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Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ
Ó×ÀÑÍÈÊ²Â ÀÒÎ
Напередодні Нового року Президент України Петро Порошенко підписав Указ про нагородження медалями 30 учасників
антитерористичної операції на Сході України, жителів Турківського району. А загалом буде відзначено більше 150 наших
земляків.

Днями медалі тим, хто був признаний у першій хвилі мобілізації,
та хто внаслідок бойових дій став інвалідом, чи зазнав контузії, в
сесійному залі районної ради вручив військовий комісар Турківського району Руслан Косман та заступник голови райдержадміністрації Юрій Лило. Принагідно вони привітали Героїв та їхні сім’ї з
новорічними та Різдвяними святами.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÑÅÐÃ²É ÇÀÕÀÐ×ÈÊ
Î×ÎËÈÂ
ÑÒÀÐÎÑÀÌÁ²ÐÑÜÊÓ
ÏÎË²Ö²Þ
Не так давно начальника
Самбірського відділу поліції, до
якого належить Турківське
відділення, полковника Олега
Сушка, переведено начальником Залізничного відділу поліції
м. Львів. Відповідно, відбулися
кадрові ротації за місцем його
попередньої служби. Очолив
Самбірський відділ поліції
підполковник Роман Чекас, що
до того працював начальником
відділення у Старому Самборі,
а його посаду обійняв наш земляк, перший заступник начальник а Турківського відділення
поліції Сергій Захарчик. До слова, Сергій Васильович у свій час
уже
працював
у
цьому
підрозділі, а відтак тут є зовсім
не новачком.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
ÍÀ 2019 – 2021 ÐÎÊÈ
Дорогого і
люблячого, чуйного і турботливого сина та
брата – Миколу
Михайловича
Височанського – із ювілейним днем народження сердечно вітають
мама Марія, тато Михайло, сестри Галина, Іванна і Наталія – зі
своїми сім’ями і бажають ювіляру міцного здоров’я, удачі, гарного настрою, добра, любові, Божої
милості на довгій життєвій дорозі.
Многая і благая Тобі літ!
Здоров’я міцного – на довгі
роки –
Щиро бажаєм Тобі залюбки.
Господь хай дарує довгого
віку,
Достатку, миру, щастя без
ліку.
Калиною радість в душі хай
квітує,
Сопілка любові хай серце
хвилює.
Літа всі майбутні безмежно
і щиро
Щоденно дарують наснагу і
силу.

29 грудня 2018 року, об 11.00 год., в приміщенні сесійної зали
Турківської районної ради, з метою підготовки перспективного плану розвитку району на 2019 – 2021 роки, відбудеться
розширене засідання Ради регіонального розвитку району.
На засіданні планується обговорення пропозицій до Перспективного плану розвитку Турківського району на 2019-2021
роки, зокрема переліку основних об’єктів соціально – економічної сфери та інфраструктури,
що плануються до будівництва,
к апремонту, модернізації (за
рахунок коштів державного та

місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги).
Запрошуємо усіх небайдужих
мешк анців району, депутатів
районної ради, голів місцевих
рад, керівників установ та організацій району.
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова районної державної
адміністрації

ÏÅÐÅÄÑÂßÒÊÎÂ² ÇÍÈÆÊÈ Â²Ä ÀÃÐÎ-ËÒÄ
Із суботи, 29 грудня, по суботу, 5 січня, магазини «Либідь»
(майдан Шевченка) та «Агро-маркет» (вул. Молодіжна) надають
для покупців 5% знижки на всі види товарів.
50 копійок знижки на кожному літрі пального отримають ті, хто
куплятиме в цей період бензин чи солярку на автозаправці фірми
по вул. Міцкевича.

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.

20 грудня святкувала свій ювілейний день народження – 70річчя, найкраща теща, любляча мама, чуйна бабуся – Катерина
Федорівна Вовчанська, жителька м. Турка.
З нагоди ювілею бажаємо Вам, дорога, міцного здоров’я – з роси і води, безліч світлих і радісних днів
у житті, родинного тепла і довгих та щасливих
років життя під Господнім благословенням.
Роки, мов птахи, в вирій відлітають,
А спогади мережать далі голубі.
Хай Вашу стежку квіти застеляють,
Ви залишайтеся бадьорі й молоді.
Хай Вам здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добро і водограєм ллється
І щастя ділиться на многії і благії літа!
З любов’ю і повагою – зять Микола, дочка Наталія,
онуки Андрійко, Олег, Юрчик.

Дорогу і люблячу, щиру і турботливу дружину, маму і бабусю – Ганну Миколаївну Бурич, жительку с. Вовче – із ювілеєм – 70-річчям,
який відсвяткувала 20 грудня, від щирого серця і з великою любов’ю
вітають чоловік Михайло, дочка Галина з чоловіком Миколою, дочка Оксана з чоловіком Сергієм, дочка Наталя з чоловіком Василем, дочка Леся з чоловіком Вашиком; онуки: Леся, Вікторія, Марійка, Яна, Дмитро і Роман, Марійка з чоловіком Романом, Іринка та Микола.
До привітань приєднується родина Дупірякових.
Дорогій ювілярці усі бажають міцногоміцного здоров’я, світлої радості в житті, добробуту, миру, поваги від людей, любові від
рідних, Божої милості і благословення.
Люба дружино, матусю, бабусенько
мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любите, завжди помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас –найкраща!

