-
ви в Україні.

Нагадаємо, 11 жовтня в Кон-
стантинополі Вселенський Пат-
ріархат, по завершенні Синоду,
оголосив своє рішення щодо Ук-
раїни. Він продовжує процедуру
надання Томосу про автокефа-
лію Українській Православній
Церкві. Тепер у Києві має бути
скликаний Собор, за участі арх-
ієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також
УПЦ МП, які звернулися до Все-
ленського Патріарха з прохан-
ням про Томос. Собор здійснить
церковне об’єднання, утворив-
ши єдину помісну УПЦ, і обере її
предстоятеля. Саме після цьо-
го відбудеться отримання пред-
стоятелем єдиної помісної авто-
кефальної УПЦ Томосу як доку-
мента.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності, комуні-
кацій з громадськістю та моло-
діжної політики апарату РДА.
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У результаті важких перемо-
вин із Міжнародним валютним
фондом, Уряду вдалося домог-
тись компромісного рішення
щодо ціни на газ та отримати
черговий транш фінансової до-
помоги. МВФ вимагав вирівняти
ціну для населення із ціною газу
для промисловості – підняти до
11 тис. грн. за 1000 куб. м. В ре-
зультаті цього, середня платіж-
ка кожної родини на Львівщині
зросла б на 1000-1500 грн.  Втім,
замість 60% зростання ціни на
блакитне паливо, які вимагали
міжнародні партнери – Уряду
вдалось домовитись про підви-
щення лише на 23,5%.

8550  гривень за кубометр газу
- це максимально низька ціна,
на яку погодилися кредитори.
Натомість, економісти кажуть –
краще підвищення цін у платіж-
ках, аніж відмова віддавати бор-
ги, і як наслідок-дефолт. Наступ-
ного року Україна має віддати
400 млрд. грн. Це кредити, які
держава взяла в 2006-2013 рр.
Тоді загалом було позичено 50
млрд дол., які ми вимушені відда-
вати. За умови отримання кре-
диту від МВФ, борги можна відда-
ти, зазначає заступник керівни-
ка Стратегічної групи радників з
підтримки реформ (SAGSUR)
Павло Кухта. «Вирішення питан-
ня газових тарифів розблокує
отримання чергового траншу
МВФ. Це є необхідним для уник-
нення дефолту: протягом 2018-
2020 років виплати за зовнішнім
державним боргом становити-
муть близько $18,5 млрд. Борги
накопичені, в основному, у пері-
од 2009-2013 років. Відсутність
траншу – це згортання держав-
них програм розвитку країни, це
або суттєве скорочення витрат
бюджету (і зарплат бюджетників
у тому числі), або – дефолт» -

ЦІНА НА ГАЗ ЗРОСЛА,
УРЯД ОБІЦЯЄ ДОПОМОГУ

Кабмін підготував механізми, які зменшать навантаження
на бюджет домогосподарств та посилять соціальний захист
населення після підвищення ціни на газ із 1 листопада. Пере-
довсім йдеться про спрощення порядку надання субсидій та
посилення державної програми «теплих кредитів». Водночас
збільшення ціни на газ дозволить отримати транш від МВФ
та не допустити можливого дефолту країни.

говорить він.  А це - девальвація
гривні, інфляція, галопуючі ціни,
безробіття, а також скорочення
витрат бюджету.

За словами експертів, підви-
щення ціни – це вимушений крок,
який дасть змогу країні розви-
ватися далі. Так Україна зможе

підписати нову програму фінан-
сування Stаnd-by.  Це програма
міжнародної допомоги, що
дається країнам, які вийшли з
переддефолтного стану. Уповно-
важений персонал МВФ уже зат-
вердив ініційовану Урядом Ук-
раїни нову програму допомоги
stand-by для України, в сумі 3,9
млрд. доларів США на 14
місяців. «Перевага програми
Stand-by – стислі терміни реалі-
зації, а також більш «лояльні»
вимоги до держави-позичаль-
ниці. У меморандумах, зазви-
чай, не йдеться про вимоги кон-
кретних масштабних реформ –
лише зберігаються вимоги щодо
фіскальної і платіжної дисципл-
іни та забезпечення економіч-

ної стабільності», - вважає
Сергій Фурса.

Разом із підвищенням ціни на
газ Уряд посилив соціальний
захист людей та вніс низку змін
до порядку призначення суб-
сидій, що спрощують отримання
цієї допомоги.

З 1 жовтня 2018 року право на
допомогу від Уряду мають ті ро-
дини, опалювальна, а не загаль-
на, площа житла яких не пере-
вищує 120 кв. метрів для кварти-
ри та 200 кв. метрів для індиві-
дуального будинку.

Також при розрахунку житло-
вої субсидії не враховуються до

сукупного доходу сплачені алі-
менти та спеціальна бюджетна
дотація за вирощування молод-
няка великої рогатої худоби, яка
в рік складає до 2500 гривень
за голову.

Субсидію на загальних умовах
можуть отримати ті громадяни,
в яких є заборгованість зі спла-
ти єдиного соціального внеску з
вини роботодавця.

Також субсидії будуть нарахо-
вувати родинам, що опинилися
у скруті через важку хворобу, або
важку залежність одного з
членів сім’ї.

Пенсіонери, інваліди, особи,
які втратили годувальника, змо-
жуть отримати субсидію на по-
наднормову площу (до 30%).

Якщо фактична вартість спо-
житих послуг менше обсягу обо-
в’язкового платежу, сплачувати
потрібно тільки фактичну
вартість. Для прикладу, якщо
розмір обов’язкового платежу
за певну послугу становить 200
гривень на місяць, але домогос-
подарство реально її спожило
тільки на 120 гривень, сплаті
підлягатиме фактичний обсяг
споживання, тобто 120 грн.

Також субсидії зможуть отри-
мати родини сотень тисяч заро-
бітчан, якщо людина сплачує
ЄСВ у тій країні, де працює, і
надасть відповідне підтверд-
ження.

Але навіть такі нововведення
не похитнуть фінансового забез-
печення субсидій. Начальник
відділу житлових субсидій та до-
помог департаменту соціально-
го захисту населення ЛОДА Ва-
силь Гельбич переконує - всім,
хто оформив субсидії, грошей
вистачить. Адже в проект бюд-
жету лише на Львівщину закла-
ли 5 млрд. гривень.

