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Громада УПЦ КП церкви св. Миколая с. Бітля вітає з днем народ-
ження та днем Ангела настоятеля храму о. Михайла Завущака і
бажають йому міцного здоров’я, великих
ласк від Господа Бога через Пречисту Діву
Марію. Хай ангели небесні торують Вам щод-
ня дорогу, а Милосердя Боже і Його опіка
завжди будуть над Вами. Хай здійсняться
усі Ваші бажання, і напевне найголовніше з
них – щоб кожен з нас полюбив Господа Бога
всім своїм серцем і душею. Многая Вам літ –
в радості і мирі!

В молитвах Господа благаєм
Й Пречисту Діву Пресвяту,
Щоб повсякчас Вам додавали
Здоров’я й сили на земнім шляху.
Тож будем щиро Господа благати
І Божої ласки випросим для Вас.
Щоб ми могли ще довго Вас вітати
Із днем народження у цей прекрасний час.

12 листопада святкував свій 70-річний ювілей Михайло Андрійо-
вич Леньо із Явори.

Коханого і люблячого чоловіка, дорогого і турботливого батька,
чуйного і доброго дідуся і прадіда з цим чудовим життєвим святом
від щирого серця і з великою любов’ю вітають дружинна Іванна,
дочки Анжела і Наталія, зять Євген; онуки Світлана, Наталя та Ярос-

лав, Віталій та Ольга, Андрій та Тетяна; правнуки
Оля та Ангеліна і бажають ювіляру неба без-

хмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку
і довгого-довгого щасливого віку.

Наш славний та рідний, найкращий у
світі,

З Тобою нам завжди затишно й
світло,

Чоловік, татусь і дідусь Ти чудо-
вий,

Даруєш турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і

ділом,
Щоб в рідному домі нам було надійно.
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі.

 

Парафіяни, церковний комітет, хористи церкви Покрови Пресвя-
тої Богородиці м. Турка щиро вітають свого настоятеля-протоієрея
Михаїла Благуна – з днем народження  та Днем Ангела.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, сил душевних, гараздів у родині,
миру у серці та Божого благословен-
ня.

Нехай Пресвята Богородиця зав-
жди й повсюди оберігає Вас! Ангела
Хоронителя й заступництва усіх свя-
тих Вам!

Дякуємо Богові за те, що Ви у нас
є, отче Михаїле!

Благословенні будьте небеса-
ми,

Всевишній хай оцінює Ваш труд.
А зерна ті, що сієте між паству,
Плодами слави Божої зійдуть.
В молитвах Господа благаєм
Й Пречисту Діву Пресвяту,
Щоб повсякчас Вам додавали
Здоров’я й сили на земнім шляху.

Коханому чоловікові, турботливому бать-
кові, люблячому синові і зятеві – Дмитру Ми-
колайовичу Славичу із 30-літтям, яке свят-
кував 14 листопада.

Прийми від нас най-
щиріші побажання
міцного здоров’я,
світлої радості в житті,
довголіття!

Щоб впевнено йшов
до своєї мети,

Щоб все, що заду-
мав, зумів досягти.

Щоб дім Твій минали
тривоги й біда,

Щоб сила була, як
весняна вода.

Бажаємо Тобі тільки радісних сліз,
Копицю здоров’я і доларів віз.
Щоб поруч з Тобою дружина цвіла,
Й сім’я була дружна й міцна, як скала.
З любов’ю – дружина Леся, сини Владис-

лав і Павлик, мама Людмила, тато Микола,
брат Денис, теща Марія, тесть Роман.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒ²ÒÜ
«ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÓ» на 2019 рік
Передплатна ціна (разом із платою за

прийом передплати):
- 1 місяць – 17,10 грн;
- 3 місяці – 49,30 грн;
- 6 місяців – 93,35 грн;
-12 місяців - 182,90 грн.

Шановні студенти!
Щиро вітаю вас із Днем студента – святом моло-

дості, творчості, пошуку та відкриттів!
Це свято всіх тих, хто зберігає в душі

вогонь новизни та креативності! Не-
заангажованість думки молодої
еліти неодмінно веде до розвит-
ку, тож саме за вами майбутнє
усієї країни.

Щиро вам бажаю, щоб усі
ваші мрії здійснювалися, а
свята закінчувалися лише
приємними спогадами.

Нехай у ваших серцях назав-
жди збережеться романтика
студентських літ, а професіоналізм сягне рівня висо-
ких вимог сучасного життя! 

З повагою народний депутат України Андрій
ЛОПУШАНСЬКИЙ

Ó ÒÓÐÖ² ÏÎÑËÓÃÈ ²ÍÒÅÐÍÅÒÓ
ÄÎÐÎÆ×², ÀÍ²Æ Â ÑÊÎËÅ

Вислуховуючи чимало на-
рікань на роботу зв’язку, депу-
тат районної ради Мирон Ла-
бецький зініціював розгляд да-
ного питання на сесії, яка відбу-
лася минулого тижня. Щоб вне-
сти в дане  питання ясність, було
вирішено запросити на засідан-
ня директора   технічного депар-
таменту Львівської  філії  ПАТ
«Укртелеком» Павла Стуса. І
треба віддати належне, що він
чітко  роз’яснив   чимало про-
блематичних питань. Найперше,
депутати, а відтак і широкий за-
гал виборців, дізналися, що ко-
ристуватися Інтернетом від  «Ук-
ртелекому» можна й без наяв-
ності в помешканні стаціонарно-
го телефону. Досі нам казали, що
таке є неможливим. Щоправда,
якщо люди масово почнуть
відмовлятися від телефонів, то
це не конче буде вигідно зв’язк-
івцям – вони втратять значну
суму доходів.

Зараз депутати мають чітке
розуміння, як діяти, коли по де-
кілька днів не працює Інтернет.
Павло Олександрович повідо-

мив номери гарячої лінії, куди
можна звернутися. І не лише з
приводу роботи Інтернету, а й
проводового радіо, на яке на
Турківщині, як кажуть, давно
махнули рукою й відновлювати
його не збираються. Зателефо-
нувавши за номерами
0800506800, 0800506508,
0800506575, дзвінок буде зареє-
стровано в автоматичному ре-
жиміі, відповідно, з цього мо-
менту припинять нараховувати
абонентську плату і аж доти,
поки зв’язківці не полагодять
лінію, чи будь-яку іншу не-
справність.

У контексті обговорюваного
питання заступник голови рай-
онної ради Василь Костишак
доповів, що  з 31 телефону, що
встановлені в сільських  ФАПах
та амбулаторіях, працює лише 5;
з 45 шкільних телефонів працює
17,  з 32 у сільських радах – 19. І
власне через те, що місяцями,
або й роками, ніхто не повідом-
ляє про їх несправність,
зв’язківці вчасно і сумлінно на-

раховують абонентську плату, а
це – чималі кошти з бюджету. Їх
можна кваліфікувати як не-
цільові, зрештою, й визначати
винних. Боляче, й навіть приниз-
ливо для нас, прозвучала інфор-
мація депутата районної ради
Миколи Лила. Виявляється, у м.
Сколе плата за Інтернет «Укр-
телекому» наполовину дешев-
ша, аніж в Турці. І все через те,
що в наших сусідів є конкурент-
не середовище провайдерів, а в
Турці «Укртелеком» майже мо-
нополіст, за незначним винят-
ком. Щоб виправити таку ситуа-
цію, голова районної ради Воло-
димир Лозюк звернеться з лис-
том до Львівської філії ПАТ «Ук-
ртелеком» в надії на те,  що та-
рифи і в нашому районі буде
зменшено. Хоча з екранів теле-
візорів та радіо останніми дня-
ми говорять все частіше про те,
що вони мають черговий раз
зрости. Ніби цього вимагає Ан-
тимонопольний комітет.

Втім, скільки і що б ми не го-
ворили про роботу «Укртелеко-
му», в нашому районі це колись
велике підприємство занепа-
дає. У жалюгідному стані знахо-
дяться лінії зв’язку, є величезна
проблема з кадрами.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

З року в рік послуги  ПАТ  «Укртелеком» на Турківщині ста-
ють все проблематичнішими. Власне, через це є чимало нарікань
на роботу телефонів, проводового радіо, зрештою, й Інтерне-
ту. Є населені пункти, де, в кращому випадку, працює декілька
телефонів. Та й то не регулярно, а з частими перебоями.
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ЗАПРОШУЄМО НА ЮВІЛЕЙ
В усіх святкові урочисті лиця

І радісно стурбовані серця:
Сьогодні свято – 200-річчя

Матуся – наша школа – відміча.
Вовченський НВК запрошує всіх своїх випускників, всіх тих, хто пра-

цював, чи зараз працює у  наших класах, з нашими  дітьми, всіх тих,
хто переймається нашими проблемами і підтримує нас, до себе на
ювілей.

Знаємо, що серед  наших  випускників є вчені і лікарі, вчителі і
бізнесмени, юристи і військові, робітники і сільські трудівники. Є
серед вас чарівні жінки-матері й дбайливі чоловіки - батьки. Ви всі
дуже різні, але є те, що об’єднує  всіх  - наша рідна школа.

Ви, напевно, вже чули, що незабаром  відзначатимемо  200-
річний ювілей з часу заснування школи в селі. Ми  готуємося  до
свята і віримо, що воно буде справжнім.