Турківська районна організація Української Спілки ветеранів Афганістану щиросердечно вітає свого бойового побратима, голову РОУСВА – Зеновія Миколайовича Кузя – із ювілеєм,
який відзначатиме 26 грудня, і бажає
шановному ювіляру міцного здоров’я,
невсипущої життєвої енергії, добра,
миру, благополуччя, Божої ласки на
многії і благії літа!
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 та
миром.
Шануєм Вас за людяність і
щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість.
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
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ÙÅÄÐÈÉ, ÄÎÁÐÈÉ
ÌÈÊÎËÀÉ Ç ÏÎÌ²×ÍÈÊÀÌÈ
Â²ÄÂ²ÄÀÂ ÍÀØ ÊÐÀÉ
Хочеться вірити, що на Турківщині немає жодної дитини, яка б залишилася без подарунка в день чудового свята – Святого
Миколая. Зрозуміло, що для декого, – тих, хто із заможних сімей, гостинці є звичним явищем, а для малят з багатодітних сімей
чи тих, що потрапили у складні життєві обставини, це щось величне, що запам’ятається на все життя. Дивлячись в їхні щирі
оченята, в яких яскраво вимальована вдячність, радієш душею, що Чудотворець не обминув саме їх.
У День Святого Миколая малеча отримувала подарунки всюди – в школах, сім’ях,
на святкових заходах у державних установах, громадських організаціях. Одним із
таких святкових дійств був ранок 17 грудня для сорока дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та тих, що опинилися в складних життєвих обставинах,
який пройшов під егідою служби у справах дітей Турківської РДА. Споряджали Святого знані на Турківщині меценати – депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський, керівник ГО «Ідея та Чин», уродженець с. Боберка, житель м. Львів, Ілля
Сирко та приватний підприємець Олександр Ільницький. Варто відзначити, що
Ілля в цей день традиційно, як і в попередні роки, відвідав десятки багатодітних та
малозабезпечених родин в Турці та районі з величезними пакунками одягу, іграшок,
побутових речей, ну, й звичайно, солодощів.
А вже наступного дня подібний захід провів РЦ СССДМ. На нього запросили дітей
учасників АТО, а також дітей з малозабезпечених сімей. З вітальним словом до
присутніх звернувся заступник голови Турківської РДА Юрій Лило, помічник депутата
Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірина Кіра. Народний обранець на
цей захід також виділив величезну кількість гостинців. Дістали подарунки від депутата й діти учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Цікаву й повчальну
історію з життя Миколая-Чудотворця розповіла Ольга Писанчин. А діти, зі сльозами
на очах і з великим хвилюванням, декламували вірші, складені на честь Святого.
Сам Чудотворець, образ якого вміло втілив Микола Комарницький, не скупився на
гостинці та добрі слова для малечі.
Варто відзначити, що велику допомогу у спорядженні Миколая-Чудотворця традиційно надав і депутат обласної ради Михайло Ільницький. На своєму виборчому
окрузі він забезпечив святковими подарунками всіх дітей 1-4 класів, п’ятирічок, а
також й багатьох учнів старших класів. Заслуговує на увагу й те, що Михайло Михайлович не забув і багатодітну родину Наталії і Миколи Кудричів із с. Н. Яблунька, які
народили й виховують 10 дітей, в тому числі й чотири двійні. Невдовзі сім’я має
намір перебратися до новозбудованої оселі, й власне з цієї нагоди депутат пообіцяв допомогти їй меблями. Щороку допомагає Святому Миколаєві в його чудотворній місії й інший депутат обласної ради – Михайло Дзюдзь. За його дорученням,
подарунки для малечі привіз на Турківщину голова ради ветеранів поліції служби
охорони області Іван Кузьович.
Добрим словом та з великою вдячністю згадують учні та педагоги Жукотинської,
Хащівської ЗОШ та Лімнянського НВК мецената, знаного на Львівщині підприємця
Сергія Кіру. Щороку, об’їжджаючи чимало навчальних закладів Львівської області,
Республіки Польща, будинків для літніх людей та дітей з вадами здоров’я, він не
забуває про Турківщину. Щораз навідується в школу-інтернат (тепер гімназія ім.Олександра Ільницького – «Барні») і щедро обдаровує всіх вихованців. У НВК с.Лімна
цьогоріч він привіз святкові подарунки не лише для дітей, а й усіх працівників школи. Більше того, навчальному закладу подарував великий сучасний телевізор,
мікрохвильову піч та іншу побутову техніку.
За сприяння голови Турківської районної ради Володимира Лозюка, у переддень
свята наш район відвідали ще одні меценати – зокрема, члени ГО «Побратими
України» Всеукраїнської Спілки бойових дій учасників АТО», наші земляки Данило
Сипливий, уродженець с Либохора, Михайло Гвоздецький, уродженець с. В. Висоцьке, разом зі своїм сином Артуром. До слова, очолює громадську організацію
також наш земляк, уродженець с. Либохора Микола Миньо. Долучилися до цієї акції
й турківчанин, підприємець Зеновій Кубан та керівник ГО «Ветерани Афганістану»
Роман Кисіль. У День Святого Миколая вони привезли на Турківщину більше 2 тонн
подарунків. А це солодощі, фрукти, продукти харчування і одяг для дітей та дорослих, які дістануться також дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, та тим,
що опинилися у складних життєвих обставинах.
Не зрадили традиції опікуватися дітьми напередодні Святого Миколая й працівники Самбірської місцевої прокуратури. Заступник керівника Роман Малиновський, разом з ювенальним прокурором Турківського відділу Наталією Рибчич, відвідали з подарунками дитячий будинок сімейного типу сім’ї Саннікових з смт. Бориня,
де виховують п’ятьох дітей, позбавлених батьківського піклування.
Окрім слів вдячності від дорослих, всі меценати надовго запам’ятають щирі, непідкупні посмішки та велику вдячність в очах головних винуватців свята – дітей. Власне,
заради цього варто займатися благодійністю.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогу і люблячу дружину,
маму і невістку
– Галину Василівну
Вовчанську – з
ювілейним
днем народження,
яке
святкує сьогодні, 21 грудня, сердечно вітають чоловік
Степан, сини Володимир і
Андрій, свекор Степан, свекруха Люба і бажають ювілярці, щоб
збувалося все задумане і вимріяне, щоб досягнуте примножувалося, а задуми і сподівання
супроводжував успіх. Нехай у
житті завжди буде щастя, радість
і добро, а найголовніше – міцне
здоров’я.
Хай Мати Божа скрізь охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота.
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі довгі, многії літа!
Нехай життя квітує буйним цвітом
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним
роком
Здоров’я, злагоду, любов.
Вітаємо з ювілеєм дорогого і
турботливого зятя – Миколу Михайловича Височанського, жителя с. Матків.
Бажаємо
йому міцного
здоров’я, якого
ні за які гроші
не купити, родинного тепла,
якого нічим не
замінити, шани
людської, яку
не кожен може заслужити;
Божої опіки і благословення.
Всією родиною Тебе ми
вітаємо,
Міцного здоров’я і щастя
бажаємо.
Щоб горе завжди обминало,
А доля лиш радість й добро
дарувала.
Хай Мати Пречиста Тебе
оберігає,
Ангел Господній на крилах
тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло,
На многії літа, на щастя й
добро!
Тесть Володимир і теща Ярослава з родиною.