Крім того, щоби родини мог-
ли зменшити споживання газу,
а, відповідно, і менше за нього
платити, Уряд продовжує стиму-
лювати заходи з енергоефек-
тивності. Так наступного року
буде продовжена програма
«теплих кредитів», а також з 1
січня 2019 року запрацює Фонд
енергоефективності. Сукупно
на заміну котлів, утеплення,
встановлення лічильників буде
виділено 2 млрд грн. «Держава
захистить тих, хто потребує її до-
помоги - малозабезпечені гро-
мадяни отримають субсидію на
сплату житлово-комунальних
послуг. А вже з січня 2019 року в

Україні запрацює монетизація
субсидій. Українці будуть отри-
мувати від уряду «живі» гроші
для оплати комунальних послуг.
Все, що буде заощаджено зав-
дяки розумному споживанню
енергоресурсів, залишатиметь-
ся людям», - наголосив Прем’єр-
міністр України Володимир
Гройсман.

Також він зазначив: «Ми прий-
няли рішення про те, що 90%
прибутку НАК «Нафтогаз» буде
повернуто в бюджет, а з бюдже-
ту - на потреби українських гро-
мадян. Думаю, це – справедли-
во. Замість надмірних зарплат і
премій, це все повинно бути у
державній скарбниці».

Андрій СЕМЕНКІВ.

Колектив та депутатський кор-
пус Кривківської сільської ради
щиросердечно віта-
ють з днем народ-
ження, яке відсвят-
кував 8 листопада,
голову сільської
ради Михайла
В а с и л ь о в и ч а
Повханича і ба-
жають йому міцно-
го здоров’я – з роси
і води, невсипущої
життєвої енергії, сімейного бла-
гополуччя, миру, добра, злагоди,
Господньої опіки на довгій
життєвій дорозі.

Нехай Господь завжди у
поміч буде,

А Мати Божа береже від
зла!

Бажаємо здоров’я, сили,
Земної радості, любові і

тепла!
Хай доля шле Вам і добро, і

щастя,
Міцне здоров’я, море благ

земних,
А щедрі дні, мов рушники

квітчасті,
Нехай ще довго стеляться

до ніг!

Хористи церкви Св. Миколая
(середня Турка) щиросердечно

вітають із ювілеєм
добропорядну,

чуйну, щиру лю-
дину, ревну
християнку –
Ольгу Василів-

ну Мельник.
Бажаємо, до-

рогенька, аби
Господь дарував Вам свою опі-
ку, добре здоров’я, багато раді-
сних і щасливих днів у житті, бла-
гополуччя, повагу і любов.

У цю прекрасну дату і чудо-
ву днину

Благослови, Боже, цю добру
людину.

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло

родини,
Стелися, доле, через все

життя
Лише добром для щирої лю-

дини.
Живіть в любові й радості

завжди
Та будьте все життя здо-

рові і щасливі!

Колектив Мельничненської
ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає
з ювілеєм, який
святкувала 2 ли-
стопада, вчи-
теля українсь-
кої мови та
л і т е р а т у р и
В а л е н т и н у
Мар’янівну То-
польницьку і
бажає шановній
ювілярці неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я – без
ліку і довгого-довгого щасливого
віку!

Хай буде світлим Ваш жит-
тєвий шлях,

Хай не турбують лихо і на-
пасті.

І журавлі на крилах хай не-
суть

Все те, що називаємо ми
щастям.

Тепло й добро нехай дарує
світ,

Дай Боже Вам здоров’я і
натхнення,

Щоб Ви прожили ще багато
літ

Під Божим і людським бла-
гословенням!

ÑÏÐÀÂÀ ÇÐÓØÈËÀ
Ç Ì²ÑÖß

Хочу поінформувати громадськість району, і не тільки  рай-
ону, що нарешті наша справа – розбудова культурологічного
центру на Широкому в с. Явора – зрушила з місця!  Нещодавно,
30 жовтня, відбулася робоча зустріч  під керівництвом  голо-
ви Турківської РДА Олександра Лабецького, на якій ішлося про
перші кроки в підготовці і розбудові цього  центру, так звано-
го  скансену –  народного музею архітектури й побуту під
відкритим небом. У нараді взяли участь заступник голови
райдержадміністрації Юрій Лило, начальник  районного відділу
Держгеокадастру Ігор Вишотравка, начальник виробничого
відділу Львівської регіональної філії центру державного земель-
ного кадастру Іванна Голубовська, головний спеціаліст  відділу
архітектури і містобудування Катерина Чудак,  Явірський
сільський голова  Дмитро Гошовський,  землевпорядник Яві-
рської сільської ради Степан Голдич.  Так починає здійснюва-
тися мрія нашого товариства «Бойківщина», і особливо  моя,
яку я виношував з часу проведення Перших Всесвітніх бойкі-
вських фестин. Є надія, що  мрія ця буде втілена в життя.

Думаю, що цьому передувала моя особиста зустріч з Президен-
том України Петром  Порошенком, а  також  разом з головою Турк-
івської РДА Олександром Лабецьким ми обговорювали  дане пи-
тання  із головою Львівської ОДА Олегом Синюткою, який нас підтри-
мав і пообіцяв, що будуть виділені на спорудження скансену дер-
жавні кошти. Схвально сприйняв наш задум й голова Львівської
обласної ради Олександр Ганущин. Поінформували ми про свої на-
міри  й обласні осередки товариства «Бойківщина», а також філії в
діаспорі, й попросили в них підтримки.

21 серпня 2018 року відбулася сесія Явірської сільської ради,

яка дала дозвіл районному відділу культури на виготовлення де-
тального плану території на земельну ділянку для будівництва та
обслуговування музею  архітектури і побуту (скансен) на Співочому
полі в с. Явора,  в урочищі Черенина, орієнтовною площею 15 га, із
земель комунальної власності Явірської сільської ради.

