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Â³ðèòüñÿ, ùî Êàáì³í ïðîäîâæèòü ä³þ ïîñòàíîâè
Ті жителі Турківщини, які наразі не отримали в повному обсязі
компенсаційні виплати за утримання молодняка ВРХ, сьогодні
стурбовані, що в наступному році держава про них забуде. Адже
постанова Кабінету Міністрів України, яка передбачала компенсацію в три етапи, діяла лише до 1 грудня 2018 року. Отримавши перший транш (300 грн.) та подавши документи для
виплати другого (700 грн.), господарі переживають, що третій,
остаточний і найбільший, можуть їм не виплатити.
Щоб з’ясувати ситуацію, ми звернулися за коментарем до начальника відділу АПК Турківської РДА Івана Струця. Зокрема він повідомив, що наразі якогось офіційного роз’яснення про пролонгацію
немає, але є надія, що й у наступному році урядова програма діятиме
і всі, хто має законні підстави для виплат, отримають їх у повному
обсязі. А це в загальному – 2500 гривень.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÊÎØÒÈ ÄËß Ë²ÌÍßÍÑÜÊÎ¯
Ë²ÊÀÐÑÜÊÎ¯ ÀÌÁÓËÀÒÎÐ²¯
Уже добрий десяток років нагальною потребою для с. Лімна є
завершення реконструкції будівлі колишнього дитячого садочка для потреб лікарської амбулаторії. Але, на жаль, через
постійний брак коштів, зреалізувати задумане надто складно.
Хоча, як кажуть, надія вмирає останньою, адже щороку тут щось
таки робиться. Добра звістка нещодавно надійшла від депутата
Львівської обласної ради Михайла Дзюдзя, який повідомив, що на
продовження реконструкції обласна рада виділила 650 тисяч гривень. А якщо ще й місцева громада цьогоріч візьме участь у конкурсі
мікропроектів облради й, дасть Бог, виграє, то ймовірно, у 2019 році
медичний заклад таки вдасться відкрити.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ì²Í²ÌÀËÜÍÀ ÇÀÐÏËÀÒÀ – ÇÐÎÑÒÅ
Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2019 року становитиме 4 173 гривні! Але пам’ятаємо, що МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого
не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці.
Середньомісячна заробітна
плата по району становить
6526,0 грн. Проте кількість СПД,
які виплачують заробітну плату на
рівні від 3723 до 4173 грн. становить 62,1%.
Комісія з питань детінізації заробітної плати Турківської райдержадміністрації звертається
до керівників підприємств, установ та організацій із закликом
проявити свою громадську позицію і вжити заходів для збільшення розміру реальної заробітної
плати працівників.
Виплата заробітної плати у
незначних розмірах може бути
зумовлена як об’єктивними причинами (низька ефективність
менеджменту, ринкові фактори
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та ін.), так і можливістю проведення виплат заробітної плати у
«конвертах» та приховування від
оподаткування фактично виплачених доходів.
Підприємства, на яких заробітна плата нараховується нижче
рівня середньої по галузі, знаходяться на постійному контролі.
Турківська райдержадміністрація пропонує підтримати ідею
легалізації заробітної плати та
робочого місця, оскільки це є
захистом Вашого бізнесу від неконкурентних умов, а офіційне
оформлення на роботу – соціальною захищеністю найманого працівника.
Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови районної державної адміністрації.

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

Щиросердечно вітаємо із днем народження,
який святкуватиме 16 грудня, рідненьку, любу,
добру, чуйну і щиру доньку, любиму, кохану і найкращу у світі дружину, люблячу, турботливу і дбайливу матусю і бабусю, найріднішу, найдорожчу і
наймилішу сестру – Галину Михайлівну Ступницьку.
Бажаєм
здоров’я
міцного-міцного
І Божої ласки із Неба
Святого.
А Матінка Божа у помочі буде,
Щоб добро робити людям завжди й усюди.
Від дітей і внуків – радості і втіхи,
Бо вони для Тебе
найрідніші в світі.
Від людей – поваги, шани і любові,
Щастя, злагоди і миру у Твоєму домі.
Нехай Тебе постійно зігріває тепло людської
вдячності, а будні і свята наповнюються радістю,
світлом та любов’ю рідних і близьких. Ангел Божий хай оберігає Тебе і Твою сім’ю вдень і вночі,
кожну хвилину.
З любов’ю мама, чоловік, діти і онучок, сестра з
сім’єю і вся родина.

Дорогу, кохану, люблячу, найкращу у світі дружину, матусю і бабусю – Наталю Миколаївну Бліхар
– жительку с. Вовче із 50-річним ювілеєм вітають
чоловік Іван, син Микола, син Назарій, невістка
Леся, онучка Даніела. І бажають дорогій ювілярці
міцного здоров’я, теплоти і
ніжності, світлої радості в
житті, удачі, щастя, довголіття, Божого благословення
на многії і благії літа!
Хай сонечко світить із
ясного неба,
Бажаєм усього, чого
лише треба.
Хай обминають лихо й
тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце зігрівало родинне тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку!

Люблячого хресного батька, жителя с. Верхнє
Висоцьке – Ігоря Станіславовича Цапа – із ювілейним днем
народження від щирого серця вітає похресниця Оксана і бажає йому міцного здоров’я, щастя, радості, достатку, Божої опіки на довгий
вік.
О Діво Маріє, в цей день,
у цю мить,
Молитву почуй, що від
серця летить
Зішли свою ласку, багато дай сили
Рукам, що мене до Христа підносили.

Колектив працівників Матківського НВК щиро
вітає із ювілеєм – 50річчям від дня народження – вчителя фізкультури
Ігоря Станіславовича Цапа
і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я – з
роси і води, родинного тепла, любові, добра, миру,
Господньої ласки і благословення
на
довгій
життєвій дорозі.
Нехай Господь завжди у
поміч буде,
А Мати Божа береже
від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла.
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!

Дорогу сестру, тітку – Галину Петрівну Шпуганич
– щиро вітають з ювілеєм брат Володимир, братова Наталія, сестра братової Лідія, племінниця
Галина з чоловіком Андрієм зі Львова і бажають
міцного здоров’я, щастя, радості, добробуту,
здійснення всіх мрій та Господньої опіки на многії
та благії літа!
Тче грудень Вам зі снігу килими,
Обрамлює мереживом із ніжності років!
Повінчані назавжди з сонцем
Ви
Серпанком юності з кохання берегів!
А в серці все ж рука незрима Господа
Чеканить
«carpe
diem»! Це життя!
Яскраві барви з задзеркалля часопростору
Портретописець на портрет Ваш наклада!
Малює Вам здоров’я й щастя!
На кінці пензлика пастелі аж бринять…
Гри світлотінь – сонати в до-мажорі,
Адже сьогодні лиш п’ятдесят п’ять.
А скільки ще попереду! Не пройдених багато
Доріг любові й ніжності у Вас!
А друзі й діти хай щодня дарують свято,
І сяйво усмішки не зітре навіть час!

Колектив ПП БТФ «Чер-Тур» сердечно вітає із
ювілеєм головного бухгалтера Ольгу Іванівну
Яворську і бажає шановній ювілярці міцногоміцного здоров’я, невсипущої
життєвої енергії, світлої радості
в житті, родинного тепла, достатку, миру, любові, рясних
Божих благословінь.
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.
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ÍÀØÎÃÎ ÖÂ²ÒÓ –
ÏÎ ÂÑÜÎÌÓ ÑÂ²ÒÓ
Україно кохана,
Ми усі – твої діти,
На чужині нам сняться
Вишні в білому цвіті.
Дарина Калиняк.
За деякими архівними матеріалами, перші вихідці з території
України, які емігрували за кордон, з’явилися в Данії ще на початку ХІІ століття. У Голландії перші українці поселилися у
ХVІІ-ХVІІІ ст. Це були студенти, які навчалися в місцевих університетах. Перші українці в Туреччині з’явилися не з власної
волі. Це були раби і полонені, яких продавали на невільничих
ринках Близького Сходу спочатку турки, а потім татари.
Перші українські емігранти до Канади прибули, як вважає
більшість дослідників, у 1891 році. Це були селяни Іван Пилипів
і Василь Єсеняк. Існують дані, які свідчать, що українці мешкали у Венесуелі вже на початку ХІХ століття. У портовому
місті Марокко існував навіть готель «Україна».
Українці виїжджали і ставали
там, на чужині, самодостатніми,
багатшими, створювали сім’ї, будували житла, працювали на землі,
вчилися, засновували та розвивали бізнес. Наполегливість, працьовитість, ощадливість і розум, які
притаманні нашим людям, робили
свою справу.
Й на Турківщині є чимало
вихідців, які, поїхавши у далекі
світи, за океан, стали знаними,
принісши славу рідному краю, про
який пам’ятають і ніколи не забувають. Так в с. Мельничне народилася щедрий меценат (її добрі благодійні справи особливо пам’ятають в Турківській школі-інтернаті) –
Яніна Білинська (Кєлбаса). До Канади, де проживали її батьки, дівчина виїхала разом зі своїм братом і
сім’єю сестри ще у 60-х роках минулого століття. У Канаді закінчила
університет, стала учителем, але
за Україну не забувала. Щораз, коли
приїжджала на батьківщину, привозила нашим школярам дарунки,
які готувала сама, або ж залучала
до їх виготовлення своїх учнів, їхніх
батьків, усіх добрих і небайдужих
людей. Зокрема з її допомогою на
Турківщину, для шкільних потреб,
було направлено різного устаткування на суму 30 тисяч доларів.
Ніна Гринаш – корінна бойківчанка, народилася також в Мельничному. Очолює багато літ Спілку українців Британії. «Ми маємо тут
маленьку Україну, де залюбки
відзначаємо усі народні і державні
українські празники», – каже п. Ніна.
Великий меценат, вона домоглася
у своєму житті високих вершин, поваги, любові й визнання.
Валерій Височансьикй народився у Борині, а потім з мамою переїхав жити в Турку. Розумний і талановитий хлопець із золотою медаллю закінчив місцеву середню школу. Поступив в інститут нафти й
газу в м. Івано-Франківськ, який
також закінчив з відзнакою, а за
деякий час – й аспірантуру. Захистивши на початку дев’яностих років
кандидатську дисертацію, пішов
працювати за контрактом в університет «Радомська політехніка», що
в Польщі. Валерій дуже часто провідує свою родину, друзів, знайомих. Бере активну участь у багатьох заходах, що проходять на Турківщині, та прекрасно пише вірші
польською і українською мовами.
Був час, коли кілька років головним геологом-консультантом в
Інституті розвідки і розробки нафтових і газових родовищ в Німеччині
працював Іларіон Височанський,
уродженець Мохнатого.
Турківчани добре пам’ятають
(нині уже покійного) Тимка Бутрея
з Боберки, якого ще юнаком вивезли на роботи до Німеччини; там наш
земляк прожив 5 тяжких років. Самотужки, на побутовому рівні, Тимко вивчив 10 іноземних мов, був
перекладачем на відомому Нюрнберзькому процесі. За своє життя
встиг побувати і у Франції, і в