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÀ ÔÅÌ²ÄÀ
– ÁÅÇ ÑÓÄÄ²Â
Не так давно двоє суддів Турківського районного суду – Іван
Федитник та Тетяна Строна
– за власним бажанням написали заяви про звільнення.
Це, зрозуміло, значно ускладнило роботу суду, зокрема в оперативності розгляду справ. А буквально цього тижня цей орган
залишився зовсім без судді. За
підозрою у вимаганні хабара, оперативники СБУ, за процесуального керівництва САП, затримали
виконувача обов’язків голови суду
(і єдиного судді) Луку Кріля. Неправомірну вигоду він нібито вимагав в одного із жителів м. Турка, якого напередодні поліціянти
затримали за водіння автомобілем у нетверезому стані.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÍÀÁÀÒ
×ÎÐÍÎÁÈËÜÑÜÊÎÃÎ ÁÎËÞ
Хоч з часу аварії га Чорнобильській АЕС пройшло уже 32 роки, невимовний біль та душевні
рани ще довго ятритимуть душі українців, зрештою, як і європейської спільноти. Адже герої,
що стали на нерівну боротьбу з розбурханим атомом, рятували не лише нашу державу, а і
Європу.
Власне тому всі ми з великою
пошаною та вдячністю відносимося до людей, яких називаємо чорнобильці. Минулого вівторка, біля
пам’ятного знака, спорудженого на
честь ліквідаторів Чорнобильської
аварії, відбулися поминальні заходи за участі районної влади, громадськості, духовенства різних конфесій. З сумом і з болем тут згадували тих, хто, пройшовши чорнобильське пекло, не дожив до наших днів, та віддавали шану тим, хто
сьогодні є живим свідком найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття. Гіркий полин трагедії щораз
нагадує всім нам, як турботливо і
бережливо треба відноситися до новітніх
технологій, що можуть вийти з-під контролю людини.
На превеликий жаль, ми з кожним роком ми все менше згадуємо про героїв тих
днів, хоча фізичні і духовні рани в їхньому
житті болять й болітимуть ще довго. Розуміючи це, небайдужі люди, серед яких і депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський, роблять все можливе, щоб допомогти залікувати рани, притупити біль.
З нагоди вшанування чорнобильців,
трьом учасникам ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС – Михайлу Щуру, Миколі Іванюку та Василю Дяковичу – він подарував сімейні путівки на відпочинок в санаторій «Женева», а діточкам, що мають статус чорнобильців – подарунки.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