Днями  інженери-геодезисти – Андрій  Фіцнер,  Олег Шалабавка
та Петро Неверечук провели планові топографічні зйомки  на даній
ділянці. Допомогу у плануванні надає Львівська філія ПАТ «Укрте-
леком» (відповідальна Оксана Миньо). Працівники  кабельного
відділу – Михайло Козловський та Микола Кушнір – провели уточ-
нення  місць кабельних магістралей.

Словом, роботи уже розпочали, і це дуже важливо. Побудова скан-
сену матиме неабияке  значення для майбутніх поколінь нашого
Бойківського краю у плані збереження етнографії, звичаїв і тра-
дицій не тільки гірських районів Львівщини, а й усієї України. Турків-
щина  також матиме  шанс зробити значний крок у розвитку туриз-
му. Адже в музеї під відкритим небом можна буде проводити не
тільки бойківські фестини  та конгреси, а й інші цікаві заходи.

У планах нашого Товариства – відкриття в м. Турка школи мис-
тецтв, де  б навчалися й розвивали свої таланти  діти з нашого і
сусідніх до Турки районів. Такий  заклад нам також вкрай потрібен.
А ще є велике бажання створити в м. Турка ансамбль пісні й танцю
«Бойківщина» –  на базі народного фольклорного колективу
«Бойківські переспіви» Турківського РНД. Адже  ми є центром Бой-
ківського краю.

Щиро дякуємо за підтримку й  сприяння у наших намірах  депутату
Верховної Ради України Андрію Лопушанському, депутатам
Львівської обласної ради  – Михайлу Дзюдзю, Михайлу Ільницькому,
Ігорю Комарницькому;  керівникам місцевої влади – Олександру
Лабецькому і Володимиру Лозюку, відділу культури. Спільними зу-
силлями і з Божою поміччю, думаю, нам вдасться розпочати і за-
вершити  ці добрі справи.

 Петро КОСАЧЕВИЧ,
 голова МГО «Світовий Конгрес Бойків», директор Турківського

РНД, заслужений працівник культури України.
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Із самого ранку лідер «Батьківщини» відвідала Со-
бор Святого Юра, Крипту Андрея Шептицького та по-
клала квіти до пам‘ятника Митрополита Галицького.
Юлія Тимошенко також завітала до музею Олекси Но-
ваківського та оглянула його картини і виставку робіт
Січових стрільців-художників, що брали участь у засну-
ванні ЗУНР.

«Нова влада докладе зу-
силль для збереження куль-
турного надбання, бо народ не
може існувати без пам‘яті про
свою історію», – сказала Голо-
ва партії у музеї Новаківського.

Після цього у Львові політик
дала велику прес-конференцію
для ЗМІ області. Візит Юлії Ти-
мошенко викликав неабияку
зацікавленість журналістів,
яких на зустрічі було більше
півсотні.

Першочергово політик пре-
зентувала медіа та присутнім
тези Нового економічного кур-
су і Нову стратегію миру.

Зокрема економічний курс
передбачає відмову від сиро-
винного типу розвитку заради
інноваційного; перехід від кла-
ново-олігархічного устрою до
соціальної ринкової економіки з інтенсивним розвит-
ком підприємництва; залучення до управління держа-
вою інтелектуалів і підприємців; реформування моне-
тарної і валютно-курсової політики для забезпечення
стабільності національних грошей; розвиток освіти, на-
уки, якісних медичних послуг і соціальних гарантій для
населення, зокрема гідного пенсійного забезпечення.

А згідно із стратегією миру, майбутнє України–  у ЄС, а
безпека України - в НАТО. Справжній мир – це повне
відновлення територіальної цілісності та демілітариза-
ція окупованих областей. І для досягнення цього миру
ми маємо повернутися до Будапештського меморанду-
му та вимагати виконання його умов, вважає політик.
Про це також наголошували на безпековому форумі у
Києві, який ініціювала лідер ВО «Батьківщина».

Спілкуючись з представниками ЗМІ, Юлія Тимошенко
відповідала на усі запитання журналістів, які хвилюють
суспільство. Одне із перших – санаційний список Росії,
оприлюднений на днях, куди потрапила і голова партії
«Батьківщина». Політик переконана, що цей документ
викрив корумповану владу України, яка погрузла у зв’яз-
ках із країною-агресором, заробляє на війні та платить
податки в російський бюджет.

За її словами, списки, оприлюднені російською вла-
дою, вкотре засвідчили очевидне. І одразу зруйнувала-
ся та політична технологія, яка готувалась Порошенком
на наступні президентські вибори проти лідера «Батьк-
івщини».

ÞË²ß ÒÈÌÎØÅÍÊÎ
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На початку листопада на Львівщину з робочим візитом завітала лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимо-
шенко. Спілкування з жителями Галичини політик розпочала ще на місцевому летовищі, де її тепло
зустріла молодь. Саме молодих українців з їхніми прогресивними ідеями та поглядами Юлія Тимошенко
вважає основою розвитку і побудови могутньої держави.

«Ця брудна стратегія президента, яка каже про те,
що він нібито патріот, єдиний рятівник України, а решта
– «рука Кремля», зруйнувалась. Підприємства «Рошен»
та все, що з ними пов’язано, не увійшли до списку, а ті,
хто увійшли, – це чітко зрозумілі прізвища, зрозуміло, за
що їх внесли. Це все поставило політичні обставини на

свої місця», – зауважила Голова партії.
Юлія Тимошенко наголосила, що їй «немає чого боя-

тися санкцій»: «У мене особисто, у моєї родини, друзів,
немає бізнесу в країні-агресорі. У мене немає інших
справ, окрім становлення миру в Україні».

На переконання лідера партії, українська нація має
дуже уважно проаналізувати ці обставини та зробити
висновки, «де є політичні технології, щоб не допустити
можливості відродження України, а де є глибоко корум-
повані керівники держави, які погрузли у зв’язках з РФ,
і хто є патріот».

Окрім цього, Юлія Тимошенко заявила про відкритість
до співпраці з партією «Самопоміч», Анатолієм Грицен-
ком та Святославом Вакарчуком.