Бельгії, а насамкінець опинився в
Англії. Там одружився з британкою,
а потім обоє вирішили поїхати у
США. Упродовж більше двадцяти
років подружжя було власниками
великого ресторану. Жили заможно. І завжди Тимко Бутрей пам’ятав про Бойківщину, про рідну Україну, своє село. Він часто приїжджав на Турківщину в часі проведення Всесвітніх бойківських фестин. Навіть у дуже зрілому віці бував тут. І завжди з подарунками.
Якось він зробив благодійний внесок школі рідного села, Турківській
школі-інтернату – на організацію випускного балу для дітей-сиріт.
З приємністю згадують на Турківщині – світлої пам’яті бізнесмена
і мецената – Василя Шарана, що народився на хуторі Зворець Комарницької сільської ради. Опинився він
за рубежем після того, як його там
забрали на каторжні роботи німці.
Працював у Відні. А потім доля перекинула його до Торонто. Там, будучи глибоко віруючим християнином, навіть очолював церковний
комітет одного з храмів. У цьому
місті він збудував приватний коледж за півтора мільйона доларів,
який приносив йому прибуток. У
цьому коледжі свого часу навіть
зупинявся кардинал Йосиф Сліпий.
Вийшовши на пенсію, Василь Шаран продав свою установу і повністю зосередився на благочинній
діяльності для України. Став секретарем Українського народного союзу, який й зараз налічує більше
тридцяти тисяч українців США і Канади. З ініціативи Василя Шарана,
було переправлено в Україну велику кількість комп’ютерів, факсів,
медичного обладнання, одягу та
взуття. Частково спонсорував він
і проведення Других Всесвітніх
бойківських фестин.
Один із організаторів Народного
руху України на Турківщині Ярослав
Геврич, лікар за фахом, який, до
речі, зараз гостює у Львові, хоч і не
народився на Турківщині, але жив і
працював у нас, також багато робить для України, будучи за рубежем. У США, де він має постійне
місце проживання, очолює Товариство «Бойківщина» США та Канади. За океаном згуртовує українців і колишній директор Турківської дитячої музичної школи Марія Камінська (Сеньків), яка є заступником п. Геврича.
А ось Об’єднання українок
Бельгії очолює наша землячка, турківчанка Наталія Осташ. До речі,
«Бойківщина» нещодавно публікувала інтерв’ю з Наталією Петрівною. «Серед членів нашої організації є такі, що народилися вже на
бельгійській землі, і ті, хто народився в Україні – хто до Другої світової
війни, а хто – вже в незалежній державі. Ми всі різні, але в цьому величезне багатство нашої організації,
яка переплела в собі найрізноманітніші таланти для спільної праці
на благо громади й України», – каже

п. Наталія. До речі, Наталія Осташ
дуже багато допомагає нашим
відважним солдатам, які захищають рідну землю від російського
агресора.
Добрі спогади залишила по собі й
світлої пам’яті Галина Утриско –
засновник і досі популярного на
Бойківщині та за рубежем літературно-краєзнавчого конкурсу ім.
Мирона Утриска. Народилася вона
в Борині, в простій селянській родині Кульчицьких. Одружившись з
відомим діячем націоналістичного
руху на Турківщині Мироном Утриском, всіляко підтримувала чоловіка у всіх його справах, згодом емігрували до Німеччини, а далі й до
США. Там, в Америці, організували
бойківську діаспору. Галина Утриско була членом управи товариства
«Бойківщина» США і Канади, редагувала часопис «Літопис Бойківщини», який видають і сьогодні, й
читають не тільки в Україні, а в
США та Канаді.
Мар’ян Кузан – один з найобдарованіших композиторів Франції,
народився в с. Ісаї. Юрій Тарнавський – один із найталановитіших поетів Америки, родом з Турки. Степан Попіль, який народився в с. Комарники, був відомим польським
та американським шахістом, навіть
працював світським секретарем
митрополита Андрея Шептицького.
Помер у м.Фарго (США) в 1987 році.
Священик-монах Ордену домініканців римо-католицької церкви о.
Анджелік (в миру Петро Кіцула,
уродженець нашого міста) служить
на Тайвані. Ще на початку монашого життя він мріяв служити в Азії.
Мрія священика, Бог дав, здійснилася.
Навесні 2015 року в італійському
Брешові на 42-му році життя і 19му священства відійшов у вічність
протоієрей Василь Поточняк, уродженець с. Лімна, виконавчий секретар Пасторально-міграційного
відділу УГКЦ, перший Національний
координатор з душпастирсва для
українців в Італії. Великий патріот
своєї Батьківщини – України, залишив по собі духовний заповіт, теплі
спогади та свіллу пам’ять.
« ..Так багатьох наших земляків
життя змусило покинути рідні терени й переїхати за кордон… Відтак
по усьому світу і в усій красі засяяли зірки наших славних земляків.
Усім нам є ким пишатися, є кого
шанувати, є кого наслідувати», –
пише краєзнавець Петро Зборовський в одній із своїх книг.
Багато наших співвітчизників
живе за кордоном, і хоча не всі стали такими знаними, як вище згадані
особистості, проте мають повагу
серед тутешніх жителів, роботу,
сім’ю, власну справу. І, попри це,
не забувають за рідну домівку, за
Україну. Та й далі чимало українців
мають намір змінити країну проживання, податися в США та Канаду,
а тепер ось уже й у Німеччину, Чехію, Словенію, Литву. Виїжджати в
Китай, В’єтнам, Казахстан. До
США, наприклад, на постійне місце
проживання багато їдуть на наявності «Зеленої карти», до Канади –
якщо ваша професія входить в список затребуваних, до Ізраїлю – якщо
тут проживають родичі по прямій
лінії. І штовхає українські сім’ї на
цей крок безліч причин – і економічні негаразди, і відсутність
чітких перспектив у житті, і війна
на Сході України. На превеликий
жаль…
Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

10-А клас 1975 року випуску Турківської середньої школи сердечно вітає з ювілеєм, який відсвяткувала 12 грудня, однокласницю –
Нелю Бакуру (Хабаль) і бажає
їй міцного здоров’я – з роси і
води, невичерпної життєвої
енергії, Божої опіки у всіх справах.
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.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілейним днем народження лікаря акушерагінеколога Турківської КЦРЛ – Галину Юліанівну Макарик і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я, краси і наснаги, родинного тепла і здійснення мрій, світлої радості в житті і Господнього
благословення на довгі і щасливі роки життя.
Хай Мати Божа Вас охороняє,
Ісус Христос з небес благословляє.
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

Дорогеньку матусю, люблячу бабусю, турботливу прабабусю –
Марію Дмитрівну Ковалів із Верхнього Висоцького – щиросердечно
вітають з 91-річчям від дня народження, яке вона відсвяткувала
12 грудня, дочки Віра, Надія, Любов; зяті
Мар’ян і Микола, онуки та правнуки і бажають найріднішій міцного здоров’я, земного
щастя, Божої благодаті, щасливого довголіття та всього щонайкращого у житті.
Низький уклін Вам, рідна, до самої землі
За руки працьовиті, невтомні золоті.
За серце неспокійне, що за дітей болить,
За душу щиру й добру, що всіх благословить.
А ми в молитвах наших проситимем
щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії
літа.
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна й найдорожча наша мамо.

Щиросердечно вітаємо із Днем ангела настоятеля храму Різдва
Христового м. Турка о. Миколу Різака.
Бажаємо Вам, шановний отче, міцного здоров’я, родинного тепла, достатку, світлої радості в житті, Божої ласки і благословення.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.
Церковний комітет, хор і парафіяни церкви
Різдва Христового, м. Турка.