Завітайте  25 листопада 2018 року, о 14.00 год., до школи
відсвяткувати  ювілей і зустрітися зі своїми вчителями та шкільни-
ми друзями. Подаруйте школі тепло своїх сердець.

Куми Марія і Степан та похресники Оля
і Володимир сердечно вітають із золо-
тим ювілеєм дорогу куму, та хресну маму
– Марію Василівну Пшеницьку з с.
Дністрик-Дубовий.

Бажаємо Вам, шановна, здоров’я, до-
статку, родинного ща-
стя, Божого благосло-
вення.

Нехай дарують
радість Вам літа,

Душа сто літ хай
буде молодою.

Хай Вам рясні коло-
сяться жита,

Джерела б’ють
цілющою водою.

Спеціалісти Державної служби захисту
прав споживачів та вете-

ринарної служби щиро-
сердечно вітають з
ювілейним днем на-

родження  про-
відного фахівця

Ірину Харитонівну
Копитчак і бажають

шановній іменинниці
міцного здоров’я – з роси

і води, світлої радості в
житті, сімейного благополуччя, любові,
добра, миру, Господньої ласки і благо-
словення на довгій життєвій дорозі.

Шлемо найщиріші вітання з нагоди
ювілею чарівній, красивій, розумній,
добрій, щирій людині, надійній подрузі –
Наталії Іванівні Підкович.

Дорогенька, бажаємо Вам всіх земних
благ, якими Все-
вишній може наго-
родити жінку: гар-
ного настрою і яск-
равого сонечка,
здоров’я та краси,
щастя і радості,
людського тепла і
внутрішньої гар-
монії, любові і
миру, жіночого та
м а т е р и н с ь к о г о
щастя. Щоб  в очах
Ваших завжди
жила та пристрасть до життя, яке при-
крашає своїм світлом життя оточуючих
Вас людей. Бажаємо якомога більше
світлих смуг на життєвому шляху. Щоб усі
негаразди обходили стороною, щоб
щира, душевна посмішка ніколи не зни-
кала з Вашого обличчя. Нехай здоров’я
радує, краса не в’яне,  сім’я  підтримує і
зігріває своїм теплом, друзі не забувають.
І все це не тільки в день Вашого ювілею,
але щодня!

Хай береже Вас Бог – на многії і благії
літа! Будьте щасливі!

З повагою – подруги.

Парафіяни та церковний комітет церк-
ви святого Архистратига Михаїла с.Либо-
хора сердечно вітають з
днем народження о.
Івана Булеля.

Нехай Всевишній
обдарує Вас, о.
Іване, і Вашу родину
міцним здоров’ям,
радістю і своїм бла-
гословенням – на
многії і благії літа!

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла.«ØÅÂÐÎËÅ» Ç²ÒÊÍÓËÎÑÜ Ç ÔÓÐÎÞ

травмовано четверо пасажирів легковика
Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 листо-

пада, близько 6.00 год., на автодорозі «Київ-Чоп», не-
подалік села Мохнате нашого району. Зіткнулись
вантажівка «ДАФ», якою керував 52-річний мешканець
Полтавської області, та «Шевроле Авео», за кермом
якого перебував 37-річний мешканець Закарпаття.

Внаслідок зіткнення, тілесні ушкодження отримали
водій та пасажири «Шевроле» - 33-річна жінка та двоє
дітей, віком 11 та 14 років, усі – мешканці Закарпаття. Їх
госпіталізовано до Турківської КЦРЛ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за
ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху)
КК України. Максимальне покарання, передбачене санк-
цією статті – до трьох років обмеження волі, з позбавлен-
ням права керувати транспортними засобами на строк
до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини
події.

 Відділ комунікації поліції Львівської області.

ÍÀÉÊÐÀÙÀ ÑÏ²ÂÎ×À
ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÀ ÐÎÄÈÍÀ

На початку листопада у Львівсько-
му обласному Будинку вчителя
відбувся традиційний щорічний фес-
тиваль-конкурс «Співоча освітянсь-
ка родина». Мета конкурсу –  виявлен-
ня обдарованих педагогів, популяриза-
ція їх творчих здобутків, збереження
та примноження культурної спадщи-
ни нашого народу.

Серед 50 колективів - учасників цього
конкурсу – були й наші земляки: вчитель
музики Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. та Крас-
ненської ЗОШ І-ІІ ст. –Леся Білинська та її
сестра Василина Ігнатищ, знані в нашо-
му районі та поза його межами учасники
ансамблю «Бескид».

Відрадно відмітити, що за рішенням
компетентного журі,  дует  посів  ІІ місце в
обласному конкурсі, поступившись осві-
тянам з Бродівщини.

Вітаємо сестер Ігнатищ  з перемогою
та бажаємо нових творчих звершень!

Наталія ГОШІВСЬКА.

Шановні працівники радіо та зв’язку!
Прийміть щирі вітання з нагоди про-

фесійного свята. Ми вдячні вам, адже
завдяки вам, люди щоденно дізнаються
про перебіг подій у світі, відчувають при-
четність до процесів сьогодення. Саме
ви, відкриваючи широкі можливості для
людських контактів та спілкування, забез-
печуєте життєву комунікацію, створюєте
простір для хороших стосунків.

Бажаємо вам професійного успіху,
втілення нових цікавих ідей, невтомного
творчого пошуку, вірних друзів, надійних
партнерів та колег. Щастя, радості, міцно-
го здоров’я вам і вашим родинам!

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради;
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова Турківської районної держав-

ної адміністрації.

Цікавим нововведенням є надання
послуги з пересилання посилок «Смарт-
бокс». Маємо чотири-п’ять видів ящиків
різної вмістимості, які пересилаємо за
одним тарифом, незалежно від ваги. В
центральному відділенні поштового
зв’язку м. Турка нещодавно встановлено
новий комп’ютер та принтер. Це при-
швидшило надання послуг, хоча з 10 по
25 число кожного місяця у відділенні спо-
стерігаємо великі черги. В них не лише
жителі  міста Турка, а й сіл району, які
платять за комунальні послуги.  Праців-
никам  двох  робочих місць, які маємо
сьогодні тут, у такі «пікові» дні не легко
справлятися з великою кількістю відвіду-
вачів, а тому працюємо над тим, щоб об-
лаштувати третє робоче місце. Щоб змен-
шити черги, з 1 січня тут буде продовже-
но робочий день на годину – до 19.00.

Щодо передплати, то наш район зай-
має чільне місце у сімці кращих в області.

Серед лідерів варто відзначити Турківсь-
ке, Боринське, Лімнянське, Явірське,
Либохірське та Верхньовисоцьке
відділення. Щодо передплати газети
«Бойківщина»,  то до цього переліку ще
варто долучити Вовченське, Боберківсь-
ке, Нижньояблунське та Верхньогус-
ненське відділення. До речі, добре на-
лагоджено впродовж останніх десяти
років роздрібну торгівлю районною газе-
тою. У  цьому плані ми  є передовиками
серед сільських районів області.

Користуючись нагодою, хочу відзначи-
ти добру роботу Либохірського відділен-
ня у плані реалізації торгівлі через мере-
жу «Ельдорадо» та «Сатурн». Для наоч-
ності, наведу цифри: за 5 місяців поточ-
ного року це відділення  реалізувало для
сільських жителів побутової техніки на 30
тисяч гривень, а це 48 відсотків  від за-
гальної торгівлі центру поштового зв’язку

№3, куди входять чотири райони. А в
жовтні тут встановили справжній рекорд
– за місяць виторгували 30 тисяч гривень,
ставши  одноосібним лідером серед 700
поштових відділень області. У цьому ве-
личезна заслуга начальника відділення
Оксани Микулинець, яка працює тут май-
же 10 років, продовжуючи добрі справи
своєї матері – Надії Гафич. Вона віддала
пошті майже все своє трудове життя. До
речі, і батько Оксани Іванівни також був
зв’язківцем. Ставлячи Либохірське
відділення у приклад для інших, хочу
відзначити, що у працівників тут значно
зросла заробітна плата, адже вони от-
римують преміальні, в сумі  5 відсотків
від виручених коштів. Безперебійну дос-
тавку товару до відділень нам вдається
забезпечувати завдяки нещодавно виді-
леному для нашого району автомобіля
Citroen Berlingo, вантажопідйомністю 700
кг.

А вітаючи всіх колег,   також працівників
радіо- і електрозв’язку, з професійним
святом, хочу побажати їм віри в краще
майбутнє, яке, незважаючи на сьо-
годнішні проблеми та негаразди, таки
настане. І працівники зв’язку матимуть
гідну заробітну плату за свою нелегку пра-
цю. Миру, спокою і достатку Вам і Вашим
сім’ям, шановні колеги.

Михайло КОЛЧАР,
 начальник   центрального відділен-

ня поштового зв’язку м. Турка.