«Ми готові до співпраці з партією «Самопоміч», зі
Святославом Вакарчуком, якщо він піде у політику, із
«Громадянською позицією» Анатолія Гриценка. Ми праг-
немо об’єднати в роботі на Україну всі демократичні
сили. Ми прагнемо створити спільну, сильну національ-
ну команду з правильною стратегією та з результатом,
який буде не на папері, не у звітах, не в пропагандистсь-
ких сюжетах, а так, щоб люди відчули на власному
досвіді, що країна змінюється. І тоді люди почнуть по-
вертатися до України. Ось це буде адекватна оцінка
змін», – переконана лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко запропонувала оцінювати підтрим-
ку політичних сил за результатами місцевих виборів. Де
«Батьківщина» має передові позиції, що вкотре засвід-

чує довіру людей до дій та рішень партії.
«За результатами останніх місцевих виборів у квітні

наша команда отримала понад 35% депутатів на вибо-
рах в ОТГ, – нагадала вона і зауважила, що це і є соцдос-
лідженням електоральних настроїв у країні. – Це
свідчить про те, що і на президентських, і на парламен-
тських виборах наша команда здобуде перемогу».

У  межах робочої поїздки політик також зустрілася з
підприємцями Львівської області, де зауважила, що нео-
бґрунтовані тарифи на комунальні послуги – це вбивчий
податок для українців.

На її думку, в нашій країні є монопольне постачання
газу, електроенергії, тепла, тож люди не можуть ухили-
тися від споживання ресурсів і змушені під виглядом
тарифів сплачувати непосильні податки. «Тарифи на газ,
електроенергію, тепло та воду – це ще один потужний
податок на всіх людей. І вони не можуть від цього ухили-
тися. Завтра вам ще у 2 рази підвищать – ви нікуди под-
ітися не зможете», – констатувала Тимошенко.

Вона звернула увагу, що державні та напівдержавні
монополії використовують своє становище для визиску-
вання українців.

«Сьогодні система тарифів є інструментом отриман-
ня надприбутків для дуже вузького кола людей у владній
верхівці, які насправді мають доступ до встановлення
тарифів. Всі, хто встиг узурпувати, забрати без правил і
законів наші газові родовища, тепер на цьому заробля-
ють надприбутки», – пояснила лідер «Батьківщини».

На переконання Юлії Тимошенко, завищені тарифи
знекровлюють українські родини і вбивають внутрішній
ринок. Голова партії також закликала не вірити аргу-
ментам влади, що ціна на газ встановлюється ринкова:
«А чи є хоч одна країна, де ринкова ціна встановлюєть-
ся постановою уряду? Це не ринок. Це тотальний терор
проти українців».

Юлія Тимошенко запевнила, що її команда після при-
ходу до влади публічно оприлюднить розрахунок ціни
на енергоносії і щонайменше удвічі знизить ціну на газ
для населення.

«Ми розрахуємо кожну копійку. Закладемо 30% рен-
табельності для розвитку української газовидобувної
галузі і поставимо окупний для галузі і посильний для
людей тариф. Газ буде 90 доларів за тисячу кубічних
метрів, а не 300, як це є сьогодні», – наголосила лідер
«Батьківщини».

Також політик відвідала місто Стрий, що на Львівщині.
Туди послухати лідера «Батьківщини» прийшли близь-
ко п’яти тисяч людей.

У своєму виступі Юлія Тимошенко наголосила, що пер-
шим кроком для встановлення миру в Україні стануть
переговори в форматі «Будапешт плюс» з лідерами
країн-підписантів Будапештського меморандуму із за-
лученням Верховного комісара ЄС та керівництва
Німеччини.

Водночас, підкреслила Тимошенко, Україні потрібна
сучасна контрактна армія, яка б відповідала стандар-
там НАТО, і належно фінансувалася. Досягти цього мож-
ливо лише після звільнення від корупційної влади, яка
заробляє мільярдні статки на війні. «Мир повернемо, і
армію сильну побудуємо!» – запевнила лідер «Батьків-
щини».

Підсумовуючи візит Юлії Тимошенко на Львівщину,
керівник обласної партійної організації ВО «Батьківщи-
на» Михайло Цимбалюк зауважив: «Два крайні дні ви-
далися дуже насиченими, але основне, що відклалося
глибоко в душі – наша згуртованість і віра в краще. Див-
лячись в очі людей, які прийшли на зустріч з Юлією Ти-
мошенко у Стрию, я бачив те особливе прагнення змін,
яке згодом переросте у творення по-справжньому нової
країни».

Роман КРАВЕЦЬ.

УБОЛІВАЄ ЗА ДІТЕЙ
Я особисто не знайома з депутатом Верховної Ради України

Андрієм Лопушанським, але, спілкуючись з людьми, чую: «Ніхто
так не вникав у проблеми простих людей, як він. Більшість
депутатів знали людей до виборів, а дальше і не навідувались
в район, або зустрічались з представниками влади».

Спостерігаючи за роботою цієї
людини, коли він буває на різних
заходах в місті, районі, бачили
його завжди в оточенні виборців,
уважно вислуховує їх проблеми,
доступний в розмові, його не со-
ромно попросити про допомогу.
Так як я працюю в позашкільно-
му закладі 35 років, то мені
близька і зрозуміла робота з
дітьми. І дуже правильно, і ра-
дію з того, що ця ділянка пост-
ійно в полі зору Андрія Яросла-
вовича. Відомо, що всі роки з
його фонду виділяли кошти для
лікування хворих дітей, цінними
подарунками нагороджували
учнів – переможців районних та
обласних олімпіад. Не раз  учас-
ники конкурсу «Гордість Прикар-

паття», започаткованого благо-
дійним фондом Андрія Лопу-
шанського, мали можливість
відвідати місто Київ та Верховну
Раду України. Фонд А. Лопу-
шанського виступає спонсором
багатьох дитячих змагань, кон-
курсів. А скільки дітей з різних
шкіл району нагороджено путів-
ками в СПА-комплекс «Женева»
в м. Трускавець. Ось і недавно
відбулася незабутня екскурсія
великими містами Європи:
Дрезден, Страсбург, Венеція, Бу-
дапешт і інші, де побувало 46
учнів. Разом з нашим депутатом
діти побували на засіданні
ПАРЄ. Дітям, які займаються
спортом в ДЮСШ  «Юність» м.
Турка, виділено кошти для прид-

бання спортивного інвентаря.
Не обминув увагою Андрій Ярос-
лавович і дитячий колектив Бу-
динку творчості. Кращі гуртківці
теж побували в м. Трускавець.
Нагороджені також учасники та
переможці конкурсу «Збереже-
мо енергію – збережемо май-
бутнє».