МЕЦЕНАТ З ВЕЛИКИМ СЕРЦЕМ І ДОБРОЮ ДУШЕЮ
Тепло та радісно відсвяткували свято Святого Миколая учні
та колектив Лімнянського НВК.
Адже до нас приїхав постійний
меценат нашої школи Сергій
Кіра, якому завжди тут раді. Та
приїхав він не сам, а разом зі своїм
другом, музикантом-віртуозом
Василем Пташником, який взяв
участь у святковому концерті.
Сергій Іванович, в образі Святого Миколая, привітав усіх зі святом та обдарував дітей солодощами. Цьогоріч школа отримала від пана Сергія не тільки
солодкі подарунки, а й телевізор
та мікрохвильову піч. Колектив
та учні радо зустріли мецената
та щиро подякували йому.
Учні відсвяткували свято чудовою концертною програмою з піснями, віршами та сценками як з добрими, так і зі злими силами, які прагнуть зірвати свято, але їм це, звичайно ж, не вдається. Бо добро
завжди перемагає!
Слід зауважити, що Сергій Іванович уже тринадцятий рік поспіль надає школі подарунки до цього
прекрасного свята. Діти завжди з нетерпінням чекають його в гості.
Ярослав ТИРИК,
директор Лімнянського НВК.
Керуючись ст..11п.2 «а» ст.28, ст. 59 ЗУ
«Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.31 ЗУ” Про житлово-комунальні
послуги “, відповідно до ЗУ «Про відходи»,
Постанови КМУ від 26.07.2016р. №1010 «Про
затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів», КП”Турківське житлово-комунальне управління» подає на розгляд тарифи на вивезення твердих побутових
відходів, захоронення твердих відходів , викачку рідких нечистот по місту з 02.01.2019
року.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
на вивезення 1м.куб.ТПВ від бюджетних
організацій , небюджетних організацій, приватних підприємств з 02.01.2019 р.
1.Вартість вивезення 1м.куб.ТПВ
97,97
грн.
2. Накладні затрати – 70%
68.58
грн.
Всього:
166.55 грн.
3.Рентабельність 12%
19.99
грн.
Всього:
186.54 грн.
4.ПДВ – 20%
37.31.
грн.
Всього :
223.85 грн.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
на викачку 1м.куб.рідких нечистот по місту з
02.01.2019 р.
1. Вартість викачки 1м.куб.рідких нечистот –
255.93 грн.
2. Накладні затрати – 70%
179.15 грн.
Всього: 435.08 грн.
3. Рентабельність 12%
52.21 грн.
Всього:
487.29 грн.
ПДВ 20%
97.46 грн.
Всього:
584.75 грн.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
на захоронення 1м.куб. твердих побутових
відходів з 02.01.2019 р.
1.Вартість захоронення
25.52 грн.
2.Накладні затрати 70%
17.86 грн.
Всього:
43.38 грн.
3.Рентабельність 12 %
5,21 грн.
Всього:
48,59 грн.
ПДВ 20%
9,72 грн.
Всього:
58.31 грн.
Ігор СОЛОПАТИЧ,
в.о. начальника КП”Турківське
житлово-комунальне управління” .

10-А клас 1975 року випуску Турківської середньої школи сердечно вітає з ювілеєм своїх наймолодших однокласників – Лесю Христинич (Скребець), яка святкуватиме 25 грудня, і Зеновія Кузя, який
відзначатиме 26 грудня, і бажає їм 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.

Працівники ветеринарної служби району
сердечно вітають із золотим ювілеєм, який
святкувала 20 грудня, Іванну Іванівну Гошівську і бажають шановній ювілярці міцного
здоров’я, благополуччя, життєвих сил, любові, злагоди, миру та Божого благословення на многая і благая літ.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід вберігає молитва свята.
Хай щастям квітує життєва стежина
На многії і благії майбутні літа.

Дорогу дочку, сестру, цьоцю і племінницю – Іванну Іванівну Гошівську – з ювілейним днем народження сердечно вітають мама,
сестри Галина, Марія, Оксана, Наталія – зі своїми сім’ями, брат Василь, цьоця Софія.
Рідненька наша, нехай доля дарує Тобі тільки щасливі миті життя та втілює все задумане. Доброго
Тобі здоров’я, радості, достатку і довгого щасливого віку під Божим і людським благословенням.
Нехай промінь сонця, як Ангел із неба,
Прилетить і сяде на плече.
Хай за нас обійме, ніжно поцілує
І багато щастя принесе!

Щиросердечно вітаємо із ювілейним днем народження нашу
люблячу, дорогу, турботливу, дбайливу, чуйну дружину, маму, бабусю
і сестру – Ірину Ярославівну Копитчак із м. Турка.
Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, радості, щоб кожен день
здавався святом – квітучим, щедрим і багатим!
Хай береже Вас Господь!
Рідненька, дорога, вітаєм!
Даруєм світ ми Вам цілком,
Від негараздів – Вам бажаєм –
Хай янгол захистить крилом.
Спасибі, люба, за тепло, за ласку,
За те, що любите й піклуєтесь про нас,
Живіть ще довго, рідная, будь ласка,
Щоб на сторічний ювілей ми привітали
Вас.
З любов’ю і повагою – чоловік Богдан, сини
Василь та Микола; невістки Світлана та Ірина,
онуки Микола, Вікторія, Анастасія і Соломійка; сестри Тетяна, Софія, Надія, Ярослава і брат Іван – з сім’ями.