Ó ÆÎÐÑÒÊ²É ÊÎÍÊÓÐÅÍÖ²¯,
ÀËÅ Ç  Â²ÐÎÞ Â ÌÀÉÁÓÒÍª

працюють поштовики Турківщини,
розширюючи сферу послуг

Як і в інших галузях промисловості та соціальної сфери, поштовики щодень
зустрічаються з різними проблемами, що виникають у процесі надання по-
слуг населенню. Але маючи великий досвід роботи, зазвичай їх вдається вчас-
но вирішувати, застосовуючи все нові та нові методи в роботі. Так із 26
відділень поштового зв’язку Турківщини за останні три місяці автоматизова-
но сім, зокрема Боринське, Верхньовисоцьке, Явірське, Ясеницьке, Верхньояб-
лунське, Лімнянське та Ільницьке, на черзі – Завадівське. Начальники відділень
зараз проходять інтенсивне навчання, звикаючи до нових технологій, і, як ре-
зультат – це значне полегшення в роботі. Відпала необхідність у великих
обсягах паперової роботи, а всі платежі та реєстри вони проводять в елект-
ронному вигляді. Як кажуть, зменшилася частка ручної праці.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
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І ось минулої
суботи святкувати
200-літній ювілей
зібралося багато
гостей та меш-
канців села
Лімна, сусідніх сіл
– Бережка, Жуко-
тина, Хащова, Ло-
пушанки. Після
молебня, який
відслужили о.Іван
Германович – па-
рох с. Лімна, та
отці - Петро Сюсь-
ко та Микола Ка-
литчак (випускни-
ки школи), відбу-
лося освячення
значно оновле-
ного приміщення
головного корпу-
су школи.

Потім у пере-
повненому На-
родному домі
села відбулися
урочисті дійства
свята – виступи
гостей, випускників, керівників школи різних часів, а також була дана
змістовна концертна програма. З основними історичними віхами
навчального закладу присутніх ознайомив директор школи Ярос-
лав Тирик. Виступ супроводжувався слайд-презентацією історії шко-
ли в датах та подіях. Виступ Ярослава Васильовича доповнили ди-
ректори попередніх років – Василь Кость та Василь Мись, які  де-
тальніше зупинилися на роботі школи в часи їхнього керівництва.
Потім були привітання. Присутні радо вітали голову Турківської РДА
Олександра Лабецького, який запевнив, що й надалі докладатиме
багато зусиль для покращення навчально-матеріальної бази шко-
ли, умов навчання дітей та роботи вчителів. Від імені Андрія Лопу-
шанського, з вітальним словом виступила його помічник Ірина Кіра
– вчитель історії Лімнянського НВК та випускниця школи. Щиро при-
вітав усіх випускників і мешканців села зі славним шкільним юві-
леєм голова Світового товариства «Бойківщина 21 століття» Петро
Косачевич. А від імені директорів Лімнянсько-Вовченського та
Бітлянського кущів, які, разом з начальником районного відділу
освіти Оксаною Манюх, також були присутні на святі, виступив ди-
ректор Карпатського НВК Мирон Лабецький.

Школа по праву пишається своїми випускниками, багато з яких
працюють у сфері бізнесу, стали науковцями, державними, релігій-
ними та громадськими діячами, керівниками різних установ та
підприємств, які є палкими патріотами своєї країни та свого краю.

Хвилиною мовчання було вшановано тих, хто відійшов у Вічність.
Назавжди в стінах школи закарбовані імена двох випускників – Ге-

ÄÐÓÃÈÌÈ Â²ÄÑÂßÒÊÓÂÀËÈ
200-Ë²ÒÍ²É ÞÂ²ËÅÉ

У суботу, 10 листопада, школа села Лімна, прийнявши естафету від  Бітлі, урочисто відсвяткувала свій 200-літній ювілей.
Фактично встановлення та освячення пам’ятної таблиці на фасаді школи на честь цієї історичної події відбулося минулого
року. Адже в селі Лімна народна державна школа була відкрита в 1817 році. Але головні урочистості були перенесені на пізніший
термін. Причиною був вкрай непривабливий зовнішній вигляд приміщення школи (під час демонтажу старих вікон було поруйно-
вано фасад), в аварійному стані була покрівля. Завдяки старанням народного депутата Андрія Лопушанського, голови Львівської
ОДА Олега Синютки та голови Турківської районної адміністрації Олександра Лабецького, під кінець 2017 року школу відремон-
товано. Це дало можливість провести святкування разом з іншими школами району, які були закладені в 1818 році.

Мені приснились гори на сто-
рожі,

Верхи смерек в тумані голубім,
Тече Дністер, на вертку змійку

схожий,
 І я малий купаюся у нім.

Купаюсь я у блаваті, любист-
ках,

Черпаю силу з сивого Дністра,
Іду у гори в урвища вкрадливо,
Там де поезія у душу пророс-

та.

Олені там любовно трембіта-
ють,

 Що їх чекає на узлісі лань,
А потічки мов на цимбалах

грають,
 Гукаючи русалок для купань.

Купаються у хмарах полонини,
Приймаючи отари і стада,

Де бойківчанка - красний кущ
калини –

Своєю вродою чарує вівчара.

Понад Дністром хатиночки
барвисті,

Немовби одна одну доганя,
На гори споглядають урочис-

то –
В такій оселі народився я.

Там вечорами все книжки чи-
тались –

Старицького, Шевченка і
Франка,

Із творчістю там моя доля тка-
лась-

Формуючи поета-юнака.

А ще які там голосні музики,
Запальні танці і пісні дзвінкі,
І коломийки крутять беззупин-

ку,

В нас танцюристи- ще й які, які!

Бринить поезія із кожного
вершечка,

Із казки на добраніч, з мами-
них долонь,

Із святості людей й краси сло-
вечка,

Що гріє душу мов з ватри во-
гонь.

А одяг-красень, що із льону
тканий,

І вишитий в молитві і піснях,
В них голос предків й символи

прадавні,
Що зберігали бойки у серцях.

А квіти, що залили полонини
І пахощами рвуться до небес:
Конвалії, ромашки, розмари-

ни,
У горах ще зустрінеш едель-

вейс.

Там коромислами оспівані

криниці,
Із чистою водою мов криш-

таль.
Від доброти в людей там світлі

лиця,
І правда в них твердіша,аніж

сталь.

А вечорниці там кохаються у
слові,

З музиками у танцях і піснях,
І солов’їні пісні вечорові,
Оспівані у прозі і віршах.

Карпатський краю мій - колис-
ко творчих злетів!

Та будь же ти вовік благосло-
вен.

Ти муза для художників, по-
етів,

Аж до сих днів іще з давніх-да-
вен.

Василь ЛИЛО,
колишній вчитель Хащівсь-
кої ЗОШ, член Спілки пись-

менників України.
.

Н О С Т А Л Ь Г І Я

роя АТО Романа Мотичака, добровольця, що загинув під Іловайсь-
ком, та протоієрея Василя Поточняка – координатора українців в
Італії, виконавчого секретаря пасторально-місійного відділу УГКЦ.
На їхню честь в школі створено кімнати-музеї, а іменем Р.Мотичака
названа й школа.

Радо зустрічали в залі випускника 1983 року Володимира Будза,
нині директора  підприємства «Тернопільоблгаз». Саме він є го-
ловним меценатом школи. До нього звертається керівництво шко-
ли з різними потребами найчастіше. І на цей раз Володимир Іва-
нович не приїхав з порожніми руками, подарував школі кольоро-
вий лазерний принтер та комплект м’ячів.

Вітав усіх присутніх з 200-літнім ювілеєм школи випускник 1982
року Віктор Сушінець, який на даний час працює керівником одно-
го з підрозділів адміністрації Президента України.

Від чисельної групи колишніх вчителів Лімнянської школи висту-
пила директор Ходорівської середньої школи №1 Надія Голова-
нич та Галина Онишко – вчитель середньої школи смт.Великий
Любінь. Вітальні телеграми прислали колишні випускники, а сьо-
годні відомі люди в країні – Іван Савка  –  депутат Верховної Ради
України та Степан  Дністрян – головний державний санітарний
лікар Тернопільської області 1998-2012 р.р., а нині  - директор ДУ
«Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Виступи гостей чергувалися з виступами учасників художньої са-
модіяльності, якими були вчителі, учні Лімнянської та Жукотинсь-
кої шкіл та  сільського Народного дому.

Свято ювілею школи було продовжено танцями від музику гурту

«Гойра», керівником якого є випускник школи Микола Михайлечко.
Дирекція школи дякує всім вчителям, учням, батькам, технічним

працівникам за підготовчу роботу і за участь у святі, а гостям – за
цінні подарунки. Цей захід всім присутнім та мешканцям села запа-
м’ятається назавжди.

Ярослав ДНІСТРОВИЙ.

Дорогого, турботливого, чудо-
вого, найкращого

у світі хресного
батька, жите-

ля с. Верхнє
В и с оць ке
М и х а й л а

Борисовича
Шепіду, який

днями святку-
вав свій ювілей –

25-річчя, від щирого
серця і з великою любов’ю віта-
ють похресник Миколка та куми
Микола і Тетяна – Кохан.

Бажаємо нашому імениннику
удачі у справах, щастя в житті,
переможних нагород, відмінно-
го настрою, міцного здоров’я і
щирої любові в серці. Нехай жит-
тя дарує свої чудові фарби, а
кожний день приносить нові
приємні несподіванки. Нехай
птах удачі буде завжди поруч.

Мій хрещений – найдобріша
людина,

І з дитинства я його ціную.
Нехай буде довгим твій

щасливий вік,
Душа твоя сповнена тепла

і світла.
Нехай день народження

радість принесе,
Нехай успіх із удачею окри-

ляють,
Нехай любов до вершин

піднесе
І багато щастя посилає!