ПОЛИЧКИ ДОБРА
Уже в кількох приватних магазинах м. Турка, напередодні
новорічних і Різдвяних свят, а також до Дня Святого Миколая-Чудотворця, відкрито соціальні полички – так звані полички добра (на вулицях Молодіжна та Шептицького). На таку
поличку кожен бажаючий може поставити щось з покупки, що
придбав у цьому магазині, яку може взяти для себе бідна,
малозабезпечена людина.
Небайдужі покупці схвально відгукнулися на такий почин. І вже
на поличці добра в магазинах лежать різні товари – печиво,
вафлі, крупи, цукерки, консерви… Їх безкоштовно може взяти кожен потребуючий.
До речі, цю благодійну справу ініціювала напередодні свят вчитель Турківського НВК Ольга Топольницька – разом зі своїми учнями.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ВОВЧЕ – ДЕ ДНІСТЕР
ПОЧИНАЄ СВІЙ ПЛИН
Про це мальовниче село знають не тільки в усій Україні, а й далеко за її межами, не лише через те, що
тут бере початок одна з найбільших річок України – Дністер, а й завдячуючи численним вихідцям, які
своєю щоденною працею прославляють малу батьківщину. Нещодавно, з нагоди 200-річчя заснування
тут школи, багато з них мали добру нагоду зустрітися, поділитися дитячими спогадами, розповісти
про доросле життя.
Свято проходило велично й піднесено. Адже до його проведення активно долучилися педагогічні працівники,
що взяли на себе найбільше турбот в часі підготовки, колектив сільської ради та працівники Народного дому.
Після того, як священики різних конфесій освятили пам’ятну дошку, виготовлену з нагоди ювілею знаним на Турківщині художником, випускником школи Михайлом Ференцом, ведуча, секретар сільської ради Алла Кузан гостинно і гречно, крок за кроком, втілювала сценарій, розповідаючи про гостей та надаючи їм слово (а в цей день до
рідного села прибуло їх чимало). Серед них – Михайло Дзюдзь – випускник школи, перший виходець з Турківщини,
що удостоївся генеральського звання за роки незалежності України. Рідній школі, разом з заступником голови
Турківської РДА, також випускником, Юрієм Лилом, він подарував телевізор. Втім, це далеко не перший презент,
який Михайло Семенович робить для села, і віриться, не останній. З подарунком приїхав на свято ще один
випускник – колишній директор Буського держлісгоспу Ярослав Максим. Від своєї сім’ї та родини Савчин він
подарував навчальному закладу принтер-ксерокс. Прикрашатиме школу й подарунок від відділу освіти, який вручили
головний спеціаліст відділу Михайло
Юсипович та його колега, що у свій час
вчителював у цьому навчальному закладі,
– Богдан Макаришин. Незвичним, але доречним подарунком до свята, стала виставка виробів народного мистецтва та
одягу. Її підготували студенти зі спеціальності «технологічна освіта» Дрогобицького педагогічного університету. Тут її представляла заслужений майстер народної
творчості України, доцент цього вузу, невістка колишнього директора Миколи Кузана – Надія. Гостинно й щиро, як і всіх
випускників, зустрічали на святі депутата
Верховної Ради України Андрія Лопушанського та його помічника Ірину Кіру.
Народний обранець подарував навчальному закладу принтер. Щирі слова вітання організаторам, випускникам та всім
гостям свята прозвучали з вуст першого
заступника голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського та голови Турківської
РДА Олександра Лабецького. Як і всі попередні виступаючі, вони гідно оцінили багаторічну працю педагогічного
колективу, що проросла в життєвих успіхах випускників.
І як результат, власне, сьогодні гордиться школа колишніми учнями, серед яких військові, працівники правоохоронних органів, медики, люди звичайних робітничих професій, з добрим, щирим серцем. Переважна більшість із
них при першій нагоді приходять до школи, цікавляться проблемами, допомагають у їх вирішенні. Окрім уже
названих Михайла Дзюдзя та Юрія Лила, тут доречно згадати приватного підприємця з м.Червоноград Семена
Роля, начальника Турківського відділення поліції Дмитра Роля, знаного фінансиста, а нині працівника Генеральної прокуратури Василя Роля, колишнього працівника ДАІ Миколу Лила, діючого працівника поліції
Миколу Дубіля, колишнього прокурора, а нині адвоката Ярослава Цимбрила, полковника, начальника військового госпіталю у м. Трускавець Василя
Вовчанського, поета, автора багатьох збірок Василя Лила, депутата Турківської районної ради Миколу Лила, сільського голову Віру Дупіряк та ще багатьох-багатьох інших. В особливий спосіб, та з великою вдячністю, на святі згадували (на жаль, нині
покійного) нейрохірурга Івана Федорка, який врятував сотні, а може й тисячі людських життів. Не
забули й про доцента Дрогобицького педагогічного університету (нині також покійного) Михайла
Савчина. Завдяки йому цей вуз закінчило чимало
випускників Вовченської школи, ставши висококласними педагогами.
Почесними гостями на святі були колишній директор Лімнянської школи Василь Кость та колишній вчитель Вовченської ЗОШ Михайло Соболь.
Згадали і про нашого колегу, Заслуженого журналіста України, колишнього редактора районної газети Павла Лехновського. Всі вони були першими
випускниками місцевої десятирічки. З особливою
повагою тут відносяться до випускників, які були
учасниками АТО на Сході України. З 25 на свято
прибули двоє – Володимир та Іван Вовчанські. Всіх
решта життєві стежки пролягли різними регіонами
України й закордоння.
«Дорогі наші мами…– дорогоцінні перлини, низько схиляємо голови перед Вами. Адже не раз защеміло Ваше серце… Проте Ви зберегли свою сердечну витримку
і довірилися волі Божій. Ми знаємо, що не раз Ви споглядали у невідомість і поривалися на крилах вітру полетіти,
захистити, зберегти свою кровиночку від ворожої кулі. Ваші думки засинали разом з останньою зорею. Ясною
свічею Ви хотіли озорити їх шлях, стати хмарним стовпом серед стрілянини. Ваші добрі наміри, молитовні посилання були росою для спраглих душ Ваших дітей. Як бачимо, Ваша мудрість і терпіння звеселилися. Діти поряд із
Вами, всіх решта ми дочекаємося. Допоможи нам Господи…», – такими зворушливими словами ведуча звернулася до матерів, випускниць школи, яким Всевишній визначив надзвичайно величну місію – народжувати, виховувати
чекати і любити. Власне завдячуючи матерям, село славиться чудовими родинами Буричів, Муралів, Вовчанських,
Сенівих та іншими.
Змістовною і насиченою була концертна програма, в яку яскравими перлинами впліталися мелодії троїстих
музик, виступи учасників художньої самодіяльності сільського Народного дому, теперішніх вихованців школи. До
речі, діти вивчили й гарно представили глядацькій аудиторії танець, підготовлений з нагоди 200-річчя школи. В
сценарій чудово вплелися й вірші вчителя початкових класів Лариси Вовчанської.
Дякуючи гостям та всім, хто долучився до свята, директор Вовченського НВК Володимир Кузан висловив особливу подяку Катерині Семець та Наталії Струць і запросив усіх через чотири роки на ще одну зустріч – з нагоди 50річчя теперішньої школи в селі.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Люблячу матусю і бабусю – Катерину Петрівну Калинич – сердечно вітають із прекрасним
днем народження дочка Ірина із
чоловіком Петром, та онуки Христинка, Василинка і Євгенчик.
Вони бажають, аби Господь дарував їй міцне здоров’я, світлу
радість, достаток, Свою ласку і
благословення.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас
є,
Хай сили й здоров’я Господь
додає,
Нехай Мати Пречиста Вас оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає.

Педагогічний колектив Нижненської ЗОШ І-ІІ ст. щиро,
від усієї душі, вітає з ювілейним днем народження свого завуча, колегу, щирого друга і порадника – Катерину Петрівну Калинич й сердечно бажає їй – міцного
здоров’я, успіхів у роботі, великого
людського щастя, Божої ласки і опіки у житті.
Нехай життя свій шлях торує
Між гір й долин у дивосвіт!
Нехай Вам доля подарує
Ще безліч світлих гарних літ!

Кохану дружину, люблячу матусю – Катерину Петрівну
Калинич – вітають з 50-літтям чоловік Анатолій, сини –
Степан, Тарас і Мар’ян, дочка Наталя з
чоловіком Іваном і бажають ювілярці
міцного здоров’я – з роси і води,
безліч світлих і радісних днів у житті,
благополуччя, миру, довголіття.
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.

Дорогу, люблячу, турботливу дружину, матусю, донечку, невістку, сестру, внуку – Ганну Дмитрівну Шпуганич
(Лях) – із 20-річчям від щирого серця і з великою любов’ю вітають чоловік Олег, син Максимчик, мама Ірина,
тато Дмитро, свекруха Ольга, бабусі –
Людмила та Марія, сестри, брати і вся
родина. Ювілярці вони бажають
міцного-міцного здоров’я, любові,
світлої радості в житті, родинного
тепла, Божого благословення.
Хай збудеться все, що Ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ти в житті прокладаєш.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Здоров’я, і радість, й наснага,
І шана людська і повага!