Сердечно вітаємо із золотим ювілеєм, який відзначила 20 грудня, дорогу і люблячу маму, турботливу, найкращу у світі бабусю –
Іванну Іванівну Гошівську із с. Ясениця.
Бажаємо Вам, рідненька, доброго здоров’я, Господньої ласки і
опіки на довгі, мирні і щасливі роки життя.
Люба матусю, Вас щиро вітаєм!
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, як крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили!
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас – найкраща!
Дочки Галина, Оксана з чоловіком Віталієм, сини – Михайло з
дружиною Марією, Володимир з дружиною Марією; онуки Андрійко,
Іринка, Яночка, Маринка та Денисик.
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ÇÀÂÄßÊÈ Ð²ØÓ×ÎÑÒ² ÏÎÐÎØÅÍÊÀ, Â ÓÊÐÀ¯Í²
Â²ÄÁÓËÎÑß ÑÒÂÎÐÅÍÍß ªÄÈÍÎ¯ ÏÎÌ²ÑÍÎ¯
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ - ÅÏ²ÔÀÍ²É
Про це під час своєї промови заявив новообраний предстоятель Української православної церкви Епіфаній.
«Ми зуміли засвідчити, що ми можемо об’єднатися, ми можемо єднатися, і ми
можемо створити в Україні єдину помісну православну церкву нашими спільними зусиллями. А також, найперше, ми всі повинні висловити нашу щиру подяку
його Всесвятості Вселенському патріарху Варфоломію, який зробив такий рішучий крок з визнання автокефалії Української православної церкви. Але цього не
відбулося би, якби не рішучість нашого високодостойного Президента України
Петра Олексійовича Порошенка», - наголосив він.
15 грудня в Києві Об’єднавчий собор обрав першого предстоятеля Української
православної церкви. Ним став Епіфаній. Фактично - це буде перший визнаний
київський митрополит з часів правління Ярослава Мудрого.
Тепер новообраному предстоятелю потрібно відвідати Вселенського патріарха і отримати Томос про автокефалію Української православної церкви.
Об’єднавчий собор відбувся в Софіївському соборі, що є важливою історичною
традицією. Саме в Софіївському соборі 1051 року був висвячений перший київський митрополит Іларіон. Саме з праці Іларіона «Слово
про закон і благодать» можна вважати початок обґрунтування незалежності української церкви.
Також у Софії 1921 року було висвячено протоієрея Василія Липківського на митрополита Київського і всієї України УАПЦ.
Тепер нового українського митрополита висвячуватимуть також у Софіївському соборі.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

Ìèêîëà¿âñüêå ñâÿòî â
ìóçå¿ «Áë³íäàæ»
Уже традиційно до Дня Святого Миколая маленькі турківчани, які найбільше потребують уваги, піклування та підтримки, отримують подарунки.
Під час свята малечу привітав Голова благодійної організації
«Фонд допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям учасників АТО»
Володимир Саврук, передавши подарунки від Святого Миколая
дітям учасників АТО Турківського району та вихованцям ДНЗ № 3,
побажавши малечі здоров’я, миру, благополуччя, гарного настрою
та позитивних емоцій.
Олена КЛЮС.

НИЗЬКИЙ УКЛIН ВАМ,
МЕЦЕНАТИ

19 грудня в Завадівський
НВК завітав Святий Миколай.
Святитель Миколай Чудотворець особливо шанується нашим богобоязливим народом.
Мабуть, немає жодної оселі, у
якій би не було ікони цього святого. Ім’я Святителя Миколая у
віруючих людей асоціюється із
особливим життям, сповненим
християнськими чеснотами, та
молитовним заступництвом. Допомагає всім, хто звертається
до нього.
У житті кожної дитини сьогоднішнє свято асоціюється,
перш за все, із подарунками під
подушкою й дивами. Добрий казковий дідусь подарував нашим
діткам подаруночки, а дорослим
– радість. Подякувати за свято
ми хочемо Миколі Кольгановичу, Мар’яну Зелінку, Івану
Ільницькому, Лілії Биїк, які, за
сприяння голови Завадівської
сільської ради Мар’яна Сакаля,
надали солодкі подаруночки
для всіх учнів школи.
Іван НАНІВСЬКИЙ,
директор Завадівського НВК.

День Святого Миколая – одне з найбільш бажаних свят, яке
з нетерпінням чекають усі українські діти. Не обминув він
цього року і Нижньовисоцький НВК.
Подарунки одержали учні підготовчої групи, початкових класів та
старшокласники.
Педагогічний колектив та батьківський комітет Нижньовисоцького НВК висловлюють щиру подяку за подарунки школярам до
Дня Святого Миколая депутату Львівської обласної ради Михайлу Ільницькому, підприємцям: Василю Негіру, Зеновію Кубану та
Ігорю Павлику.
Бажаємо Вам, благодійники, міцного здоров’я, щастя, довгих років
життя. Нехай Всевишній обдаровує Вас і Ваші родини своїми ласками і щедротами за всі Ваші добрі справи. Здоров’я Вам, миру, злагоди, родинного тепла, щасливого Нового року і Різдва Христового.

Немає, напевно, такої людини, яка б, поринаючи у спогади
дитинства, не згадувала чарівну і таємничу ніч на Миколая.
Цілий рік малеча чекає цього свята в кожній домівці, в кожній
школі. Чекали Чудотворця й учні Явірського НВК. І він прийшов та обдарував їх солодощами.
Дирекція, педагогічний та учнівський колективи Явірського НВК
щиро дякують сільському голові Дмитру Гошовському – за організацію та доставку подарунків для всіх учнів школи, а також меценатам – приватним підприємцям, керівникам установ та організацій
села, за чий кошт були придбані подарунки.
Нехай Господь дарує Вам, шановні меценати, і Вашим родинам
здоров’я, мир, злагоду, достаток і своє світле благословення.