Нам допомогли в придбанні
сучасної акустичної системи для
проведення концертів, свят, дис-
котек. За що ми щиро вдячні де-
путату.

Дуже мало людей, які внесли
свій відчутний вклад у розвиток
Турківщини. Серед них Ілля
Ільницький-Рибчич (газифікація
міста і району), Орест  Фурдичко
(статус гірського населеного пун-
кту). Вірю, що й Андрій Лопу-
шанський, який чимало вже
зробив, ще багато зробить як де-
путат Верховної Ради України
для нас. Дякуємо Андрію Ярос-
лавовичу та його команді – Ірині
Кірі, Наталії Гошівській за їх тур-
боту про дітей.

За дорученням педколекти-
ву Будинку творчості

Софія БАГАЙ.

Парафіяни церкви Собору Пресвятої Богородиці с. Матків та па-
рафіяни церкви Собору Пресвятої Богородиці с. Мохнате щиросер-
дечно вітають з 15-річчям священства настоятеля о.-декана Васи-
ля Дригинича.

Дякуємо Богові за Вашу присутність в нашому житті, а Вам дякує-
мо, що своїм прикладом, палкими ду-
ховними проповідями вчите нас жити,
любити Всевишнього і ближнього.
Міцного Вам здоров’я, довголіття, щед-
рих Господніх ласк!

Нехай сіяє кожен день добром,
Хай радість птахом кожну мить

співає,
Хай наша вдячність, шана і любов
Вам у житті завжди допомагають.
Здоров’я Вам – на многії й щасливії

літа!
Хай душу зігріва родини теплота.
Хай стане сил у Вас цей шлях земний пройти,
Нелегкий хрест священицький достойно донести
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Мудру, добру, чуйну, розумну, милосердну Марію Михайлівну Мат-
ковську щиросердечно вітає із ювілейним днем народження сім’я
Сливар з Н. Яблуньки і бажає шановній ювілярці доброго здоров’я
та довгих років життя.

Нехай Господь Бог буде поперед Вас, шановна ювілярко, а Мати
Божа завжди буде з Вами і нехай покриває своїм омофором; нехай
ангели-хоронителі охороняють від усього злого на довгі і благії многії
літа.

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

Колектив Либохірської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з ювілеєм – 45-
річчям від дня народження – вчителя початкових класів Ганну Ва-
силівну Цимбір і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, світлої

радості в житті, родинного тепла, Господнього бла-
гословення.

Радості ми Вам бажаємо
В цю прекрасну днину,
Щоб злагода  й мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині.

Хай гарно працюється, добре живеться,
Все вміється, множиться і удається.

Нехай обминають біль і тривога,
Хай стелиться довга життєва дорога!

Турківська районна профспілкова організація працівників освіти
і науки щиросердечно вітає із ювілейним днем народження голову
профспілкового комітету Красненської ЗОШ І-ІІ ст. Руслану Йосипів-
ну Чичерську і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, успіхів у
роботі, гарного настрою, творчого натхнення, миру,
добра, достатку, Божої ласки і благословення.

Тож нехай незгоди всі Вас оминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Бог Вам посилає
І  душі не гасне світлий оберіг.
Хай квітнуть дні Ваші яскравим цвітом
І будуть в них і радість, і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
Для смутку в серці місця не було.

Сердечно вітаємо з днем народження дорогу і люблячу,  добру і
дбайливу маму, бабусю і сваху – Ларису Семенівну Вовчанську, з с.
Вовче.

Бажаємо дорогій іменинниці міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, благополуччя, миру, рясних Божих благо-

словінь.
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.
Бажаємо здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.
З повагою – дочка Ірина, зять Михайло, внук

Богданчик і свати з Верхнього Висоцького.

5 листопада відзначив своє 55-річчя житель с. Вовче Степан Ми-
хайлович Мураль. Дорогого і люблячого, чуйного і турботливого бать-
ка, дідуся і свата, з нагоди дня народження, від щирого серця віта-
ють дочка Ірина, зять Михайло, внук Богданчик, свати з Верхнього
Висоцького і бажають доброго здоров’я, світлих і радісних днів у
житті, миру, достатку, Божої ласки на довгі і щасливі роки життя.

Роки летять, мов журавлі у вирій,
Життя іде – його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
До років ста Вам зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.

Хресного батька – Івана Зеновійовича Височанського, жителя
Верхнього Висоцького, щиро вітають з ювілеєм похресник Микола
з дружиною Оксаною і бажають дорогому хресному батькові міцно-
го здоров’я, світлої радості в житті, благополуччя, миру, Божого бла-

гословення.
З ювілеєм Вас вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –

Дарує щасливі і довгі літа.

ÏÀÊÓÍÊÈ ÌÀËÞÊÀ
УРЯДОВИЙ ПРОЕКТ ЗАПРАЦЮВАВ НА ПОВНУ
Ще з 1вересня уряд анонсував

проект з надання допомоги  у
вигляді необхідних речей для ди-
тини сім’ям, у яких з’явилися
немовлята. Але через затрим-
ки в тендерних процедурах, вчас-
но його запустити не вдалося, і
лише  нещодавно проект запра-
цював  на Турківщині на повну.

Управління соціального захисту
населення Турківської РДА уже ви-
дало більше 80 пакунків тим ма-
мам та їх діткам, що вже виписали-
ся з лікарні, а всі ті, хто сьогодні
перебуває в пологовому відділенні,
отримають їх безпосередньо там.
Начальник управління соціально-
го захисту населення Микола Гут
каже, що пакунків у район надійшло
достатньо, і жодних проблем з їх
отриманням не буде.

Наш кор.