Працівники ветеринарної служби району сердечно вітають із 45річчям, яке відзначив 10 грудня,
Миколу Карловича Кречківського
і бажають шановному ювіляру
доброго здоров’я – на довгі роки
життя, життєвого оптимізму, любові від рідних, поваги від людей,
Божої опіки на життєвій стежині.
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!
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ÐÅÂÀÍØ ÏÐÎÐÎÑ²ÉÑÜÊÈÕ ÑÈË ÍÀ
ÂÈÁÎÐÀÕ ÌÎÆÅ ÇÀÁËÎÊÓÂÀÒÈ ÍÀØ
ÐÓÕ ÄÎ ªÂÐÎÏÈ – ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
Президент Петро Порошенко закликає не допустити реваншу проросійських сил в Україні, аби не дати їм шансу розвернути рух України до Євросоюзу та НАТО у зворотній бік.
Про це він сказав під час участі в урочистому зібранні з нагоди
150-річчя заснування товариства «Просвіта» в ході робочої
поїздки до Львівської області.
«Завдяки перемозі Революції
Гідності, Україна зробила вирішальний крок до свого майбутнього. Високопосадовці ЄС,
лідери країн-партнерів і союзників не раз наголошували, що
за чотири роки Україна наблизилася до Євросоюзу більше,
ніж за попередні двадцять три.
На Брюсельському саміті НАТО
цього року всі глави держав та
урядів Альянсу, які брали слово,
твердо закликали надати перспективу членства для України і
Грузії. Це вони підтвердили – ухвалене ще у 2008 році в Бухаресті рішення, що двері Альянсу
для України відчинені», - наголосив Президент.
Він нагадав слова Миколи Хвильового: «Геть від Москви! – Дайош Європу!». «Геть від Москви!»
- це безвіз, який є рубіконом,
остаточне
«прощавай»
російській імперії та Радянському союзу. Вже стали мемом сло-

ва, які я в день запровадження
безвізу виголосив у своїй промові
на Європейській площі: «Прощай, немытая Россия!», - зауважив
Президент.
За його словами, добре ілюструє слова «Геть
від Москви!» і Угода про асоціацію з
Євросоюзом, яку
Президент підписав у перший
місяць перебування на посаді,
тією ручкою, яку
Президент Литви
Даля Грібаускайте
привезла з Вільнюса. «Угода,
яка мала бути підписана у листопаді 2013 року (у Вільнюсі –
ред.), і не підписання якої вивело мільйони українців на майдани і вулиці під час Революції

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ² ÏÎÁÓÂÀËÈ
ÆÓÐÍÀË²ÑÒÈ
«ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÐÒÀËÓ»
Турківщиною, як зоною відпочинку, серйозно зацікавилися у
Києві. В Інтернеті широко розрекламовані такі відпочинкові
регіони України як Одещина, Закарпаття, Івано-Франківщина… Настала черга і Бойківщини, в тому числі й нашого району.
Днями на Турківщині працювала бригада представників ЗМІ, зокрема «Туристичного порталу» ( Туристичний портал. zruchno.travel
– авт.), метою якої було ознайомлення з туристичними місцями
нашого району. Гості побували у с. Яворів, у Західному спортивнореабілітаційному центрі. Ознайомилися із його мешканцями, з їх
спортивними здобутками. І були приємно вражені умовами прожи-

Гідності», - зауважив Президент.
«Геть від Москви!» - це томос.
«Геть від Москви!» - це сильна
українська армія. «Геть від Москви!» - це відмова від російського газу. Що дозволило нам виграти 4,5 млрд. доларів у російського «Газпрому». Чомусь попередня влада боялася йти на ці
кроки…», - також зазначив Пет-

ро Порошенко.
«Геть від Москви!» - це україномовний культурний продукт.
«Геть від Москви!» - це повернення до власної історії», - сказав Президент.
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Глава держави наголосив:
«Геть від Москви!» - це є моя
пропозиція, яка внесена до
Верховної Ради із закріплення
курсу до ЄС та НАТО в Конституції України, як невідворотного
процесу. Бо ми розуміємо, що
лише членство в Європейському Союзі та НАТО незворотно й
остаточно гарантує нашу незалежність від Росії».
Водночас Президент підкреслив: «Але, на жаль, це чітко розуміють і наші вороги. Тому вони
планують реванш на президентських і парламентських виборах, щоб заблокувати наш рух до
Європи. А якщо пофортунить –
так ще й розвернути Україну назад».
Петро Порошенко висловив
упевненість, що «навіть нетривала зупинка на нашій дорозі до
Європейського Союзу та
Північноатлантичного альянсу
автоматично означала би наше
повернення у сферу впливу
Росії».
«Запобігти такому сценарію –
це священний обов’язок всіх українських патріотів. Я наголошую, що я сам зроблю для цього
все можливе. Але в цій боротьбі
дуже розраховую на вашу
підтримку, кожного з вас. Бо це
не лише справа Президента, це
спільна, загальноукраїнська
справа. І спільна, загальноукраїнська відповідальність. Це як:
«Свій до свого по своє», - сказав
Президент.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

вання та тренування спортсменів-паралімпійців. Також оглянули
витяги і лижні траси, а ще дізналися, що у наступному році, поруч з
існуючим чотириповерховим корпусом, будуть споруджувати ще
один, такий же.
Побували гості у с.Матків, де знайомилися з пам’яткою архітектури – церквою Собору Пресвятої Богородиці, яка є пам’яткою сакральної архітектури державного значення (охоронний №516), збудованою у 1838 році майстрами Іваном Мельниковичем та Василем Івановичем. Цей храм бойківського стилю занесений до списку
пам’яток світової культури ЮНЕСКО. З приємністю послухали гості
розповідь настоятеля храму о. Василя про духовне життя мешканців
с. Матків. Побували журналісти і в с. Розлуч, там відвідали місцеві
бази відпочинку та мінеральні джерела.
Слід сказати, що у поїздці по району гостей супроводжував місцевий етнограф і фольклорист Петро Зборовський. Він познайомив їх
з історією нашого краю, його культурою, звичаями та обрядами,
розповів чимало легенд і оповідок. Сподіваємось, що це зацікавило відвідувачів. Віриться, що невдовзі й Турківщина стане одним із
знаних центрів туризму і відпочинку не лише Львівщини, а й України.
Руслана ПИСАНЧИН.

А ЧИ ПОДУМАЛИ
ПРО НАСЛIДКИ?
За процесуального керівництва Турківського відділу Самбірської
місцевої прокуратури до суду протягом листопада 2018 скеровано три
обвинувальні акти за фактами незаконної порубки дерев на території
природно – заповідного фонду (ч. 1 ст.246 КК України – незаконна порубка дерев на території природно – заповідного фонду) .
Встановлено, що жителі району, протягом 2017 – 2018 на території лісових
угідь ДП «Боринське лісове господарство» та Турківського ДЛП ЛГП
«Галсільліс», в межах природно – заповідного фонду, здійснили незаконну
порубку дерев, спричинивши таким чином матеріальну шкоду державі.
У процесі досудового розслідування зловмисники свою вину визнали повністю, між ними та прокурором укладено угоду про визнання винуватості з
узгодженою сторонами мірою покарання.
Нагадаю, що санкція ч. 1 ст.246 передбачає накладення на правопорушника штрафу, в розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, або ж арешт – до 6 місяців, обмеження, чи позбавлення волі на
строк до 3 років.
Здебільшого при прийнятті судового рішення суд обмежується накладенням на особу штрафу. Проте слід врахувати, що крім сплати штрафу, чи відбуття іншої міри покарання, винному ще доведеться заплатити збитки, завдані
лісопорушенням, а це немалі суми, які, як правило, вимірюються тисячами
гривень.
Тому, перед тим як іти черговий раз до лісу з бензопилою, слід добре обміркувати наслідки.
Наталія РИБЧИЧ,
прокурорТурківського відділу Самбірської місцевої прокуратури,
юрист І класу.

У м. Турка, на першому поверсі приміщення міської
ради, відкрито новий магазин шкіряного, якісного чоловічого і жіночого взуття. Для всіх клієнтів діє знижка – 5%.
Раді Вас бачити за адресою: площа Ринок, 26.