Дружина Надія, дочка Соло-
мія сердечно вітають із ювілеєм
дорогого і люблячого чоловіка і
батька – Во-
л о д и м и р а
Анатолійо-
вича Кузея –
і бажають
д о р о г о м у
ю в і л я р у
м і ц н о г о
здоров’я – з
роси і води,
гарного настрою, життєвої
енергії і благополуччя, Божої
ласки і благословення на мно-
гая і благая літ!

В цей день вітаємо зі свя-
том,

Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благослов-

ляє.
Хай Мати Пречиста обері-

гає,
Ангел Господній на крилах

тримає,
А Бог хай дарує надію й теп-

ло
На многії літа, на щастя й

добро.

Педагогічний колектив Ісаї-
вського  НВК щиросердечно

вітає з юві-
леєм вчителя
Олену Антоні-
вну Драч і
бажає ша-
новній юві-
лярці міцного
здоров’я, ро-
динного щас-
тя, удачі, лю-

бові від рідних і близь-
ких, довголіття.
Нехай старання Ваші і тру-

ди
Помножать успіх в нашім

колективі.
Живіть в добрі і радості зав-

жди
Та будьте все життя щас-

ливі!
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Дирекція та профспілкова
організація Верх-
ненського НВК
щиросердечно
вітають з юві-
лейною да-
тою в житті
ш к і л ь н о г о
бібліотекаря –
Наталію Іванів-
ну Підкович – і
бажають ша-
новній юві-
лярці міцного-міцного здоров’я,
невсипущої життєвої енергії, бла-
гополуччя, миру, радості, Божо-
го благословення.

Роки летять, мов лебеді у
вирій,

Життя іде, його не зупи-
нить.

Прийміть вітання наші
щирі,

Ще до ста років зичимо про-
жить!

Хай будуть поруч Віра і
Надія,

Як два крила, що впасти не
дадуть,

Любов’ю й милістю нехай
Господь наділить

І довгих літ, що сонцем виг-
рають.

Учні 5 класу Ісаївського НВК І-
ІІ ст. щиросердечно вітають з

ювілейним днем
народження клас-

ного керівника –
добру, розумну,

щиру – Олену
А н т о н і в н у
Драч.

Б а ж а є м о
Вам міцного
з д о р о в ’ я ,
успіхів у ро-
боті, гарного

настрою, миру, добра, достатку,
Божої ласки і благословення.

З ювілеєм Вас вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить Вас

Мати Божа.

Інженерно-педагогічний ко-
лектив Турківського професійно-
го ліцею щиросердечно вітає із
ювілеєм майстра виробничого
навчання – Михайла
Мироновича Мале-
тича – і бажає
шановному юв-
іляру неба
безхмарно-
го, настрою
гарного, здо-
ров’я – без ліку
і довгого-довгого
щасливого віку.

Хай квітне доля у роках пре-
красних,

Господь дарує радість і здо-
ров’я,

Хай кожен ранок з неба сон-
цем ясним

Вас осяває світлом і любо-
в’ю.

Хай поруч з Вами ангел Ваш
летить

І береже Вас від біди повсю-
ди.

Нехай несе Вам радість
кожна мить

І благодать Господня з Вами
буде.

«Ми маємо чітке порозуміння,
що ми саме в такому напрямку і
будемо діяти. Ба більше, є прин-
ципова позиція щодо монети-
зації субсидій. Що це таке? Бідна
людина економить гроші, бідна
людина встановлює за допомо-
гою держави систему енергое-
фективності, менше споживає
газу, вона має мати можливість
отримати гроші за економію», -
зазначив Петро Порошенко.

«Зараз треба на 100% забез-
печити субсидіями тих, хто їх ре-
ально потребує, - наголосив
Президент – І це не просто мій
заклик, а це принципова пози-
ція щодо формування бюджету
2019 року до другого читання.
Наголошую окремо, якщо цієї

ÑÓÁÑÈÄ²¯ ÒÈÌ, ÕÒÎ
¯Õ ÐÅÀËÜÍÎ ÏÎÒÐÅÁÓª
Якщо цієї позиції не буде в Держбюджеті 2019
року, я його не підпишу – Президент на Раді

регіонального розвитку
«У контексті питання про тарифи є невідкладні тактичні

завдання, які треба вирішити протягом місяців та тижнів. Я
спілкувався з Урядом, і моя принципова позиція – захистити
людей і вдосконалити та розширити систему субсидій,
збільшити кошти на її виконання», - підкреслив Президент
Петро Порошенко під час виступу на засіданні Ради регіональ-
ного розвитку.

«Принципова позиція – жодна бідна і жодна незахищена люди-
на точно не має постраждати. Жодна бідна і жодна незахище-
на людина не має платити більше», - наголосив Президент.

позиції не буде в бюджеті, якщо
не врахують позицію Президен-
та при підготовці в Парламенті,
я бюджет цей не підпишу. Зроб-
лю те, що ніколи не робив», -
сказав Петро Порошенко.

Президент особливо підкрес-
лив, що це його головна вимога
до бюджету на 2019 рік. При
цьому він закликав обласні дер-
жавні адміністрації, міських та
сільських голів підключитися до
удосконалення цієї системи.
«Не сидіти осторонь, що це по-
зиція лише Уряду. Це позиція
наша спільна, це позиція влади.
Треба підключитися до удоско-
налення цієї системи і дійти до
кожної хати і не пропустити жод-
ної родини, яка має законне

право на субсидію. Допомогти
захистити людей», - додав він.

«Ті, хто заощаджує енергоре-
сурси, ще раз наголошую, вико-
ристовує суму меншу, ніж нале-
жить за законом, хоча ми все
рівно за рахунок коштів плат-
ників податків з Державного
бюджету витрачаємо живі гроші,
це ніякі не заліки на субсидії. Так
от, кожна родина, яка зеконо-

мила, має право зекономлену
різницю отримати, наголошую –
живими грошима. Ми маємо до
цього підійти», - підкреслив Пре-
зидент.

Він повідомив, що   такою
можливістю вже користуються 1
млн. 300 тис. домогосподарств,
і «це коло Уряд має й надалі роз-
ширювати».

«Ми спільними зусиллями
зробимо максимум, щоб захис-
тити тих, хто реально потребує
допомоги. Це є наше спільне

завдання. І тут я точно не зупи-
нюсь на цьому.  Я покладаюся
на вас, на тих, хто найближче до
простих людей – органи місце-
вого самоврядування», - підсу-
мував Президент.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності, комуні-
кацій з громадськістю та моло-
діжної політики апарату РДА.

Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÒÈÕ, ÕÒÎ
ÍÀÄÀª ÍÀÌ ÄÎÏÎÌÎÃÓ
Нещодавно в Україні відзначали День працівника соціальної

сфери – вшановували тих, хто щодня забезпечує реалізацію
державної програми з питань соціального захисту населення,
зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відно-
син.

 Тож з нагоди професійного свята, заступник голови Турківської
РДА Юрій Лило та голова профспілки працівників держустанов Ми-
рон Бойко нагородили почесними грамотами райдержадміністрації
та райкому профспілки працівників державних установ соціальної
сфери, найкращих соціальних фахівців.

– Ваша робота є вкрай важлива, і по ній судять в цілому як про
адміністрацію, так і про ваші колективи. Ви приймаєте левову част-
ку людей, які йдуть з певними клопотами чи у філію зайнятості, чи у
Пенсійний фонд оформити пенсію, чи у районний центр соціальних
служб, у службу в справах дітей чи в управління соціального захисту.

Ó ÑÒÎÊÐÀÒ
ÂÄß×ÍÈÉ ÇÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÓ

Біда спіткала мене раптово.
Після перенесеного інфаркту,
я на 50 відсотків утратив
слух. Було важко, бо не ро-
зумів, що мені говорять. Про
стан хвороби  розповів тоді ще
заступнику головного лікаря
Турківської КЦРЛ Миколі Яцку-
ляку. Уважно вислухавши
мене, Микола Петрович пооб-
іцяв допомогти – у жовтні-ли-
стопаді придбати для мене
слуховий апарат. І слова сво-
го він дотримав. Посприяла
йому в цьому Церква ЄХБ. Слу-
ховий апарат я отримав без-
коштовно.

Хочу сказати щирі слова вдяч-
ності Миколі Петровичу за його
людяність, щире і добре серце.
Я тепер чую і дякую Господу і ліка-
рю за цей чудовий дар.

Зичу Вам, шановний Миколо
Петровичу, здоров’я, щастя, миру
та успіхів у роботі.

З повагою – Володимир
Ільницький, с. Комарники.

Бо зараз багато соціальних функцій –  надання пільг та допомоги,
оформлення пенсій чи субсидій – це робота важка, клопітка, потре-
бує багато терпіння, часу, здоров’я, енергії, адже треба приймати
відвідувачів, пояснювати їм усе, допомагати в оформленні доку-
ментів, щоб люди йшли від вас не озлоблені, а з почуттям вдячності
за отриману кваліфіковану консультацію, – наголосив, виступаючи
перед присутніми, Юрій Дмитрович. – Ми щиро дякуємо вам за вашу
роботу. Бажаємо здоров’я, терпіння, щоб у вас і ваших родинах усе
було добре, миру, достатку вам, усіх життєвих гараздів. Щоби праця
приносила вам радість, задоволення, відчуття того, що робите лю-
дям добро.