17 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó Âåðõíüîÿáëóíñüêèé ÍÂÊ ñâÿòêóâàòèìå 200-èé þâ³ëåé øêîëè.
Øàíîâí³ âèïóñêíèêè! Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè çàïðîøóº âàñ íà ñâÿòî, ÿêå ðîçïî÷íåòü-

ñÿ î 14.00 ãîäèí³.
Áóäåìî ðàä³ âàñ áà÷èòè ó ñò³íàõ ð³äíî¿ øêîëè.

ÁÀËÅÒ «ÆÈÒÒß»
ÂÈÑÒÓÏÀÒÈÌÅ Ó ÒÓÐÖ²

18 листопада 2018 року, в неділю, о 15.00 год., в культурному центрі «УКРАЇНА» м.Турка
відбудеться сучасне патріотичне, захоплююче шоу «Ремінісценції.UA» Львівського балету
«ЖИТТЯ» .

ВХІД БЕЗКОШТОВНИЙ – ПО ЗАПРОШЕННЯХ.
БАЖАЮЧІ МОЖУТЬ ЗАМОВИТИ та ОДЕРЖАТИ ЗАПРОШЕННЯ У ВІДДІЛІ КУЛЬТУРИ ТУРКІВСЬКОЇ

РДА, вул. Січових Стрільців,64 (приміщення Турківської дитячої музичної школи), тел.: 31645 - контакт-
на особа – Леся Пуравець.

Довідка:
Режисер-хореограф балету, народ-

на артистка України ІРИНА МАЗУР
інформує: «Історія «Життя» – це
історія постійного руху і пошуку. Вже
від моменту заснування колективу у
1986 році я відчувала, що хочу більшо-
го, ніж просто створити успішну
танцювальну студію. Мріяла про су-
пер-школу виконавського мистецтва,
яка б поєднала не тільки класику і но-
вації, але й танець і театр. Ми досяг-
ли цього разом – я і мій балет. Після
перемоги з Русланою на «Євроба-
ченні» із проектом «Дикі танці», про
нас дізнався весь світ. Завдяки твор-
чому досвіду, накопиченому впродовж
майже 30 років активної концертної
діяльності, балет «Життя» перетворився на унікальну хореографічну «лабораторію»: синтез
етно-аутентики, східноєвропейського модерну і джазу, а робота з сучасними «вуличними» стиля-
ми дозволяє відобразити наші історії в стилістиці «Dance Action». Кожна наша композиція – це не
просто танець з елементами драматургії, це – театрально-танцювальна мініатюра. 

Музичний перформанс «Ремінісценції.UA» - історико-поетичне розслідування: хто, як і чому сис-
темно нищив культуру України у ХХ-ХХІ століттях.»

ÐÀÊ ÏÐÎÑÒÀÒÈ –
ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÅ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß

Питання профілактики онкозахворювань статевої сфери у чоловіків є надзвичайно акту-
альним та важливим, оскільки за останні 5 років суттєво збільшився ріст захворювання.
Найбільшу групу становлять пацієнти з 3-ю та 4-ю стадіями захворювання. Раннє виявлення
раку дозволяє змінити критерії лікування, зекономивши час та кошти, а найголовніше – вря-
тувати ваше життя.

З  22.11.2018 р. до 06.12.2018 р. проходять дні профілактики онкологічних захворювань. Мета –
нагадати чоловічому населенню про рак простати, який на початку протікає безсимптомно. Зверніть-
ся до уролога, пройдіть УЗД та здайте кров на виявлення простатоспецифічного антигену. Таке обсте-
ження чоловіки після 50 років мають проходити щорічно. Якщо хвороба виявлена на ранній стадії, тоді
можна пропонувати радикальне лікування, що дозволить пацієнту одужати».

 Рак передміхурової залози (РПЗ) – одна з найважливіших медичних проблем, займає друге місце
серед причин смерті від злоякісних новоутворень у чоловіків і є найбільш поширеним захворюванням
у Європі.

Микола БИБЛИК,
завідувач поліклінічного відділення Турківської КЦРЛ, лікар-уролог.
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Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à

ПОНЕДIЛОК, 12
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.45, 14.25, 15.10,
16.40, 19.25, 22.50, 01.10,
02.50, 04.25 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05, 16.45 Телепродаж
11.55 Енеїда
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Гордiсть свiту»
15.20 Чудова гра
15.50 Д/ц «Це цiкаво»
16.20 Лайфхак українською
16.55 Пообiдi шоу
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Своя земля
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Шахтарська змiна
22.15 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.55, 02.25 Складна розмова
23.25 Перша шпальта
00.00 Телепродаж «Тюсо»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.45, 14.35 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Двi матерi»
21.45 «Мiняю жiнку - 14»
23.40, 00.50 «Танцi з зiрками»

ІНТЕР
03.25, 02.40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
04.45 «Top Shop»
05.15 Д/п «Мiсця сили»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
«Новини»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.30, 12.25 Х/ф «Доктор
Живаго»
15.50 «Чекай на мене. Украї-
на»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 02.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
22.00 Т/с «Катя»
00.00 Х/ф «А зорi тут тихi...»

ВIВТОРОК, 13
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.45, 14.25, 19.25,
01.10, 02.50, 04.25 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 11.50, 14.05, 16.45
Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Гордiсть свiту»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55, 04.30 Фольк-music
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Спiльно
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт

21.45 Нашi грошi
22.15 До 75-рiччя Мустафи
Джемiлєва. «Мустафа»
00.00 Телепродаж «Тюсо»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.50, 14.35 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Двi матерi»
21.45 «Iнспектор. Мiста»
23.45, 00.50 Х/ф «Iнструкцiї не
додаються»

ІНТЕР
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10, 12.25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi 3»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
21.00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
22.00 Т/с «Катя»
00.00 Х/ф «А зорi тут тихi...»