НА ДОПОМОГУ
СОЛДАТАМЗАХИСНИКАМ
Війна на Сході України триває, і наші захисники
мужньо тримають оборону на східному рубежі країни. Але вони мають знати, що тут, далеко від зони
бойових дій, за них моляться, їх підтримують морально та матеріально.
Так нещодавно педагогічний
та учнівський колективи Присліпського НВК відгукнулися на заклик благодійних
організацій зібрати кошти на допомогу нашим відважним
солдатам. Особливо слід відмітити активність серед багатьох учителів закладу, а також учнів, зокрема 5-го і 3-го
класів.
Заслуга у тому, що було організовано таку благодійну
акцію, керівників цих класів – Наталії Бліхар та Галини
Крецул, а також організатора з виховної роботи – Люби
Семець.
А ще напередодні в школі був проведений конкурс дитячого малюнка, присвячений Дню Збройних сил України. Усі найкращі роботи будуть передані нашим солдатам на фронт.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Районна профспілкова організація працівників освіти і науки
Турківщини сердечно вітає із
ювілеєм голову профспілкового
комітету Турківської
ЗОШ І-ІІІ ст. №1
Лідію Франківну
Созанську
і
бажає шановній
ювілярці неба
безхмарного,
настрою гарного, здоров’я – без ліку
і довгого-довгого щасливого
віку.
Щоб спокій і мир панували в
родині,
Щоб сонце всміхалось при
кожній годині
Нехай обминають Вас болі
й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється,
гарно живеться,
Все множиться, вміється і
удається.
Здоров’я міцного і щастя
без краю –
Усього найкращого ми Вам
бажаєм.
Педагогічний колектив Присліпського НВК сердечно вітає з
ювілейним днем народження
мудру, добру,
чуйну, прекрасну вчителя української мови
та літератури –
Наталію Миколаївну Бліхар.
Прийміть, шановна Наталіє Миколаївно, щирі побажання – міцного здоров’я, добра і миру з нагоди ювілею. Нехай Ваше життя буде переповнене щастям, радістю, натхненням і любов’ю.
Нехай душа у Вас ніколи не
старіє,
На білій скатертині будуть
хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди
сонце гріє,
Слова подяки линуть
звідусіль.
В житті нехай все буде, що
потрібно,
Ласки від Бога, від людей
добра
На многії і щасливії літа.
Дорогого, люблячого сина,
брата, вуйка, хресного тата, похресника, жителя с. Верхнє Висоцьке – Миколу Васильовича Комарницького – з ювілейним днем
нар одж е ння
щиросердечно
вітають
мама
Ольга, сестри Іванна і Людмила з сім’ями, брат
Руслан з сім’єю, похресник Олег,
хресна мама Євгенія і вся велика родина. Рідні бажають дорогому ювіляру неба безхмарного,
настрою гарного, здоров’я – без
ліку і довгого-довгого щасливого
віку.
З днем народження 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.
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ÇÀÊËÀÄ ÐÅÎÐÃÀÍ²ÇÓÂÀËÈ:
ßÊ ÁÓÒÈ Ç ÄÅÊËÀÐÀÖ²ßÌÈ?
Зміни після одержання ліцензії.
Турківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги - новостворене комунальне некомерційне підприємство знаходиться на етапі становлення. Зараз маємо багато проблем і найбільша - недостатня кількість лікарів. А
зовсім несподівано виникла іще одна. Після реорганізації, декларації, які лікарі підписали із пацієнтами раніше, анулюються. Лікарі терапевти, педіатри та сімейні лікарі перейшли в
штат Турківського районного центру первинної медико-санітарної допомоги, а тому їх (декларації) доводиться заново
підписувати.
Національна служба здоров’я
не ввійшли до переліку, буде наУкраїни фінансуватиме надавадаватися медичними працівнича медичних послуг, залежно від
ками, що працюють в найближкількості декларацій, які підпичих амбулаторіях чи ФАПах. (Насали лікарі з пацієнтами. Таку
каз Міністерства охорони здороумову встановлює Закон Україв’я України 29.11.2018 №2220).
ни «Про державні фінансові гаПерелік здобувачів ліцензій,
рантії медичного обслуговуванза заявами яких прийнято
ня населення» від 19.10.2017 №
рішення про отримання
2168-VIII. Гроші будуть надходиліцензії
на
ти на банківський розрахунковий
провадження
рахунок юридичної особи з
господарсьвідповідним ЄДРПОУ.
кої
діяльЩоб отримувати фінансуваня
ності з мевід НСЗУ, усі декларації потрібно
дичної пракпідписувати через заклад із фактики:
тичним дійсним ЄДРПОУ. Отже,
КОМУНАЛЬлікар реорганізованого КНП
НЕ НЕКОМЕРобов’язково має заново підпиЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРКсати декларації зі своїми пацієІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР
нтами. Поки що це можна зроПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРбити лише індивідуально, як і під
НОЇ ДОПОМОГИ» ТУРКІВСЬКОЇ
час першої процедури укладанРАЙОННОЇ РАДИ. Місцезнаходня. Скажу простіше. Всім громаження: Львівська обл., Турківсьдянам району, які вже підписакий р-н, м. Турка, вул. Січових
ли декларації зі своїм лікарем,
Стрільців, буд. 108. Ідентифіканеобхідно знову прийти до ньоційний код: 42448068. Видано
го і заново підписати угоду.
ліцензію на провадження госпоЩе одна новина. Турківський
дарської діяльності з медичної
районний центр первинної мепрактики за спеціальністю
дико-санітарної допомоги одерорганізація і управління охорожав ліцензію на медичну пракною здоров’я, загальна практитику. У ній вказано перелік мека - сімейна медицина, педіатдичних закладів району, які бурія, терапія; за спеціальністю
дуть надавати медичну допомомолодшого спеціаліста з медичгу. Медична допомога населенною освітою: сестринська спраню в тих населених пунктах, які

ЗМАГАЛИСЯ ЮНІ
ІНСПЕКТОРИ РУХУ
У нашому районі вперше пройшов конкурс юних інспекторів
руху, організатором якого став районний відділ освіти. Багато над проведенням цього заходу попрацювала завідувач районного методкабінету відділу освіти Наталія Дуда,
яка, до речі, була ще й ведучою.
Конкурс організували не випадково. Дорожній рух і все,
що пов’язано з ним, – це проблема, яка, на жаль, постала в
нашій країні дуже гостро. Щороку зростає кількість випадків
порушення правил дорожнього руху. Тільки за перше
півріччя в Україні зареєстровано 68 тисяч дорожньо-транспортних пригод. У середньому за добу гине 7 осіб і десятки
осіб отримують травми. Головна причина цього – низька
дисциплінованість як водіїв, так і пішоходів.
– Тож безпека дорожнього руху – це наше з вами повсякденне життя: ми йдемо до школи, переходимо вулицю, катаємося на велосипеді. Тому так необхідно повсякчас дотримуватися правил дорожнього руху, або, іншими словами,
дотримуватися правил життя, – наголосила перед початком змагань Наталія Дуда. Привітала юних інспекторів руху
начальник відділу освіти Турківської РДА Оксана Манюх.
У змаганні взяли участь 10 шкільних команд, по сім осіб
– в кожній. Це Боринського, Боберківського, Верхненського, Верхньовисоцького, Вовченського, Ільницького,
Лімнянського, Турківського, Ясеницького НВК та Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. До складу журі входили: Оксана Манюх –
начальник відділу освіти; Михайло Юсипович – головний
спеціаліст відділу освіти (голова журі); Володимир Кундич – заступник директора Турківської автомобільної школи; Світлана Мандзинець – медичний працівник; Надія Гав’як – методист відділу освіти;
Олег Юричко – інженер з охорони праці відділу освіти.
Конкурси були різноманітні: це тематичний урок з безпеки дорожнього руху, агітаційно-пропагандистський виступ; конкурс на
теоретичні знання правил дорожнього руху та дорожніх знаків, де
кожна команда отримувала по 8 запитань та, на вибір, розповіда-

ва, лікувальна справа, акушерська справа за місцем провадження діяльності:
с. Лосинець, вул. Центральна,
буд. 28-В; с. Н. Турів, вул. Дорошенка, буд. 4; с. Вовче, вул. Центральна, буд. 70 А; с. Яворів, вул.
Івана Франка, буд. 146; с. Сянки-Біньово, вул. Липова Алея,
буд. 1; с. Нижнє, вул. Л. Українки, буд. 52; с.Верхнє, вул. Центральна, буд. 88; с. Шандровець,
вул. Центральна, буд. 130; с. Н.
Яблунька, вул.І.Франка, буд. 51;
с. Мохнате, вул. Ринок, буд. 15;
с.Матків, вул.Пукеци, буд. 17; с.
Красне, вул. Лесі Українки, буд.
29; с.В. Висоцьке, вул. Історична, буд.17; с.Ільник, вул. Цент-

ральна, буд. 161; с. Риків, вул.
Зарічна, буд. 25; с. Н. Яблунька,
вул. Опшар, буд. 560-А; с. Н. Висоцьке, вул. Центральна, буд.
134; с. Міжгір’я, вул. Молдавська, буд. 37; с. Комарники, вул.
Центральна, буд. 90; с. Закичера, вул. Закичера, буд. 54; с.Комарники-Буковинка, вул. Центральна, 490; с. Багнувате, вул.
Центральна, буд. 25; с.Боберка,
вул. Центральна, буд. 20; с. Сигловате, вул. Ровенська, буд. 669А; с. Карпатське, вул. Шевченка,
буд. 51; с.Бітля, вул. Центральна, буд. 247; с.Ластівка, вул.Т.
Шевченка, буд. 60; с.ЯсенкаСтецьова, вул. Центральна, буд.

33; с. Яблунів, вул. Лан, буд. 461;
с. Шум’яч, вул. Молодіжна, буд.
19; с. Ісаїв, вул. Луговиків, буд. 12;
с.Зубриця, вул. Центральна, буд.
16; с. Головське, вул. Шевченка,
буд. 3; с.Ясениця, вул. Центральна, буд. 226; с. Явора, вул. Вокзальна, буд. 54 А; с.Верхня Яблунька, вул. Центральна, буд. 14;
с.Явора, вул. Центральна, буд.
135А; с. Закіпці, вул. Центральна, буд. 172; с. Розлуч, вул. Лесі
Українки, буд. 108 А; с. Присліп,
вул. Зарічна, буд. 184; с. Присліп,
вул. Горб, буд. 2-А; с. Мельничне, вул. Центральна, буд. 13-В;
с. Завадівка, вул. Центральна,
буд. 8-Б; м.Турка, вул. Січових
Стрільців, буд. 108; с.Либохора,
вул. Центральна, буд. 76; с. М.
Волосянка, вул. Центральна,
буд. 58 А; с. Кривка, вул. Івана
Франка, буд. 128; с. Радич, вул.
Потік, буд. 38; с. Свидник, вул.
Чорновола, буд. 29; с.Либохора,
вул. Центральна, буд. 495 А;
с.Лімна, вул. Центральна, буд.
219; с. Д.Дубовий, вул.Центральна, буд. 53; с. Жукотин, вул. Центральна, буд. 19; с. Хащів, вул.
Середня, буд. 200; с. Н.Гусне,
вул. Центральна, буд. 5; с. Коритище, вул. І.Франка, буд. 12.
І ще одне. Зараз в районі активно поширюють чутки, що будуть закривати ФАПи, які не
отримали ліцензію. ФАПи не
закривають. Фельдшер й далі
буде працювати у своєму селі,
лишень закріплений він буде у
штаті найближчої до села
лікарської амбулаторії, хоча
зарплата медичного працівника
вочевидь буде залежати від
кількості населення, яке він обслуговує. А саму споруду, де розташований ФАП, має обслуговувати громада – купляти дрова,
платити за освітлення, дбати про
благоустрій і т.д. Тобто будуть
розділені повноваження між
сільською радою і РЦ ПМСД.
Микола ЯЦКУЛЯК,
головний лікар КНП ТРЦ
ПМСД.