Педагогічний і учнівський колективи Яворівської ЗОШ І-ІІ ст.
висловлюють щиру подяку депутату Львівської обласної ради
Михайлу Ільницькому, місцевому підприємцю Марії Горбей і
церковному комітету за подарунки до дня Святого Миколая.
Бажаємо меценатам міцного
здоров’я, миру, Божої благодаті,
плідної праці на благо України.

Зазвичай вважається, що Святий Миколай обдаровує гостинцями діточок, та в цьому році
Святий приберіг дещо і для дорослих. Так через депутата
Львівської обласної ради, директора ДП «Боринське лісове
господарство»
Михайла
Ільницького, він передав не
лише солодощі для школярів
Буковинської ЗОШ І-ІІ ст., а й комплект крісел для учительської.
Допоміг Миколаю –Чудотворцю
спорядити гарні подарунки для
буковинчан і депутат Турківської районної ради Ярослав Паращич. Дирекція школи, педагогічний колектив, учні та батьківський комітет щиро дякують
доброчинцям і бажають їм
міцного здоров’я, Божого благословення, ласки і опіки на многії
і благії літа!

Дирекція Нижньотурівського НВК висловлює щиру подяку за неодноразову організацію подарунків до Дня Святого Миколая для учнів школи спонсорам – депутату Львівської обласної
ради Михайлу Ільницькому, підприємцю Василю Чернянському, Нижньотурівському сільському голові Петру Шкрамку.
Бажаємо Вам, шановні благодійники, міцного здоров’я, щастя, довгих і світлих років життя.
Нехай Всевишній обдаровує Вас і Ваші родини своїми ласками і щедротами за всі Ваші добрі справи
на многії і благії літа!

Працівники анестезіологічного відділення Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із 45річчям завідувача відділення
Миколу Миколайовича Марусяка і бажають
шановному
імени нни ку міцного
здоров’я, невичерпної
життєвої енергії,
великого людського щастя, достатку і миру,
Божої ласки і благословення на
многії і благії літа!
Нехай Вам у світі щасливо
живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в
житті повелося,
Хай збудеться все, що іще
не збулося.
Господь хай дарує надію й
тепло
На многії літа, на щастя й
добро!

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного ліцею щиросердечно вітає з
ювілейним днем
народження старшого майстра
Миколу Васильовича Сакаля і бажає
шано вному
ю в і л я р у
міцного здоров’я, родинного тепла, благополуччя і
довголіття.
Хай ясніють літа, колосяться жита,
Зеленіють луги вміло скошені.
Хай сміється душа, хоч і
роки спішать,
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 Вами здійсниться.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного ліцею щиро вітає з ювілеєм
техпрацівника Романа Володимировича Семенківа
і бажає ювіляру доброго
здоров’я,
сімейних
гараз дів,
д о с т а т к у,
Божої опіки
у житті.
Хай нових днів ще буде
безліч,
Без ліку – щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний
день.
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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ÂÎÂÀ ÇÅËÅÍÑÜÊÈÉ – ÇÎÐßÍÈÉ
×ÀÑ ²ÃÎÐß ÊÎËÎÌÎÉÑÜÊÎÃÎ
Ви задавали собі коли-небудь питання, чому 27 років поспіль нами правлять олігархи, які викачують з нашої країни все багатство? Чому їм щоразу вдається привести до влади свого «ручного» Президента, а ми розуміємо, що це корупціонер і їх людина тільки після того, як ми його
вибрали? Вся справа в тонких технологіях з промивки мізків, які майстерно на кожних виборах
використовують олігархи, щоб в черговий раз обдурити нас і потім знову пограбувати. І ці
вибори не виняток.

Технології промивання мізків розраховані на
те, що у виборців не вистачить інтелекту їх розпізнати
Давайте розберемося, як думають олігархи, коли
вони планують в черговий раз обдурити нас і обвести навколо пальця. Перше, що вони роблять, – це
проводять глибокі соціологічні дослідження, щоб
зрозуміти, чого ми хочемо. Це їм потрібно для того,
щоб так побудувати кампанію їх майбутнього кандидата, щоб вона задовольнила актуальні очікування
виборців. Саме так все і відбувалося і при підготовці
до майбутніх виборів Президента в 2019 році. Олігархи побачили, що в людей є великий запит на «нові
обличчя», і вони тут же відразу почали для нас ці
«нові обличчя» створювати.

Було це на дні народження олігарха Ігоря Суркіса
– друга Коломойського – Зеленський веселив гостей, кривляючись і граючи різні смішні ролі, в тому
числі і роль майбутнього Президента. Кажуть, олігархи веселилися від душі, а Соня Кошкіна стверджує, що Зеленського за це щедро віддячили і заплатили гонорар більш ніж 100 000 доларів!

СОНЯ КОШКІНА:
«Уявляєте, так: потенційний кандидат в президенти веселить українську «знать». Народ жує, чавкає,
випиває й хіхікає в проміжках. Особливо коли Зеленський обсміює пасаж «я ж ще не висунувся».