Почесних грамот за сумлінне виконання службових обов’язків,
високий професіоналізм, вагомий внесок в організацію державної
політики у сфері соціального захисту та з нагоди Дня працівника
соціальної сфери, удостоїлися такі фахівці соціальної сфери як Во-
лодимир Данчишак, Микола Гут, Надія Сливар, Тетяна Сенчишин,
Марина Блажевська, Оксана Маланкевич, Олександр Місько, Ок-
сана Алімова, а також колективи Турківського РЦ СССДМ, управлі-
ння соціального захисту, Турківського територіального центру та філії
центру зайнятості.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Як повідомляє секретар
Турківської міської ради Олек-
сандр Гвоздінський, завершив-
ся термін подачі заявок та про-
позицій, які можна буде в 2019-
му році реалізувати за рахунок
коштів громадського бюджету
(або бюджету участі). При цьо-
му цьогоріч  на адресу міської
ради  від жителів міста посту-
пило більше заявок, аніж мину-
лого року,  і це тішить, зауважує
він.

– Маємо 5  проектів, – каже
Олександр Ярославович. – Це
проект «Вухо, лапа, хвіст». який
передбачає зменшення
кількості безпритульних тварин
на території міста шляхом сте-
рилізації. Автор проекту Марія
Яворська, а орієнтовна вартість
його – 35 тисяч гривень. Проект

«Над Стриєм», який подав Ігор
Хомик (вартість проекту – 50,5
тис. грн.) передбачає облашту-
вання території та встановлен-
ня спортивного майданчика на
вул. Самбірська. Дитячий мотуз-
ковий майданчик за рахунок гро-
мадського бюджету (вартість
проекту – 50 тис. грн.) пропонує
облаштувати на території  дит-
садка №1 м. Турка Світлана Со-
занська. Проект «За здоров’я  і
спорт» передбачає придбання

та встановлення спортивно-ігро-
вих споруд на вул. Травнева. Ор-
ієнтовна вартість цього проекту
– 50 тис. гривень. Автор – Ігор
Павлик.  Віталій Семенків зап-
ропонував проект «Велопарков-
ка», що передбачає встановлен-
ня велосипедних парковок та
пропаганду здорового способу
життя. Вартість проекту – 25 ти-
сяч гривень.

Ольга ТАРАСЕНКО.

П’ЯТЬ ПРОЕКТІВ – ЗА
КОШТИ  БЮДЖЕТУ

УЧАСТІ

У с. Нижнє Висоцьке незаконно зрізано 78 дерев       
 Державна екологічна інспекція у Львівській області розглянула звернення, що надійшло на

Гарячу лінію області стосовно незаконної вирубки дерев біля р. Бітлянка в с. Нижнє Висоцьке
нашого району.

У ході проведення державного контролю, на території Нижньовисоцької сільської ради виявлено
незаконну рубку 78 дерев, породи верба та вільха, на землях запасу в межах населеного пункту с.
Нижнє Висоцьке. Розмір заподіяної державі шкоди становить 19 647 гривень.

Для встановлення особи порушника та подальшого реагування, матеріали держконтролю скерова-
но в Турківське ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області.
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НА ЯРМАРОК – ГУРТОМ!
Нещодавно у Турківському НВК відбувся  традиційний осінній ярмарок-виставка «Осінні дари

Карпатського краю», на якому були представлені  всі  дари  осені, доробки з природного мате-
ріалу, овочів та фруктів, квіткові композиції, соки, салати, домашня випічка. Представлені  на
ярмарку дитячі роботи вражали своєю красою,  фантазією, різноманітністю та креативні-
стю, створювали атмосферу святкового настрою.  Навіть членам журі важко було визначи-
ти переможців, бо кожен клас постарався на славу.

– Можна сказати, що справжнє свято відбулося в душі малого  і дорослого,  бо захоплювалися поба-
ченим і  школярі, і вчителі, – розповідає заступник директора закладу з  організаційно-виховної роботи
Олександра Гвоздінська. – У  ярмарку-виставці  брали  участь учні 2-7 класів.  Ми  поєднали і ярмарок,
і виставку в одне ціле. На виставку кожен клас  підготував по  кілька квіткових композицій, а на ярмарок
– що вже душа бажає. Якщо спочатку діти  навіть казали, що це їм не вдасться, то в кінцевому резуль-
таті, коли  настав день ярмарку,  принесли стільки робіт,  що декому навіть забракло місця для того,
щоб розмістити їх.  Проявивши підприємливість,  окремі юні «підприємці»  виготовили  спеціальні
безкоштовні  лотереї і влаштували розіграш  виробів.  Серед молодших класів   найкращими підприєм-
цями стали  учні 3-А класу, а серед 5-7 – учні 5-Б класу. А в  загальному за участь у ярмарку-виставці
перше  місце розділили  між собою 3-Б і 2-Б класи, друге –  2-А і 4-А ,  третє – 3-А клас,  і   четверте – 4-
Б клас. Між старшими школярами   5-Б  клас зайняв перше місце,  7-Б і 6-А  класи – друге,  7-А – третє,
5-Б і 6-Б  – четверте місце.   Щиро дякую  всім дітям - учасникам ярмарку, а також  їхнім  батькам, які
також  долучилися до свята і допомогли своїм  синам і донькам у виготовленні робіт. Цей яскравий
захід дав багато позитивних емоцій.  Виручені на  шкільному осінньому ярмарку  кошти підуть на
потреби школи.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ËÀÓÐÅÀÒÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ
«ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÌÎÂÀ –ÌÎÂÀ

ªÄÍÀÍÍß»
В Одесі відбуло-

ся нагородження
переможців ХІХ за-
гальнонаціональ-
ного конкурсу «Ук-
раїнська мова –
мова єднання».
Цього року до
участі в конкурсі
були запрошені
п р е д с т а в н и к и
Білорусі, Польщі,
Канади, Китаю,
Казахстану, Ізраї-
лю.  Взяла в ньому
участь  і Турків-
щина – зокрема
районний народ-
ний музей «Бойків-
щина» та колек-
тив  Вісника літе-
ра ту рно-кр аєз-
навчого конкурсу
ім. Мирона Утрис-
ка.  Переможців
конкурсу визнача-
ли експерти, серед яких академік Іван Дзюба, поет Анатолій Глущак, режисер Дмитро Лома-
чук та інші. Твори, надіслані на конкурс,  стануть  основою  великої майбутньої бібліотеки в
Одесі.

– Конкурс «Українська мова – мова єднання» – це справді той захід, який об’єднує всю Україну, –
каже  голова оргкомітету конкурсу ім. Мирона Утриска Михайло Вагіль. – Його метою є відображення в
літературних творах, засобах масової інформації, значення розвитку мовної культури в Україні. Народ-
ний музей «Бойківщина» та  колектив  Вісника  літературно-краєзнавчого конкурсу ім. Мирона Утриска
були удостоєні  дипломів  лауреата цього загальнонаціонального конкурсу –  у номінації «Країна.
Витоки. Родовід». Нам дуже приємно за  отримані нагороди.

Ольга ТАРАСЕНКО.

З далекої давнини дійшла до нас усна народна
творчість, у якій відображено все життя, господарські
турботи простих людей, радощі і неприємності, надії і
мрії, добро і зло, любов до рідної землі.

В усній народній творчості збереглися перлини на-
родної мови. Виникнення писемності у східних слов’ян
створило умови для перетворення усної народної твор-
чості на писемну літературу. Вони слугували тим джере-
лом, з якого українські письменники різних часів чер-
пали мовні перли. І сьогодні народні приказки вчать
нас мовної культури, застерігають од словесної сквер-
ноти, облагороджують людську думку – попередницю
слова, що мусить бути чистою як сльоза.

Усна народна творчість щодо мовного рівня – кодекс
законності й чистоти: Говоріть так, щоб словам було тісно,
а думкам просторо; Краще недоговорити, ніж перегово-
рити; Умієш говорити — умій слухати; Не хочеш почути
поганих і дурних слів, не кажи їх сам; Краще мовчати, ніж
брехати; Вода все сполоще, а злого слова — ні; Удар
забувається, а слово пам’ятається; Шабля ранить голо-

ву, а слово — душу; Обмова — полова: вітер її рознесе,
але й очі засипле; Гостре словечко коле сердечко. Доб-
ре слово варте завдатку; І від солодких слів буває гірко.

Мова людини, колективу, народу, нації – потужний і
вічний егрегор: душа, стани, ментальний конденсат, який
породжують думки й емоції людей.

Вважається, що еґреґори мають реліквії, пам’ятні речі
та інші предмети, які, на переконання самих людей, до-
помагають їм у різний спосіб, або, навпаки, несуть не-
щастя і прокляття.

Ми живемо у досконалому Всесвіті, створеному дос-
коналим Творцем. Егрегори – дуже важливий елемент
цієї досконалості. Це великий дар, яким треба вміти
правильно користуватися. 

Людина не може існувати без думок та емоцій – вони
є наче програмно-інформаційним забезпеченням, яке
керує нашою плоттю. Його називають душею, або псих-
ікою. Без душі людина мертва. Чим здоровіша душа, то
здоровіша плоть.

Людина є соціальною істотою: вона може нормально

жити й розвиватися тільки разом з іншими людьми.
Будь-яка група людей, об’єднаних спільними інтереса-
ми, має свій груповий егрегор. Свої егрегори мають на-
роди, корпорації, політичні та громадські організації,
групи за інтересами.