ла про 4 дорожні знаки; конкурс капітанів «Юний регулювальник»
(пропонувалася учасникам конкурсу відповідна картинка, і необхідно було протягом 2 хвилин охарактеризувати її) та конкурс «Медична допомога» (як надати постраждалим в аварії першу допомогу,
як транспортувати потерпілого).
Усе відбувалося у формі цікавої гри, де якась із команд була
сильнішою, а якась – трішки слабшою. Але всі учасники, без сумніву,
виявилися молодцями, бо зробили перший крок до вивчення правил дорожнього руху, зрозуміли, що без цих знань перебування кож-

ного на вулиці – небезпечне.
За оцінками журі, перемогу у конкурсі юних інспекторів руху виборола команда із Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, друге місце посіли
представники Турківського НВК, третє – вихованці Лімнянського НВК.
Команди-переможці були нагороджені грамотами відділу освіти і
невеличкими сувенірами, а всі інші команди – подяками і сувенірами.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Колектив та депутатський корпус Шум’яцької
сільської ради
щиросердечно
вітають із 55річчям від дня
на р о д ж е н ня
секретаря
сільської ради
– Галину Петрівну Шпуганич
– і бажають
шановній ювілярці добра і радості, здоров’я і благополуччя,
миру і любові, родинного тепла і
Господньої опіки на життєвій
стежині.
Хай збудеться все, що Ви
хочете,
Хай збудеться все, що чекаєте.
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ви в житті прокладаєте.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, й наснага,
І шана людська, і повага.

Дорогу, люблячу, турботливу і
чуйну дружину, матусю і сестру –
Надію Ярославівну Копитчак –
із 55-річчям від дня
народж ення від
щирого серця і з
великою любов’ю вітають чоловік Віктор,
син Михайло,
син Іван з дружиною Мар’яною;
сестри
Ірина, Тетяна, Софія, Ярослава
– з родинами, брат Іван з родиною і бажають дорогій іменинниці доброго здоров’я, радості
від життя, благополуччя, миру,
добра і ласки Божої на многії і
благії літа.
Щиро 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!

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілеєм молодшу медичну сестру
дитячого відділення Турківської
КЦРЛ – Ірину
Ярославівну
Копитчак –
і бажають
ш ано в ній
ювілярці
міцного
здоров’я –
з роси і води, мирного неба над
головою, сімейного добробуту,
любові від рідних, Божої ласки і
благословення.
Щоб спокій і мир панували в
родині,
Щоб сонце всміхалось при
кожній годині.
Нехай обминають Вас болі
й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
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Охорона ялинкових насаджень в грудні поточного року
здійснюється силами державної лісової охорони лісгоспу, також будемо проводити рейди мобільними групами, із залученням поліції, охоронної фірми лісів «АРКОН».
Із числа працівників державної лісової охорони, спільно з
працівниками поліції, охоронної
фірми лісів «АРКОН», створено
тимчасові пости на дорогах, залізничних та автобусних станціях для
перевірки документів
на право перевезення
та реалізації новорічних
ялинок.
Відпуск новорічних
проводитимемо згідно
товарно-транспортних
накладних (ТТН-ліс),
скріплених гербовою печаткою лісогосподарського підприємства за
підписом лісничого та
бухгалтера лісництва, з
обов’язковим маркуванням пластиковими бирками, або самоклеючими стрічками із штрих-кодом.
Заплановано заготовити під
реалізацію 1000 штук новорічних
ялинок, породи смерека. Розд-

рібна ціна – від 95,00 до 290,00
грн., в залежності від їх висоти.
Повідомляємо місця реалізації
ялинок і контакти відповідаль-

них осіб за реалізацію:
- Зубрицьке лісництво, Хомин
Михайло
Антонович
0980102419;
- Ясеницьке лісництво, Маковецький Юрій Миронович 0965420891;

- Ісаївське лісництво, Бандура
Ростислав
Орестович
0991175327;
- Явірське лісництво, Леньо
Микола
Семенович
0668165794;
Ільницьке
лісництво,
Ільницький Микола Іванович 0984490341;
- Розлуцьке лісництво, Блажко Володимир Петрович 0685160786;
- Вовченське лісництво, Гоголевський Руслан Володимирович – 0964433275.
Гаряча телефонна лінія
для оперативного інформування з питань реалізації та
походження новорічних
ялинок - 269-31415; - 26931436.
Для покращення контролю за рубками та реалізацією ялинок посилено проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення, використовуючи ЗМІ.
Розмір збитків, заподіяних держлісгоспу, залежить
від діаметра дерева та у
грудні - січні збільшується
утричі. За незаконно зрубану ялинку, віком до 41 року,
порушник відшкодує, якщо
діаметр дерева до 10 см 453,96грн., від 10 до 14см. 799,86 грн.
Михайло РЯБІНЕЦЬ,
провідний інженер охорони
та захисту лісу ДП «Турківський лісгосп».
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13 грудня святкувала свій 70-річний ювілей Антоніна Миколаївна
Пелюшкевич – любляча, добра і чуйна матуся, дбайлива і турботлива бабуся, дорога сваха, а, сьогодні, 14 грудня, відзначає свій
71-й рік Микола Васильович Пелюшкевич – прекрасний батько та
безцінний дідусь. З нагоди таких свят їх сердечно вітають син Микола, дочка Ірина, невістка Світлана, онуки Василь, Оксана, Тетяна і
Анна. Рідні бажають дорогим іменинникам міцного здоров’я, світлої
радості в житті, миру, добра, любові – від родини, поваги – від людей, Божої ласки і опіки на життєвій стежині.
Хай ясніють літа, колосяться жита,
Зеленіють луги, вміло скошені,
Хай сміється душа, хоч й роки поспіша,
А далеко ще буде до осені.
Хай роки золоті, ніби в казці пливуть,
Сумувати за цим не годиться.
Хай здоров’я вони і добро принесуть,
І задумане завжди здійсниться.

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України сердечно вітає з ювілейним днем народження, яке відсвяткував 10 грудня, Павла Павловича Музику і бажає шановному ювіляру доброго
здоров’я, невсипущої життєвої енергії, гарного
настрою, сімейного затишку, Божого благословення.
Зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,
Щоб усіх на сторіччя могли запросити,
Щоб у мирному небі Вам сонце всміхалося,
А всі Ваші мрії та плани збувалися,
Хай здоров’я, щастя і достаток
Сиплються до ніг, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує ще багато літ!

БАР, ЧИ МАГАЗИН?
У маленьких містечках, таких, як Турка, є проблема відпочинку. Особливо після закінчення
робочого дня. Кінотеатр не демонструє фільми. Концерти бувають рідко. Залишаються
тільки кафе і бари.
У нашому місті, майже в центрі, до речі, неподалік санепідемстанції, є невеличкий магазин,
який працює допізна. Але як працює? У ньому
випивку подають в одноразових пластикових
склянках – з багаторазовим використанням. Є
тут чотири столи – з можливістю доставити табуретки, за які можна сісти і поїсти, чи то закусити. З їжі дають кишку, сосиски чи сардельки,
може бути і сальцесон. Часто подають все на

компанію і на одній тарілці. Їжа переважно гаряча,
а виделок не дають, тож брати її можна тільки руками. Від чого руки потрібно об щось витерти. Спеціальних серветок для цього нема, якщо хочете – запропонують туалетний папір. Умивальник тут
відсутній, та й туалету поруч також немає. Власники
твердять, що у них не кафе, і не бар, а звичайний
магазин. Але в магазині місць для вживання їжі не
буває! Виходить, що тут щось не так.
Петро ЗБОРОВСЬКИЙ.

Про своєчасну сплату
земельного податку
Турківська ДПІ Самбірського управління ГУ ДФС у Львівській області нагадує. Усім громадянам, які повинні сплатити земельний податок у 2018 році, органами фіскальної служби були
направлені податкові повідомлення – рішення (далі повідомлення). Сплатити податок необхідно було протягом 60 днів з дня вручення такого повідомлення.
Більшість громадян – платників своєчасно виконали свій обов’язок по сплаті земельного податку.
Але є й такі, які і до сьогодні ще не перерахували його до бюджету. Такі громадяни потрапили до
переліку боржників. А це призводить до нарахування штрафів та пені.
Інформація про реквізити нових бюджетних рахунків розміщена на суб –сайті «Територіальні органи
ДФС у Львівській області», в розділі «Бюджетні рахунки». Сплачені кошти на неправильні реквізити
бюджетних рахунків не зараховуються до бюджету, а повертаються казначейством до банківських
установ.
З метою уникнення податкового боргу та нарахування штрафних санкцій, пропонуємо громадянам,
які сплатили податок після 11 вересня п.р., звернутися до фіскального органу для проведення звірки
стану розрахунків з бюджетом.
Марія ПАВЛОВИЧ,
начальник Турківської ДПІ Самбірського управління

“ROVER” Ç’¯ÕÀÂ Ó ÊÞÂÅÒ –
ÒÐÀÂÌÎÂÀÍÈÉ ÂÎÄ²É
Дорожньо-транспортна пригода трапилась 11 грудня, близько 16.35 год., на автодорозі
«Львів-Самбір-Ужгород» у місті Турка.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Rover», 23-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет. Водій «Ровера» отримав
тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
З початку зими, не дивлячись на те, що цьогоріч вона є малосніжною, на території району подібних
дорожньо-транспортних пригод трапилося чимало. Особливо часто їх фіксують неподалік Борині, як
кажуть в народі, на повороті біля локаторів. Там у затінеому місці проїзна частина є слизькою навіть
при мінімапльно плюсовій температурі.
Наш кор.