СЕРЕДА, 14
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.45, 14.25, 19.25,
22.50, 01.10, 02.50, 04.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 11.50, 14.05, 16.50
Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Гордiсть свiту»
14.30 52 вiкенди
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильна доля
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Шахтарська змiна
19.35 Д/ц «Свiт дикої природи»
20.05, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Елементи»
22.55 Схеми. Корупцiя в
деталях
23.25 Букоголiки
00.00 Телепродаж «Тюсо»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.40, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.55, 14.20 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Двi матерi»
21.45, 22.45, 23.45 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
00.50 Т/с «Життя i доля»

ІНТЕР
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
04.45 «Top Shop»

05.15, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10, 12.25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi 3»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
21.00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
22.00 Т/с «Катя» 16+
00.00 Х/ф «Полiт фантазiї»

ЧЕТВЕР, 15
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.45, 14.25, 19.25,
22.50, 01.10, 02.50, 04.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 11.50, 14.05, 16.45
Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Гордiсть свiту»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Промiнь живий
18.00 Iнформацiйна година
19.00 #ВУКРАЇНI
19.35 Д/с «Жива природа»
20.05, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22.15 Д/ц «Елементи»
22.55 Сильна доля
00.00 Телепродаж «Тюсо»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.45, 14.10 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Двi матерi»
21.45 «Грошi 2018»
22.30 «Право на владу 2018»
00.50 Т/с «Життя i доля»

ІНТЕР
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10, 12.25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi 3»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
21.00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
22.00 Т/с «Катя»
23.50 Х/ф «Iди i дивись»

П’ЯТНИЦЯ, 16
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.45, 14.25, 19.25,
23.20, 01.10, 02.50 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 11.50, 14.05, 16.45

Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12.25 Д/ц «Смаки культур»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35, 23.25 Д/ц «Гордiсть
свiту»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Енеїда
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Перший на селi
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголiки
23.05 Лайфхак українською
00.00 Телепродаж «Тюсо»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.55, 14.20 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15 «Лiга смiху 2018»
22.20 «Iгри приколiв 2018»
23.20 «Розсмiши комiка»
01.15 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
04.00, 18.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
04.45 «Top Shop»
05.15 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10 Т/с «Пуаро Агати Крiстi 3»
11.10, 12.25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi 4»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45, 03.00
«Речдок»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Т/с «Катя»
00.50 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат»

СУБОТА, 17
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.30 М/с «Ведмедi-
сусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
01.10, 03.00 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.10 Д/ц «Це цiкаво»
11.05, 11.20, 11.55, 14.50, 16.35,
16.40 Телепродаж
11.25 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф «Пророк Єремiя -
викривач царiв»
15.00 Пообiдi шоу
16.00, 19.55, 03.20 Погода
16.10 Спiльно
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00, 05.05 Розсекречена
iсторiя
21.25 Промiнь живий
22.30 Д/ц «Неповторна приро-
да»
23.00, 03.30 Свiтло
00.00 Телепродаж «Тюсо»

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15, 23.20 «Свiтське життя
2018»
12.20 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
16.25, 21.15 «Вечiрнiй квартал
2018»

18.30 «Розсмiши комiка 2018»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.25 «Лiга смiху 2018»

ІНТЕР
05.05 «Top Shop»
05.35 Д/п «Ельдар Рязанов.
Жiночi iсторiї»
06.20 «Мультфiльм»
06.45 «Чекай на мене. Украї-
на»
08.40 «Слово Предстоятеля»
08.45 Х/ф «Гусарська балада»
10.45 Х/ф «Дiвчина без адре-
си»
12.30 Х/ф «Дайте книгу скарг»
14.10 Х/ф «Бережись
автомобiля»
16.10 Х/ф «Обмiняйтесь
обручками»
18.00 Х/ф «Мiй коханий привiд»
20.00, 02.10 «Подробицi»
20.30 «Крутiше всiх. Краще»
22.30 Концерт «Срiбний бал
Олександра Малiнiна»
00.15 Х/ф «Гувернантка»

НЕДIЛЯ, 18
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
01.10, 03.00 Новини
09.30, 13.20, 19.55, 03.20
Погода
09.40 Х/ф «Пророк Єремiя -
викривач царiв»
11.20, 11.50, 13.25, 14.55, 16.35
Телепродаж
11.25 Д/ц «Свiт дикої природи»
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.50 #ВУКРАЇНI
14.20 Перший на селi
15.00 Фольк-music
16.10 Шахтарська змiна
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/ц «Iгри iмператорiв»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Неповторна приро-
да»
23.00 Д/ц «Незвичайнi культу-
ри»
00.00 Телепродаж «Тюсо»
01.35 Д/ц «Орегонський
путiвник»

КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
07.00, 01.40 «Українськi
сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.00, 11.00 «Свiт навиворiт -
10: Бразилiя»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Свiт
навиворiт - 2: Iндiя»
16.00 Х/ф «Ейс Вентура: Коли
природа кличе»
17.50 Х/ф «Кохання у великому
мiстi - 3»
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
23.40 «Королева ночi. Концерт
Олi Полякової»

ІНТЕР
04.05 М/ф «Казка про царя
Салтана»
04.55 «Top Shop»
05.25, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.25 Х/ф «Поживемо - побачи-
мо»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон 2»
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження. 3 сезон»
12.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження»
14.00 «Крутiше всiх. Краще»
16.00 Х/ф «Мiй коханий привiд»
18.00, 20.30 Т/с «Терор любо-
в’ю»
22.30 Х/ф «Наречена на
замовлення»
00.30 «Речдок»
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Продається магазин у с. Комарники, вул. Центральна, 219 а, за-
гальною площею 174,8 м. кв., який належить В.Висоцькому спо-
живчому товариству. Стартова ціна продажу – 126500,00грн. без
ПДВ.

Крок аукціону – 1% стартової ціни.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 3795 грн.
Аукціон відбудеться 26.11.2018 р., об 11 год., за адресою: м. Тур-

ка, пл.Ринок, 24.
Реєстрація учасників аукціону припиняється за три дні до прове-

дення аукціону. Заявки для участі в аукціоні приймаються до 23.11.18р.
Телефони для довідок: 0500881187; 0978645783.

Апарат Турківської районної ради і депутатський
корпус висловлюють щире співчуття голові районної
ради Володимиру Омеляновичу Лозюку з приводу
великого горя – смерті матері – Теодозії Гнатівни.
Вічна їй пам’ять.

Турківська райдержадміністрація висловлює
щире співчуття голові Турківської районної ради
Володимиру Омеляновичу Лозюку з приводу
тяжкої втрати – смерті матері – Теодозії Гнатівни.