 Агресія однієї держави проти іншої завжди почи-
нається з агресії проти її егрегора. Прикладом війни ег-
регорів є сучасна «гібридна війна» Московії проти Ук-
раїни. Головні зусилля агресора (понад 90%) спрямо-
вані на руйнування українського егрегора, що виражаєть-
ся зокрема у спробах ослабити і витіснити українську
мову – визначального чинника народної єдності.

   Звертаюся до українських родин, до батьків і дітей
їхніх – до всіх українців: пильнуйте своє мовлення, не
оскверняйте свої уста недолугими дцп-каліками, слова-
ми-дибілами тіпа, карочє, поняв і понятно, вапшє, лад-
но,  лібо, то єсть, замічаю, слідуючий, развє, капєц і т.д.,
і т.д.

   Цьогоріч показники ЗНО з української мови й літе-
ратури були плачевні. Нульові знання особливо стосу-
ються незнання художніх текстів і народної усної поетич-
ної творчості. Учні не читають, деградують коло всіляко-
го роду гаджетів, не хочуть свідомо вперто сказати-гово-
рити нашим словом. А батьки осторонь – самі спілку-
ються по-козячому – мавпують одне одного.

   Однак цьому кінець буде – мова, а вона від Бога,
воскресне, очиститься від скверни, її любитимуть нео-
скверненні уста. Адже потічок не стане ніколи болітцем!

Зиновій БИЧКО,
місто Львів.

ПОГАНІ ДУМКИ І СЛОВА НАШІ –
ЖИТТЯ ПОНІВЕЧЕНЕ

Усна народна творчість — це одна з форм суспільної свідомості узагальнення життєвого досвіду,
вираження колективного світогляду й естетичного ставлення до дійсності. Цей вектор буття нашого
лакмусовим папірцем сигналізує про збої та виклики суспільного життя.

Мудру, добру, чуйну, милосердну, найкращу у світі вчительку – Ма-
рію Василівну Демко – щиросердечно вітають із золотим ювілеєм
учні 3 класу Верхньовисоцького НВК та бажають шановній ювілярці
міцного здоров’я, світлої радості в житті, родинного теп-
ла, Божого благословення.

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

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиро вітає пре-
красну душею, щиру людину, вчителя початкових класів – Марію Ва-
силівну Демко–  із золотим ювілеєм, який відсвяткувала 15 листо-
пада.

У цей святковий день прийміть щирі вітання та найк-
ращі побажання. Нехай Ваша життєва  чаша буде

переповнена великим щастям, міцним здоров’ям,
щирою, великою любов’ю та світлою радістю. На-
снаги, життєвої енергії на довгі роки життя.

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!

Дорогу цьоцю – Марію Василівну Демко – жительку с. Верхнє Ви-
соцьке, із ювілейним днем народження сердечно вітають племін-
ниця Уляна з чоловіком Василем і сином Васильком із с. Либохора
і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і води, неви-
черпної життєвої енергії, родинного тепла, миру, радості, добра,
Божої ласки на многії і благії літа!

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Всі, що найкращі на землі є, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Із ювілеєм щиро Вас вітаєм,
Бажаєм щастя і добра.
І щиро Богородицю благаєм,
Щоб своїм Покровом обняла.

Дорогу сестру, щиру і добру сваху – Марію Василівну Демко з с.
Верхнє Висоцьке–  із золотим ювілеєм сердечно вітають сестра
Ганна, шваґер Петро, племінники Федір та Іванна, сваха Ірина – з
Либохори і бажають дорогій ювілярці міцного здоров’я, світлих і

радісних, без хвилювання і журби, днів, Божої опіки і
благословення.

Від щирого серця Вас ми вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Вас було.
Хай радість приносить кожна година,
Від бід вберігає молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас, наша рідна, на довгі літа!
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Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно
вітає з ювілеєм вчителя музики - Михайла Федоровича Щура - і
бажає шановному ювіляру міцного здоров’я, радості, великого
людського щастя, довголіття.

Скільки років Вам – не питаєм,
Хай зозуля рахує їх краще,
Ми із тими літами вітаємо.
Що постукали у душу Вашу.
Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця.
Хай життя Ваше піснею буде,
А тій пісні не буде кінця!

Вітаємо з ювілеєм прекрасну душею людину, вмілого педагога,
свого колегу - Василя Михайловича Ціка.

Бажаємо Вам, шановний ювіляре, міцного здоров’я,
невсипущої життєвої енергії, добробуту, радості, миру,
рясних Божих благословінь.

Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде,
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб вірні друзі зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

З повагою – педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст.

З нагоди дня народження, надсилаємо найщиріші вітання, сер-
дечні побажання нашій дорогій мамі, турботливій бабусі, найкращій
у світі прабабусі -  Михайліні Тарасівні Тисовській. Ми дуже сильно
Вас любимо і бажаємо міцного здоров’я, Божого благословення і
ласки – на многії і благії літа.

Наша найкраща в світі, рідненька,
Вітаємо щиро ми Вас!
Хай день народження прекрасний
Вам лише щастя принесе.
Хай Бог боронить від хвороб і бід,
Ріка здоров’я щоб ніколи не міліла.
Життя дарує щедро многа літ –
У мирі, спокої, у радості, надії!
З повагою – діти, онуки і правнуки.

Від щирого серця вітаємо з ювілеєм дорогу нам людину, люблячу,
турботливу дружину, маму і бабусю - Світлану Михайлівну Вовчан-
чин.

Дякуємо Вам, люба, за правильні поради, розуміння, любов, доб-
роту і ласку. Будьте здорові, багаті і щасливі – на многая і благая літ!
Нехай береже Вас Господь.

Хай подальша Ваша доля
Щастям пророста.
Хай веселкою в майбутнє
Стеляться літа.
Благодаті і здоров’я
В Бога просим Вам,
Щоб нам радість приносили
Ви своїм життям.

З любов’ю – чоловік, діти й онуки.

Дорогу донечку, сестричку, куму з Верхнього Висоцького – Марію
Василівну Демко - щиро вітають мама Анастасія, брат Михайло, бра-
това Людмила, племінники:  Марія, Іван, Іванна, Василь і  Марина;
похресники Іванна і Василь - з Либохори.

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

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають з ювілеєм столяра Турківської
КЦРЛ Володимира Антоновича Кузея і бажають
ювіляру міцного здоров’я, родинного благополуч-
чя, безліч радісних і щасливих днів у житті, довголі-
ття.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.

Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

«ÐÓÊÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÈ» – Â Ä²¯

«Рука допомоги» — пілотний проект Міністерства соціальної політики України, який реал-
ізується за підтримки Світового банку в рамках більш широкої стратегії модернізації систе-
ми соціальної підтримки населення. Наша мета — допомогти вимушеним переселенцям та
членам малозабезпечених сімей позбутися залежності від соціальних виплат, отримати дос-
тойну роботу, або заснувати власний бізнес.

Проект передбачає повернен-
ня громадян до економічної ак-
тивності, з урахуванням особли-
востей та прагнень кожного з
них. Це абсолютно новий ме-
ханізм для України, який вже
довів свою ефективність у краї-
нах Євросоюзу.

Для тих, хто потребує стабіль-
ного заробітку, ми пропонуємо
допомогу у працевлаштуванні.
Якщо бажаної вакансії на мо-
мент звернення немає —запро-
понуємо різноманітні варіанти
тимчасових оплачуваних робіт на
користь громади.

Але найголовніше – учасники,
які давно мріяли про власну
справу, мають змогу отримати
безвідсоткову поворотну фінан-
сову допомогу (мікрокредит) на
обладнання та матеріали для
започаткування бізнесу.

Сума такого мікрокредиту
може складати до 40 прожитко-
вих мінімумів, що у 2018 році
складає близько 70 тис. гривень.
Фіндопомога надається згідно з
бізнес-планом, який затверд-
жується комісією при облдер-
жадміністрації, у формі оплати
рахунків на закупівлю обладнан-
ня і матеріалів для започатку-
вання власної справи. Це ро-
биться для того, щоб учасники
проекту витрачали гроші за при-
значенням, а не «проїдали» їх.
При цьому сума до повернення
зменшується на суму сплачених
за три роки податків, а в разі
працевлаштування двох мало-
забезпечених осіб, внутрішньо
переміщених, або учасників АТО,

кошти взагалі повертати не по-
трібно. Окрім фінансування,
учасники проекту на старті своєї
підприємницької діяльності от-
римують консультаційну
підтримку та супровід у підго-

товці бізнес-плану.
«Рука допомоги» заохочує

місцевий бізнес до створення
робочих місць: в разі працев-
лаштування на нові робочі місця
двох учасників проекту: з числа
членів малозабезпечених
сімей, що отримують державну
соціальну допомогу малозабез-
печеним сім’ям; внутрішньо пе-
реміщених осіб, або осіб,
звільнених з військової служби
після участі в антитерористичній
операції, строком не менше ніж
на два роки - за направленням
центру зайнятості. Роботодавці
будь-якого масштабу можуть от-
римати безвідсоткові кредити на
закупівлю нового обладнання.

Скористався проектом «Рука
допомоги», фізична особа -
підприємець Павлик М.Я., який
займається заготівлею лісопро-

дукції. На залучені кошти
підприємець купив бензопили та
інше необхідне обладнання, для
працівників на лісогосподарсь-
ких роботах. За умовами проек-

ту роботодавець створив 4 нові
робочі місця, на які прийняв на
роботу три особи з числа членів
малозабезпечених сімей та од-
ного атошника.