Що ж далі має відбутися за їхнім задумом? Далі
нам підносять нового кандидата, якого вони рекламують на своїх телеканалах і представляють для нас
його в кращому вигляді, а ми, як лохи, знову ведемося на це, знову голосуючи за їх маріонетку, яка
потім захищає і примножує їх капітали, продовжуючи розкрадати країну. Олігархи ж потім, в черговий раз досягаючи своїх цілей, сміються над
нашою дурістю, називаючи нас «лохторатором».
І так триває від виборів до виборів.

ВЕСТИ:
«Ігор Коломойський буде спонсорувати відразу декілька політпроектів. Перший з них — Володимир
Зеленський»
До речі, саме Коломойському і каналу 1 + 1 Зеленський зобов’язаний своєю кар’єрою і популярністю. Саме «Беня», як поміж олігархами називають
Коломойського, обігрів майбутню зірку і дав йому
путівку в життя, зробивши його частиною своєї бізнесімперії.
Протягом усіх цих років Зеленський був у Коломойського як придворний блазень, роллю якого було
веселити свого господаря і його друзів. А ще Беня
дуже полюбляв замовляти йому жарти про своїх політичних опонентів, які в потрібний момент завжди з’являлися на виступах «95-го Кварталу». Не цурався
він і продавати свого «клоуна» на корпоративи друзям. Про останній такий гучний корпоратив, який
пройшов у кінці листопада, писала одна з найавторитетніших журналістів Соня Кошкіна. Це був
справжній «сходняк олігархів», на якому була практично вся перша двадцятка списку Форбс.

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ НБУ:
«Результати незалежного розслідування компанії
Kroll підтвердили, що ПАТ «Приватбанк» було об’єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків
щонайменше в розмірі 5.5 млрд. дол. США. Про це
йдеться в результатах розслідування, представлених Національному банку України»
Ви тільки уявіть, десь в Швейцарії, в гарному ресторані на чергове свято зібралися українські олігархи, які ще вчора вимивали з нашої країни мільярди.
Там, за пляшкою гарного віскі, в теплій бесіді у них і
народилася ідея фільму «Слуга народу». Далі вони
найняли хорошого сценариста і, під своїм керівництвом, створили сценарій нового серіалу, побудованого на основі наших очікувань, які до цього вони
ретельно вивчили. Після цього, як і для будь-якого
іншого фільму, вони найняли відповідного актора,
який і зіграв «ідеального президента» – ось і вся
технологія!
Ну а що ми? А ми знову задоволені, як барани,
йдемо голосувати за їх вигаданий образ! Нам же
знову показали по телевізору гарну картинку, ми ж
знову не хочемо напружуватися і думати. Ось в цьому і є вся суть наших бід!

Зеленський – маріонетка Коломойського
На цих виборах, даючи нам те, на що ми очікуємо, першу скрипку серед олігархів грає власник телеканалу 1 + 1 Ігор Коломойський зі своїм кандидатом Володимиром Зеленським. До президентських
перегонів Коломойський підійшов з найпривабливішою «маріонеткою» серед інших олігархів. Можна
сказати, що Коломойському просто пощастило, що
10 років тому, для підняття рейтингу свого каналу,
він взяв до себе на роботу нового талановитого коміка, який сьогодні виявився дуже доречним.

канал Коломойського, а Коломойський той, хто протягом десятків років грабує нашу країну, і той, кого
сьогодні Нацбанк звинувачує в шахрайських діях
на 5,5 млрд доларів.

І тут питання для тих, хто думав голосувати за Зеленського: хіба може майбутній президент ось так
плазувати перед олігархами, нехай навіть за такий
великий гонорар?
В українців все в порядку з головою? У нас
висохли мізки?

Поки в Україні є люди, готові голосувати за Голобородька, нам не варто чекати якихось поліпшень в
країні. Не помічаючи, що образ Зеленського штучно
створений і нав’язаний нам в рамках продуманої технології по промиванню мізків, ми не тільки позбавляємо себе нормального майбутнього, але і крадемо нормальне майбутнє у наших дітей. І про це повинен пам’ятати кожен, хто робить такі необдумані і
неусвідомлені вчинки. Рівень нашої бідності буде
залежати від рівня нашої дурості.

Тепер давайте задамо собі питання, а чи все в порядку в нас з вами з головою, якщо серед нас є
люди, які на повному серйозі готові голосувати за
Зеленського і знову підігравати олігархам, розуміючи, що це їх ручний, на 100% керований кандидат?
Якщо ми не думаємо, відключаємо мізки, навіщо
тоді потім ми скаржимося на життя? Навіщо тоді говоримо, що стали жити гірше, що країна стала
біднішою і нам не вистачає грошей?

І якщо, незважаючи на все це, ми знову дозволимо олігархам обвести нас навколо пальця, як повних
дебілів, і будемо голосувати за Зеленського, тоді просто потрібно чесно сказати собі, що «МИ – ІДІОТИ!»
І не треба скаржитися на життя!

Виходить, ми самі винні у всіх наших бідах, раз
не хочемо глибоко аналізувати ситуацію і віримо
всьому, що нам покажуть по телевізору, не замислюючись про те, а хто володіє тим чи іншим каналом і визначає його інформаційну політику. Все ж
очевидно! Ось, наприклад, зовсім недавно кожен міг
бачити, як Коломойський покликав на своє ток-шоу
на 1+1 Тимошенко, але при цьому він не покликав
нікого, хто б міг поставити їй якісь гострі питання. В
цьому і є суть маніпуляцій і управління каналом.