Колектив редакції газети «Бойківщина»
висловлює щире співчуття голові Турківської
районної ради Володимиру Омеляновичу Лозюку
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Боринської селищної ради висловлює
щире співчуття голові Турківської районної ради
Володимиру Омеляновичу Лозюку з приводу
тяжкої втрати – смерті матері - Теодозії Гнатівни.

Колектив Боринського СТ глибоко сумує з
приводу смерті колишнього продавця споживчого
товариства Теодозії Гнатівни Лозюк і висловлює
щире співчуття рідним і близьким покійної.

Адміністрація Турківської КЦРЛ висловлює щире
співчуття голові Турківської районної ради
Володимиру Омеляновичу Лозюку з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.

Профспілкова організація Турківської КЦРЛ
висловлює щире співчуття голові Турківської
районної ради Володимиру Омеляновичу Лозюку
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Вовченської сільської ради висловлює
щире співчуття голові Турківської районної ради
Володимиру Омеляновичу Лозюку з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Турківської міської ради висловлює
щире співчуття голові Турківської районної ради
Володимиру Омеляновичу Лозюку з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.

Працівники відділу культури, районного
Народного дому, народних домів району
висловлюють щире співчуття голові Турківської
районної ради Володимиру Омеляновичу Лозюку
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Сянківської сільської ради висловлює
щире співчуття голові Турківської районної ради
Володимиру Омеляновичу Лозюку з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Нижньотурівської сільської ради
висловлює щире співчуття голові Турківської
районної ради Володимиру Омеляновичу Лозюку
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Комарницької сільської ради
висловлює щире співчуття голові Турківської
районної ради Володимиру Омеляновичу Лозюку
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Завадівської сільської ради
висловлює щире співчуття голові Турківської
районної ради Володимиру Омеляновичу Лозюку
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Педколектив Боринського НВК висловлює
щире співчуття голові Турківської районної ради
Володимиру Омеляновичу Лозюку з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.

Сім’я Коробових  висловлює щире співчуття
голові Турківської районної ради Володимиру
Омеляновичу Лозюку з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.

Відділ освіти і профспілкова організація
працівників освіти і науки району висловлюють
щире співчуття голові Турківської районної ради
Володимиру Омеляновичу Лозюку з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив дошкільного навчального закладу
Турківського НВК глибоко співчуває Лесі Олексіївні
Павлик з приводу тяжкої втрати – смерті свекра
Мар’яна Павлика.

Колеги по роботі Нижньояблунського НВК
щиро співчувають вчителю історії Світлані Іванівні
Копитчак з приводу тяжкої втрати – смерті брата
– Миколи.

Колектив Ільницького НВК сумує з приводу
передчасної смерті помічника вихователя
Петруні Гнатівни Ярошович і висловлює глибоке
співчуття рідним і близьким покійної.

Виконавчий комітет Риківської сільської ради
висловлює щире співчуття депутатові сільської
ради Ніні Йосипівні Шуптар з приводу великого
горя – трагічної смерті матері – Євгенії Іванівни
Білокопитої.

Колектив Бітлянського НВК висловлює щире
співчуття вчителю Олегу Миколайовичу Кравчаку
з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Дані
Михайлівни Кравчак.

Колектив Нижньотурівської сільської ради вис-
ловлює щире співчуття головному бухгалтеру Ана-
стасії Михайлівні Магдич з приводу великого горя
– смерті сестри – Ганни Михайлівни Копитчак.

“ÊÀÐÏÀÒÈ” ÇÌÀÃÀÞÒÜÑß
ÇÀ “ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏ²ÎÍ²Â”

У суботу, 3 листопада, турківські «Карпати» розпочали бо-
ротьбу в обласних змаганнях «Кубок чемпіонів Львівщини».

Окрім наших футболістів, у четвертій групі є команди з смт. Славсь-
ке Сколівського району та с. Пукеничі, що на Стрийщині.

Першу гру карпатівці провели вдома із командою зі Славського, в
якій впевнено перемогли – 3:0. Наступну гру турківчани зіграють у
Пукеничах у неділю, 11 листопада.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

СВЯТКОВИЙ ТУРНІР У
ДЮСШ “ЮНІСТЬ”

З нагоди сотої річниці утворення Західно - Української На-
родної Республіки, минулої неділі у дитячо-юнацькій спортивній
школі “Юність” пройшов турнір з шахів, у якому взяли участь
13 спортсменів.

За підсумками зіграних партій, кращим серед чоловіків став Пет-
ро Рогач, срібло здобув Назарій Павлик, а третю сходинку посів
Михайло Кравець.

У жінок першою стала Ганна Мамчук, а другою – Оксана Марич.
У змаганнях серед юнаків перше місце виборов Роман Яремчук,

друге – Юрій Дністрянський, а замкнув трійку лідерів Олег Голдич.
У дівчат перемогу здобула Оксана Рогач, а срібло – Віка Марусяк.
Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами та

грошовими преміями.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Продається 3-кімнатна квартира в чотириквартирному будинку в
м. Турка, загальною площею 70 м.кв.

Є гараж, літня кухня, присадибна ділянка.
Ціна – договірна. За довідками звертатися за тел.: 0971627500.

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, газо-
блоки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматуру,
кахель, сітку для огорожі, мінвату, пінопласт, пиломатеріали, тро-
туарну плитку, поребрик, селітру та нітрофоску.

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

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

Опорний навчальний заклад
«Нижньояблунський навчаль-
но-виховний комплекс (ЗНЗ І-ІІ
ст.-ДНЗ)» запрошує  ветеранів
освіти, батьків, вчителів, випуск-
ників, учнів, і всіх охочих, відсвят-
кувати з нами 200-річчя школи
села Нижня Яблунька Турківсь-
кого району Львівської області,
яке відбудеться 18 листопада
2018 року в приміщенні школи.
Початок о 12:00.  Чекаємо
зустрічі з  Вами!

До рідної школи ведуть всі
дороги,

А школа чекає на рідних
дітей.

Відкиньте всі справи, за-
будьте тривоги,

Приїдьте, приходьте на
наш ювілей.

Продається земельна ділян-
ка під будівництво, терміново,
дешево.

Довідки за тел.: 0975892682.