Колектив Верхньояблунського НВК щиросердечно
вітає із золотим ювілеєм завгоспа Андрія Васильовича Шийку і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я, родинного тепла, достатку, миру, удачі, рясних Божих благословінь.
Працюється хай легко в час робочий,
Спокійні будуть вихідні.
Хай щастям сяють Ваші добрі очі
І сонцем радують всі дні!

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст.. щиросердечно
вітає із ювілеєм добру, чуйну колегу по роботі, вчителя географії
Галину Анатоліївну Бондаренко і бажає шановній ювілярці міцного
здоров’я – з роси і води, світлої радості в житті,
родинного тепла, миру, добра, Божого благословення на довгі і щасливі роки життя.
Святковим розмаїттям
Хай буде все життя,
Казковим довголіттям –
Серед краси й тепла.
Хай радістю квітчає
Прекрасну кожну мить,
Здоров’ям наділяє,
Добром благословить!

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. сердечно вітає з
ювілеєм ветерана педагогічної ниви, колишнього вчителя української мови і літератури, заступника директора з навчально-виховної
роботи Антоніну Василівну Казибрід і бажає шановній ювілярці доброго здоров’я, життєвих сил і енергії, мирного неба
над головою, Божої ласки і опіки, довголіття.
Линули, наче мить, десятки літ,
Вони – як дощик по тоненькій шибці.
Вони – як ніжний яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі струни в першій скринці.
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься.
Хай доля не скупиться на літа
І Божа благодать панує в серці!

18 грудня відзначатиме свій 40-літній ювілей
лісничий Мохнатського лісництва Микола Михайлович Височанський.
Прийміть наші сердечні вітання та побажання успіхів і добра на Вашому життєвому шляху.
До сотні літ дожить без горя і журби,
Від гір, від сонця, від калини –
Всіх благ земних – з роси й води! –
Бажаємо всі щиро нині.
З повагою Білинський Віталій та ФК «Красне»
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ПОНЕДIЛОК, 17
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 15.10,
16.45, 19.30, 23.15, 04.05, 05.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.10 Телепродаж
11.55 Енеїда
13.15, 14.30 :РадiоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
15.20 Чудова гра
15.50 Д/ц «Цiкаво.com»
16.20, 04.10 Лайфхак українською
16.55 По обiдi шоу
18.20, 03.35 Тема дня
19.00 Разом
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50 Т/с «Дiрк Джентлi»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 UA:Бiатлон. Студiя
22.15 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.45, 02.30 Складна розмова
23.30 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, 11.25, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.15 «Мiняю жiнку -7»
14.35 «Сiмейнi мелодрами»
15.35 Т/с «Моє чуже життя»
16.30 «Секретнi матерiали»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
20.35 «ЧистоNEWS 2018»
20.45 Т/с «За правом любовi»
21.45 «Мiняю жiнку - 14»
23.30, 00.50 Х/ф «Шанхайський
полудень»
ІНТЕР
02.50 Х/ф «Зайчик»
03.30, 04.10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробицi»
06.00, 02.35 «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, 19.00, 01.50 Токшоу «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку»
13.50 Х/ф «Жандарм i жандарметки»
15.50 «Жди меня. Україна»
21.00 «Вещдок. Особый
случай»
23.50 Х/ф «За сiрниками»

ВIВТОРОК, 18
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 15.10,
16.50, 19.30, 23.15, 04.05, 05.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.15, 14.30 :РадiоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк
18.20, 03.35 Тема дня
19.00 Спiльно

19.35 Д/с «Жива природа»
19.50 Т/с «Дiрк Джентлi»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Перша шпальта
23.30 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, 11.10, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.00 «Мiняю жiнку»
14.30 «Сiмейнi мелодрами»
15.30 Т/с «Моє чуже життя»
16.30 «Секретнi матерiали»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
20.35 «ЧистоNEWS 2018»
20.45 Т/с «За правом любовi»
21.45, 23.45, 00.50 «Iнспектор.
Мiста»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 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»
10.25, 12.25 Х/ф «Жандарм та
iнопланетяни»
12.50 Т/с «Вогнем i мечем»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Особый
случай»
23.50 Х/ф «Мiмiно»

СЕРЕДА, 19
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 03.40 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 15.10,
16.50, 19.20, 23.15, 04.45
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.15 :РадiоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
14.30 52 вiкенди
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Концертна програма
«Коло мрiй»
18.30, 01.40 Футбол. Клубний
чемпiонат свiту-2018. Пiвфiнал
20.30 Д/с «Життя з левами»
21.25, 04.05 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Схеми. Корупцiя в
деталях
23.30 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, 11.20, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.10 «Мiняю жiнку -7»
14.35 «Сiмейнi мелодрами»
15.35 Т/с «Моє чуже життя»
16.30 «Секретнi матерiали»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
20.35 «ЧистоNEWS 2018»
20.45 Т/с «За правом любовi»
21.45, 22.55 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя»
ІНТЕР
06.00, 02.35 «Мультфiльм»
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06.10, 22.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00 «Марафон «Диво починається»»
10.25, 12.25 Х/ф «Висадiть
банк»
12.00, 17.40 Новини
12.50 Т/с «Вогнем i мечем»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Особый
случай»
23.50 Х/ф «У зонi особливої
уваги»

ЧЕТВЕР, 20
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 15.10,
16.50, 23.15, 04.05 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.15, 14.30 :РадiоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Промiнь живий
18.20, 01.40 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт 10 км.
Чоловiки
19.55 #ВУКРАЇНI
20.30 Д/с «Життя з левами»
21.25, 03.25 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в
деталях. Дайджест
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Букоголiки
23.30 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, 00.55, 05.25 ТСН
09.30, 11.20, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.10 «Мiняю жiнку -7»
14.35 «Сiмейнi мелодрами»
15.35 Т/с «Моє чуже життя»
16.30 «Секретнi матерiали»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
20.35 «ЧистоNEWS 2018»
20.45 Т/с «За правом любовi»
21.45 «Грошi 2018»
22.30 «Право на владу 2018»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 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 Х/ф «Оскар»
12.25 Х/ф «Зразковi родини»
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 «Хiд у вiдповiдь»

П’ЯТНИЦЯ, 21
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 15.10,
16.50, 23.15, 04.15 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.10 Телепродаж

12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.15, 14.30 :РадiоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Енеїда
18.20, 01.40 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт 7.5 км.
Жiнки
19.50 Перший на селi
20.30 Д/ц «Спiльноти тварин»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Букоголiки
23.00, 04.20 Лайфхак українською
23.30 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, 11.15, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.05 «Мiняю жiнку»
14.35 «Сiмейнi мелодрами»
15.35 Т/с «Моє чуже життя»
16.30 «Секретнi матерiали»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
20.25 «Лiга смiху 2018»
22.25, 05.00 «»# ГУДНАЙТШОУ
Валерiя Жидкова 2018"
23.10 «Розсмiши комiка»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 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»
10.25, 12.25 Х/ф «З речами на
вилiт!»
12.50 Х/ф «Матусин синок»
14.50, 15.50, 16.45, 01.40
«Вещдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
23.50 Х/ф «Буднi карного
розшуку»

СУБОТА, 22
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.30 М/с «Ведмедiсусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 03.50
Новини
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/ц «Цiкаво.com»
10.45 Д/ц «Елементи»
11.10, 17.15 Телепродаж
11.35 Хто в домi хазяїн?
12.05 Сильна доля
13.00 Х/ф «Старий добрий
день подяки»
14.40, 17.40 Погода
14.50 По обiдi шоу
15.55, 02.10 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
16.45 Спiльно
17.50, 03.00 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Гонка
переслiдування 10 км. Жiнки
18.45 Футбол. Клубний
чемпiонат свiту-2018. Фiнал
20.20 Футбол. Клубний
чемпiонат свiту. Хайлайти
20.30 Д/ц «Мегаполiси»
21.25 Промiнь живий
22.30 Д/ц «Гордiсть свiту»
22.55, 04.10 Свiтло
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, 23.30 «Свiтське життя

2018»
12.15 Мелодрама «Вирок
iдеальної пари»
16.30, 21.30 «Жiночий Квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2018»
20.15 «Українськi сенсацiї»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
07.00 «Жди меня. Україна»
08.50 «Слово Предстоятеля»
09.00 Х/ф «Ласкаво просимо,
або Стороннiм вхiд заборонений»
10.30 Х/ф «Приборкувачка
тигрiв»
12.30 Х/ф «Сiм старих i одна
дiвчина»
14.10 Х/ф «Вiдпустка за свiй
рахунок»
16.50 Х/ф «Суєта суєт»
18.40 «Мiсце зустрiчi»
20.00 «Подробицi»
20.30 Д/п «Абсолютний
чемпiон»
21.30 «Великий бокс. Денис
Берiнчик - Росекi Крiстобаль»