Ви також можете стати учас-
ником проекту «Рука допомоги».
Якщо ви маєте статус малоза-
безпеченого безробітного, чи
внутрішнього переселенця, вам
достатньо звернутися  до цент-
ру зайнятості, або управління
соціального захисту населення
за місцем проживання. Там ви
зможете отримати необхідну
консультацію та більше дізнати-
ся про проект, який назавжди
змінить ваше життя.

Василь ЧОЛАВИН,
начальник відділу взаємодії

з роботодавцями Турківської
районної філії Львівського
ОЦЗ.

ÒÓÐÍ²Ð ÏÀÌ’ßÒ² ÌÈÊÎËÈ ÕÎÄÀÍß
У неділю, 11 листопада, на спортивному майданчику зі штучним покриттям, що біля Турківсь-

кого НВК,  відбувся турнір з міні-футболу на приз «Шкіряний м’яч», серед юнаків 2003-2004 років
народження, присвячений пам’яті колишнього директора Турківської ДЮСШ «Юність» Миколи
Ходаня.

У змаганнях взяли участь чотири кращі команди нашого району: з Явори, збірна Борині та Н.Висоцького,
з Турки та Вовчого. Перед початком змагань відбулося їх урочисте відкриття, яке розпочав директор Туркі-
вськоі ДЮСШ «Юність» Василь Ціко. Спортсмени та вболівальники в унісон виконали Гімн Украіни. Після
цього капітани команд, вшановуючи пам’ять Миколи Ходаня, віднесли та поклали корзину з живими квіта-
ми до його могили.

З регламентом та порядком проведення матчів турніру учасників ознайомив тренер-викладач, головний
арбітр змагань Віталій Михайлечко. Турнір виявився дуже видовищним. Юні футболісти показували високу
майстерність володіння м’ячем. І це – не дивно, адже більшість з учасників змагань представляють ДЮСШ
на обласному рівні.

Останній матч, що виявив переможця, був між командами Турки та Вовчого. В цьому поєдинку, з рахунком
4:3, перемогли турківчани і вибороли головний приз – шкіряний м’яч. Почесне друге місце здобула коман-
да Вовчого, третє - Явори та четверте – збірна Борині та Н.Висоцького.

Нагородження проводили директор ДЮСШ «Юність» Василь Ціко та завуч ДЮСШ Олег Мельник. Ко-
манди-переможці нагороджені дипломами за І, ІІ та ІІІ місця, а команда, яка посіла четверту сходинку – за
участь у змаганнях.

Кожен гравець команди-чемпіона отримав грамоту за перше місце. Кращим воротарем турніру  визнано
Максима Федаша (м.Турка), кращим бомбардиром – Володимира Алімова (м.Турка), а кращим гравцем
турніру став Владислав Мельник (м.Турка). Всі вони отримали почесні грамоти, а кращий гравець турніру -
цінну статуетку.

Василь ПОТОЧНИЙ.

ТУРНІР З НАГОДИ
100-РІЧЧЯ ЗУНРу

У приміщенні Турківської ДЮСШ «Юність» 11
листопада відбувся турнір з шашок з нагоди
100-річчя ЗУНРу. В змаганнях взяли участь 25
спортсменів.

За результатами 7 турів, перше місце посів Ва-
силь Костишак (Турка)– 12 очок з 14 можливих, дру-
ге - Богдан Москаль (Турка) – 11 очок, , третє – Ігор

Комарницький (Комарники) – 10 очок.
Серед жінок кращі результати показали Окса-

на Марич (Боберка), Ганна Мамчук (Турка), Ольга
Поточна (Лімна). Серед юнаків – Микола Яворсь-
кий, Андрій Кузьо та Роман Бордун, а серед дівчат
- Алла Бордун, Ірина Малетич та Софія Марусяк
(усі - Турка).

Переможці та призери змагань нагороджені
грамотами та цінними подарунками, які їм вру-
чив завідувач сектору молоді і спорту Турківської
райдержадміністрації Василь Поточний.

Наш кор.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ сер-
дечно вітають із ювілеєм завідувача ФАПу с. Розлуч
Оксану Федорівну Лепіш і бажають шановній юві-
лярці міцного-міцного здоров’я, світлої радості в
житті, родинного тепла, достатку, рясних Божих бла-
гословінь.

Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я, і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!
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ПОНЕДIЛОК, 19
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, 14.20, 15.10, 16.40, 19.25,
22.45, 01.10, 02.50, 04.25 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50, 16.45 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
12.00 Енеїда
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Гордiсть свiту»
15.20 Чудова гра
15.50 Д/ц «Цiкаво.com»
16.20 Лайфхак українською
16.55 По обiдi шоу
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Разом
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
23.20 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 «Одруження наослiп 3»
11.20, 12.20 «Одруження наослiп»
13.05, 14.25 «Мiняю жiнку -9»
15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
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»
23.30, 00.50 «Танцi з зiрками»

ІНТЕР
02.25 Х/ф «Гувернантка»
02.35 Т/с «Банкiршi»
03.40, 03.55 «Орел i Решка.
Шопiнг»
04.50, 05.15 «Top Shop»
05.20, 20.00, 01.50 «Подробицi»
05.45 «Мультфiльм»
06.15, 22.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
«Новини»
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером»
09.20, 18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Буркотун»
14.00 Х/ф «Обмiняйтесь обручка-
ми»
15.50 «Жди меня. Україна»
21.00 «Вещдок. Особый случай»
23.45 Х/ф «Час бажань»

ВIВТОРОК, 20
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, 14.20, 16.45, 19.25, 22.45,
01.10, 02.50, 04.25 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50, 16.50 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
12.00 Д/ц «Смаки культур»
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 Д/ц «Елементи»
22.55 Розсекречена iсторiя
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 «Одруження наослiп 3»
11.20, 12.20 «Одруження наослiп»
13.05, 14.25 «Мiняю жiнку -9»
15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «ЧистоNEWS 2018»
20.45 Т/с «Двi матерi»
21.45, 01.35 «Iнспектор. Мiста»
23.45, 00.50 Комедiя «Кохання у
великому мiстi - 3»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 22.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10 Т/с «Терор любов’ю»
11.10, 12.25 Х/ф «Фантомас»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 01.50, 05.25 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Особый случай»
23.50 Х/ф «Наречена на замовлен-
ня»
02.35 Т/с «Банкiршi»
03.40 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.55 «Top Shop»

СЕРЕДА, 21
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, 14.20, 16.40, 22.45, 01.10,
02.50 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50, 16.50 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
12.00 Д/ц «Смаки культур»
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
18.30, 03.35 Спецпроект до Дня
Гiдностi та Свободи
20.20 Шахтарська змiна
20.50 Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу «Євробачення-
2018»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Елементи»
22.55 Схеми. Корупцiя в деталях
23.20 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 «Одруження наослiп 3»
11.20, 12.20 «Одруження наослiп»
13.05, 14.25 «Мiняю жiнку -9»
15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
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 Х/ф «Життя i доля 1+2»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 22.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15 Т/с «Терор любов’ю»
11.15, 12.25 Х/ф «Фантомас
розбушувався»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.00, 05.25 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Особый случай»
23.50 Х/ф «Мiй ласкавий i нiжний
звiр»

ЧЕТВЕР, 22
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, 14.20, 19.40, 22.45, 01.10,
02.50, 04.25 Погода
09.40 Т/с «Елiза» 12+
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50, 19.30 Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу «Євробачення-
2018»
11.55, 16.45 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
12.00 Д/ц «Смаки культур»
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
19.50, 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 «Одруження наослiп 3»
11.10, 12.20 «Одруження наослiп»
13.00, 14.25 «Мiняю жiнку -8»
15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
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 Х/ф «Життя i доля 3+4»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 22.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15 Т/с «Терор любов’ю»
11.15, 12.25 Х/ф «Фантомас проти
Скотланд-Ярду»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 05.15 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Особый случай»
23.50 Х/ф «Прощання з Каїром»

П’ЯТНИЦЯ, 23
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, 14.20, 19.40, 23.15, 01.10,

02.50, 04.05 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50, 19.30 Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу «Євробачення-
2018»
11.55 Клiпи учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу «Євробачення-
2018»
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Свiт дикої природи»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Енеїда
18.00, 00.15 Iнформацiйна година
19.00 Перший на селi
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголiки
23.00 Лайфхак українською
23.20 Д/ц «Гордiсть свiту»

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 «Одруження наослiп 4»
11.15, 12.20 «Одруження наослiп»
13.05, 14.25 «Мiняю жiнку -8»
15.45 «Сiмейнi мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне столiття. Нова
Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15 «Лiга смiху 2018»
22.20, 23.00 «»# ГУДНАЙТШОУ
Валерiя Жидкова 2018"
23.30, 01.50 Трилер «Мовчання
ягнат»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15 «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 «Терор любов’ю»
11.10, 12.25 Х/ф «Манiя величi»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45, 01.20 «Вещдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Д/п «Майор Вихор»
23.10 Д/п «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00.00 Х/ф «Бережи мене, мiй
талiсман»