НЕДIЛЯ, 23
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, 03.00
Новини
09.30, 13.50, 15.15, 17.55,
03.20, 05.00 Погода
09.40 Казка «Ганс Рьоклє i
чорт»
11.05 Д/ц «Свiт дикої природи»
11.35 Енеїда
12.40, 21.55 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Мас-стар 15 км.
Чоловiки
13.30, 17.35 Телепродаж
13.55 Лайфхак українською
14.10 #ВУКРАЇНI
14.40 Перший на селi
15.25, 01.40 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Мас-стар 12.5 км.
Жiнки
16.10 UA:Бiатлон. Студiя
16.35 UA: Фольк
18.00 Т/с «Галерея Вельвет»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.55 Д/ц «Гордiсть свiту»
23.30 Телепродаж Тюсо

КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
06.45 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
09.55 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя»
11.05, 12.05, 12.55, 13.55, 14.50
«Свiт навиворiт: Камбоджа»
15.50 Комедiя «Службовий
роман. Нашi часи»
17.40 Комедiя «8 перших
побачень»
19.30, 04.45 «ТСН-Тиждень»
21.00 Мелодрама «Двигун
внутрiшнього згоряння»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
07.10 Х/ф «Мiльйон у шлюбному кошику»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон»
11.00 «Орел i Решка. Перезавантаження. 3 сезон»
12.00 «Орел i Решка. Перезавантаження»
14.00 Х/ф «Вiзьми мене
штурмом»
16.10 Т/с «Побачити океан»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Книжковий клуб»
Прем’єра
22.30 Х/ф «Осiннi клопоти»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÑÎÁÀÊÀ ÇÍÀÉØÎÂ
ËÞÄÑÜÊÈÉ ÅÌÁÐ²ÎÍ
Останніми днями в м. Турка активно обговорюють випадок,
що трапився по вул. Січових Стрільців. Там собака приніс на
подвір’я людський ембріон. Відповідно господар чотирилапого
повідомив про це працівників поліції. Як з’ясували правоохоронці,
це був плід- викидень, приблизно 20-21 тиждень від зачаття,
вагою 420 грамів.
Працівники поліції вживають
новлення жінки чи дівчини, яка
оперативних заходів для встаможе бути причетна до даного

випадку. Для цього взято перелік прізвищ усіх, хто перебуває на обліку з приводу вагітності, хоча правоохоронці
свідомі того, що дана особа могла й не звертатися до медиків.
На даний час ембріон
відправлено на експертизу. По
даному факту відкрито кримінальне провадження.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

СМЕРТЕЛЬНЕ ПАДІННЯ
Таке життя – ніколи не знаємо, де на нас чатує небезпека.
Випадок, який трапився нещодавно в с. Боберка,є яскравим
свідченням цього. 65-річний місцевий житель, займаючись господарськими справами, з необачності впав і травмував собі
голову.
Потерпілого швидко доправили до Турківської КЦРЛ, куди прибув
нейрохірург зі Львова, який провів операцію, врятувати життя не
вдалося. Розповідаючи про це, власне, нагадуємо черговий раз про
обережність, особливо взимку – на слизькій дорозі.
Наш кор.

ПОДАВИВСЯ ШМАТКОМ М’ЯСА
Трагічний, водночас і курйозний випадок, нещодавно трапився в одному із сіл нашого району. Незадовго до Нового року, а
там і Різдвяних свят, господар зарізав порося.
Традиційно, після такої процедури, всі сідають до столу, як кажуть, скуштувати свіжини. Але, на жаль, на цей раз для одного із
учасників застілля стало роковим. Підсмажений шматочок м’яса
застряг у горлі, перекривши дихання. Ті, хто був поруч – врятувати
його не змогли. Все закінчилося трагічно.
Наш кор.

Кашель заспокоїться, якщо
подрібнити й змішати по 50 г
трави рути садової, звіробою,
шавлії й гіркого полину, залити
суміш в емальованому посуді 1л
вина «Каберне», додати 250 г
натурального меду, довести
до кипіння, прокип’ятити 5 хвилин на слабкому вогні, процідити і вживати по 1 ст. л. відвару тричі на день за півгодини
до їди.
* * *
Грип мине без ускладнень,
зникнуть усі симптоми застуди, якщо подрібнити й змішати по 100 г ягід малини, цвіту
липи, трави м’яти, материнки
й вересу, залити 1 ст л. суміші
0,5 л окропу, настояти 1 годину, процідити й пити по 0,5
склянки настою тричі на день
через 1 годину після їди, й четвертий раз – на ніч, безпосередньо перед сном, додавши в
настій 1 краплю лаврової олії.
Курс лікування – 5-7 днів.

ÍÀÉÂÈÙÀ
ÍÀÐÎÄÆÓÂÀÍ²ÑÒÜ
– ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²
Населення Львівщини з початку року зменшилось на
5394 особи, і на 1 жовтня 2018
року його кількість становила 2524,2 тис. Найвищий
рівень народжуваності був у
Турківському районі, найнижчий – у місті Моршин. Рівень
смертності найвищий у Перемишлянському районі, найнижчий – у місті Новий Розділ.
Кількість населення Турківського району на 1 жовтня 2018р.
становила 49489 осіб. Упродовж січня–вересня 2018 р.
кількість населення зменшилась на 115 осіб, за рахунок як
міграційного (80 осіб), так і природного скорочення (35 осіб). У
січні–вересні 2018р. народилось 474 дитини (на 2 дитини
менше, порівняно з січнем–вереснем 2017р.), померло 509
осіб (на 3 особи більше).
Головне управління статистики у Львівській області.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Українсько-польське підприємство купить прути з ліщини в необмеженій кількості, товщиною 1-3 см, довжиною від 3-х метрів. Також купимо плоти, плетені з ліщини. Технології плетіння навчаємо.
Перед заготівлею ліщини, або плетінням плотів, прохання зателефонувати, щоб не було накладок. Тел.: 0963030229.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Минає рік, як згасла свічка життя Антона Васильовича Бордуна;
його душа залишила земні обрії та полинула у вічність. Ми щиро
сподіваємося, що Господь оселив її там, де праведні спочивають.
Бо саме таким був тут, на землі, Антон
Васильович – обдарований Богом музикант, знавець своєї справи, добрий сім’янин, ревний християнин, який, будучи дяком у нашій церкві, прославляв своїм
піснеспівом ім’я Господнє. Світлу душу
його – доброзичливого, невідмовного,
що дарував усім привітну посмішку при
кожній зустрічі і знаходив для кожного
добре слово, Бог прийняв у свої обійми.
Нехай добрий, світлий спомин про Антона Васильовича назавжди залишиться у серцях всіх, хто його знав, любив і
шанував.
Ми разом молимося за його душу та
благаємо в Бога для нього Царства Небесного, і просимо всіх, хто знав покійного, пом’янути його тихою
молитвою.
Вічна йому пам’ять. Щире співчуття родині.
Настоятель, хор і парафіяни церкви Різдва Христового.
Колектив ПП «Тур-Авто» глибоко сумує з приводу передчасної
смерті диспетчера Михайла Володимировича Яворського і висловлює щире співчуття родині покійного.
Колектив ПП «Тур-Авто» висловлює щире співчуття диспетчеру –
Юрію Михайловичу Яворському і головному механіку – Роману Володимировичу Яворському з приводу передчасної смерті – батька
і брата.
Колектив дитячого дошкільного закладу Турківського НВК висловлює щире співчуття Оксані Володимирівні Яворській з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка – Михайла.
Відділ культури, працівники РНД, працівники народних домів району сумують з приводу смерті колишнього працівника районного
Народного дому Івана Дмитровича Федорка і висловлюють щире
співчуття рідним покійного.
Колектив Комарницького НВК висловлює щире співчуття техпрацівниці Надії Йосипівні Рик з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті брата – Івана.
Педагоги Риківської ЗОШ І-ІІ ступенів висловлюють глибокі співчуття вчителю інформатики Марії Анатоліївні Цінкевич, з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька – Анатолія Миколайовича
Тупичака, колишнього фельдшера Межигірського ФАПу.
Педагогічний колектив Турківської гімназії ім. О. Ільницького висловлює щире співчуття вихователю Надії Богданівні Бойко з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив Боринської міської лікарні висловлює щире співчуття
медсестрі терапевтичного відділення Іванні Іванівні Марчишак з
приводу великого горя – смерті матері.
Сусіди – Галина та Михайло Семеніви із села Нижнє Висоцьке –
висловлюють глибоке співчуття Іванні та Ярославу Марчишакам з
приводу тяжкої втрати - смерті матері та тещі. Вічна їй пам’ять.
Колектив Верхньояблунського НВК висловлює щире співчуття заступнику директора з виховної роботи Михайлу Васильовичу Шийці
та вчителю української мови Оксані Іванівні Шийці з приводу тяжкої
втрати – смерті матері та свекрухи – Марії Луківни Шийки.
Виконком Боберківської сільської ради висловлює щире співчуття землевпоряднику сільської ради Лідії Василівні Сорочич з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька.
Колектив Карпатського НВК ім. М. Іваничка висловлює глибоке
співчуття прибиральниці школи Оксані Олексіївні Галич з приводу
смерті батька – Олексія Івановича.
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