СУБОТА, 24
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.10 Д/ф «Живi»
06.30 «Голодомор 1932-1933 рр.
Постгеноцидний синдром»
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10,
03.00 Новини
07.10 100 рокiв української iсторiї
за 100 хвилин
07.25 «Вони боролись до загину»
08.05, 12.01 «Вiдкриваючи Україну.
Сумна iсторiя»
10.20, 14.50, 19.00 «Голодомор.
Свiт знав, але мовчав»
11.00, 16.15 «Джеймс Мейс.
Траєкторiя долi»
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ:
ПАМ’ЯТI ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ
1932-1933 РОКIВ В УКРАЇНI
13.00 Х/ф «Iсус. Бог i Людина»
15.20, 16.01, 19.25 ВШАНУВАННЯ
ПАМ’ЯТI ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРIВ
16.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ:
ПАМ’ЯТI ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРIВ
17.20 «Будинок «Слово»
20.00, 05.05 Розсекречена iсторiя
21.30 «Весна 68»
22.20, 03.20 Погода
22.30 Д/ц «Напам’ять». Левко
Лук’яненко
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 Мелодрама «Анка з Молдо-
ванки»
20.15 Бойовик «Аватар»
23.25 Драма «Гiркi жнива»
01.20 «»# ГУДНАЙТШОУ Валерiя
Жидкова 2018"
04.45 «ЧистоNEWS 2018»

ІНТЕР
05.45 «Мультфiльм»
06.25 «Жди меня. Україна»
08.15 «Слово Предстоятеля»
08.30 Х/ф «Самотня жiнка бажає
познайомитись...»
10.15 Х/ф «Полин - трава гiрка»
12.10, 02.50 Х/ф «Дорога моя
людина»
14.15 Т/с «Перша спроба»
18.10, 20.30 Т/с «Дружина генера-
ла»
20.00 «Подробицi»
22.20 Х/ф «Хронiки зради»
00.20 Х/ф «Дiдька лисого»
02.10 Д/п «Галина Польских. За
сiмейними обставинами»

НЕДIЛЯ, 25
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, 13.45, 19.50, 03.20 Погода
09.35 Х/ф «Iсус. Бог i Людина»
11.15 Д/ц «Свiт дикої природи»
11.45, 16.15 Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу «Євробачення-
2018»
11.50, 14.55 Клiпи учасникiв
Дитячого пiсенного конкурсу
«Євробачення-2018»
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.20, 16.00 Телепродаж
13.50 #ВУКРАЇНI
14.20 Перший на селi
15.00 Фольк-music
16.25 Кажу любов. Дарiна Красно-
вецька
17.00 Дитячий пiсенний конкурс
«Євробачення-2018». Фiнал
19.20 Шахтарська змiна
20.00 Д/ц «Iгри iмператорiв»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Неповторна природа»
22.55 Д/ц «Незвичайнi культури»
00.00 Телепродаж «Тюсо»
01.35 Д/ц «Орегонський путiвник»

КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
07.00, 01.45 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 Марiччин кiнозал. М/ф «Маша
i ведмiдь»
10.00 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
«Свiт навиворiт - 2: Iндiя»
16.00 Бойовик «Аватар»
19.30, 04.45 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
23.40 «Лiга смiху 2018»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.30 Х/ф «Без року тиждень»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон 2»
11.00 «Орел i Решка. Перезаванта-
ження. 3 сезон»
12.00 «Орел i Решка. Перезаванта-
ження»
14.00 «Творчий вечiр К.Меладзе
«Останнiй романтик»»
16.00 Х/ф «Фото на документи»
18.00, 20.30 Т/с «Своя правда»
20.00 «Подробицi»
22.30 Х/ф «Влiтку я надаю перева-
гу весiллю»
00.20 «Вещдок»
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– матеріали рекламного характеру.

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Здам в оренду, або продам, приміщення, площею 103 м2 під ма-
газин або кафе в м. Самбір, вул. Коперніка, 62. Земельна ділянка –
300 м.кв. Є дозвіл на добудову. Є всі комунікації. Тел.: 0673822808
(Ірина), 0982526526 (Антон).

Нижньотурівська  сільська рада, працівники установ та органі-
зацій сільради сумують з приводу передчасної смерті колишнього
секретаря сільської ради Марії Григорівни Федючки і висловлю-
ють щире співчуття рідним та близьким покійної.

Нижньотурівська сільська рада, працівники установ та органі-
зацій сільради висловлюють щире співчуття секретарю сільської
ради Ганні Іллівні Щомак з приводу великого горя передчасної смерті
матері – Марії Григорівни.

Колектив філії «Турківська ДЕД» глибоко сумує з приводу смерті
працівника Ігоря Івановича Кузьмака і висловлює щире співчуття
рідним і близьким покійного.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК сумує з приводу
смерті вчителя-пенсіонера Дани Михайлівни Кравчак і висловлює
щире співчуття рідним покійної.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття лікарю-кардіологу Катерині Михайлівні та
заступнику головного лікаря Петру Петровичу Ігнацевичам з приво-
ду великого горя – смерті батька і тестя.

Колектив терапевтичного відділу поліклініки висловлює щире
співчуття лікарю-кардіологу Катерині Михайлівні Ігнацевич з приво-
ду тяжкої втрати – смерті батька.

Педагогічний колектив Сигловатського НВК висловлює щире
співчуття робітнику школи Мирону Васильовичу Малетичу, заступ-
нику директора Поліні Іванівні Малетич та вчителю початкових класів
Галині Миронівні Михайлик з приводу передчасної смерті – брата,
діверя та стрика – Василя.

Працівники Турківської ЦБС висловлюють щире співчуття бібліо-
текарю бібліотеки-філіалу с. Міжгір’я Ніні Йосипівні Шуптар з при-
воду тяжкої втрати – трагічної смерті матері.

Колектив терапевтичного відділу Турківської КЦРЛ висловлює
щире співчуття лікарю-кардіологу Катерині Михайлівні  і заступнику
головного лікаря Петру Петровичу Ігнацевичам з приводу смерті
батька і тестя – Михайла Миколайовича Радилецького.

Колектив Ільницької сільської ради висловлює щире співчуття го-
лові Турківської районної ради Володимиру Омеляновичу Лозюку з
приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив працівників хірургічного відділення Турківської КЦРЛ
висловлює щире співчуття лікарю-кардіологу Катерині Михайлівні
Ігнацевич і лікарю-хірургу Петру Петровичу Ігнацевичу з приводу
тяжкої втрати – смерті батька та тестя.

Колеги по роботі колишньої райзаготконтори висловлюють
співчуття Світлані Григорівні Яворській з приводу передчасної смерті
сестри – Марії Григорівни.

Продається дига в доброму стані.
Звертатися за телефонами: 0957528641; 0683327352.

Посвідчення батьків багатодітної
сім’ї (ВС 021763, від 19.02.14 р.), ви-
дане УСЗН Турківської РДА на ім’я
Лесі Миколаївни Яворської і Богда-
на Володимировича Яворського,
вважати недійсним.

Продається магазин у с. Ко-
марники, вул. Центральна, 219
а, загальною площею 174,8 м.
кв., який належить В.Висоцько-
му споживчому товариству. Стар-
това 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 ад-
ресою: м. Турка, пл.Ринок, 24.

Реєстрація учасників аукціону
припиняється за три дні до про-
ведення аукціону. Заявки для
участі в аукціоні приймаються до
23.11.18р.

Телефони для довідок:
0500881187; 0978645783.

Продається житловий буди-
нок в м. Турка, біля Турківської
ЗОШ №1 (вул. В.Стуса). Біля бу-
динку – 15 арів земельної ділян-
ки. Ціна – договірна. Телефони:
0507502555; 0954911400.

Нагадуємо, що власникам молодняка ВРХ необхідно понови-
ти документи на дотацію до 1 грудня.

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
ГОЛОВИ

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
14.11.2018 № 263

Про відновлення опалю-
вального сезону 2018/19 років.

Відповідно до статей 6, 41 За-
кону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації» та у зв’язку
із зниженням середньодобової
температури зовнішнього по-
вітря:

1. Відновити опалювальний
сезон 2018/19 років в бюджет-
них установах та організаціях
району з 15 листопада 2018
року.

2. Відділу житлово-комуналь-
ного господарства та інфраструк-
тури районної державної адмін-
істрації (Сподарик О.В.) копію
розпорядження подати депар-
таменту розвитку та експлуатації
житлово-комунального госпо-
дарства обласної державної ад-
міністрації.

3. Зміст розпорядження опуб-
лікувати в районному часописі
«Бойківщина» та довести до
відома керівників підприємств,
установ та організацій району
через студію районного радіо-
мовлення «Карпатський гомін».

4. Контроль за виконанням
покласти на першого заступни-
ка голови районної державної
адміністрації Яворського М. М.

РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ.
Перепланування. БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільй-

они, гаражі, навіси, альтанки. Бані, паркани. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБО-
ТИ під ключ. Мансардні дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків.
Знижка на роботу + матеріали. Тел.: (068)1455866, (066)7215631.

Сім’я Юсипович з м. Турка висловлює щире співчуття Катерині
Михайлівні та Петру Петровичу Ігнацевичам з приводу великого горя
– смерті батька  і тестя.

Ñâÿòî ð³äíî¿ øêîëè
25 листопада 2018

року Либохорська
ЗОШ І-ІІІ ступенів
святкуватиме 200-
літній ювілей школи.

Шановні випускники!
Адміністрація школи

запрошує вас на свя-
то, яке розпочнеться
о 12.00 годині.

Будемо раді вас бачи-
ти у стінах рідної шко-
ли.