СХЕМИ (РАДІО СВОБОДА):
«Зеленський публічно намагається приховати
свій близький зв’язок з Коломойським і в коментарях журналістам зводить все до лише ділових відносин з олігархом. Однак знімальній групі програми
«Схеми» вдалося зафіксувати Зеленського серед
близьких друзів олігарха, на його дні народження,
яке відбулося в ресторані Parc des eaux vives на
березі Женевського озера»

Дивлячись 1+1, кожен повинен розуміти, що це

Олег ПАНЧУК,
за матеріалами 5.ua

Якщо нами так легко маніпулювати і нас так
легко обдурити, значить, ми заслуговуємо те,
що маємо.
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БЕЗЗАХИСНІ ЯЛИНКИ
ПРОСЯТЬ НАШОГО ЗАХИСТУ
Віддавна оспівана в легендах, переказах, піснях краса Карпат. А це, передусім, зелені лісові шати. Карпатські схили поросли
міцними буками, таємничими соснами, стрункими, чарівними смереками.
Навіть у найхолоднішу пору наші синьогори не втрачають своєї
краси і чарівності. Тому ми не помилимося, якщо скажемо, що немає
на землі дитини, яка би була байдужою і по-справжньому не закоханою в ліс. Ліс – це краса. Ліс не можна не любити. Не випадково,
що в деяких мовах красу і щастя позначають одним словом. Без
краси немає щастя. І немає краси більшої і досконалішої, ніж краса
природи. Вона скрізь і всюди. Треба тільки її вміти бачити, відчувати
і оберігати.
Минають дні, змінюються події, сповнені радістю і смутком. І ось
уже скоро до нас на поріг завітають найкращі свята нашого дитинства – Новий рік, Свят-вечір, Різдво Христове. Яким же буде 2019
рік і що з собою принесе, ми не знаємо. Та віримо – якщо зустріти його з Господнім благословенням, зі щирим серцем, з теплою посмішкою
– то він обов’язково посміхнеться у відповідь,
заспіває веселу коляду, посипле лагідним пухким снігом, усміхнеться до нас усмішкою дитини…
Але які ж свята без ялинки? Велику втіху приносить дітям новорічна гостя. В помешканнях
розноситься свіжий смолистий запах. Він приносить різні спогади і дає нам можливість хоч
на хвилину забути про наші повсякденні турботи.
Але ми не надто задумуємося над тим,
скільки років потрібно, аби така красуня виросла і милувала наше око, а потім, по закінченні
свят, ми знімаємо прикраси з деревця і безжально викидаємо його на смітник. Ось і все.
Свята скінчилися, а разом із ними життя тисяч
і сотень дерев. Ми повинні розуміти, що всі дерева ростуть повільно – всього 20-30 см на рік. Щоб дерево виросло, потрібні десятиліття. Крім того, ми добре знаємо, що дерева
виконують важливі у природі функції – захищають землю від ерозії,
забезпечують повноводність річок, очищають повітря від шкідливих
домішок. Крім того, в наших Карпатах ялиця може жити 300 років,
досягти висоти до 50 метрів, і тоді дерево може дати людям 15-20
кубометрів деревини. Однак чи дійдуть ці слова до свідомості, до
сердець людей? Сподіваємося, що перед Новим роком та Різдвом
Христовим жителі Карпат не візьмуть гріх на душу, не засунуть сокиру за пояс і не підуть за ялицею. Ті, хто по-справжньому любить
природу, хоче добра собі, дітям та внукам, придбає ялинку або новорічний букет на ялинкових базарах.
Ми звертаємося до наших однодумців: згуртуймося і підтримаймо акцію «Ялинки просять захисту». Тільки тоді наші знання, умін-

ня та енергія будуть спрямовані на збереження та відтворення чудової природи – безцінного багатства нашої держави
А на свята зайдімо у чарівний ліс, як у гостинну домівку товариша,
полюбуймося стрункими яличками, вслухаймося в неповторний
шепіт смарагдових гілок, що вкрилися свіженьким сліпучо-білим
іскристим інеєм. Напевно, після побаченої зимової лісової казки,
більше ніколи не захочеться рубати деревця.
Чим людина щаслива? Напевно, тим, що доля, Божа воля, дає
можливість оглянутися назад. Оцінити зроблене і передбачити
майбутнє. А воно, погодьтеся, все-таки, світле, гарне, збагачує наше
життя вірою і надією. Переконує нас у тому, що людина – Боже творіння, яке несе відповідальність за
наш світ природи, особливо за ліс. А
він є по праву оберегом народу, його
життя.
Доля природи і доля людини – нероздільні. Знищуючи природу –
відбираємо комусь право на життя.
Охороняючи природу – охороняємо
своє життя. Природа закликає людину до збереження життя. Це є заклик життя до життя, заклик життя несвідомого до життя свідомого.
Тож будьмо добрими і щедрими.
Завжди пам’ятаймо, що любов до
природи, бережливе ставлення до
неї – це наш святий обов’язок, наш
духовний світ.
У переддень новорічно-різдвяних
свят прийміть від нас найщиріші
вітання. Ми сподіваємося, віримо,
що прийдешній рік стане кращим, щедрішим. Що яскрава Різдвяна
зоря, яка звістила світу про прихід Месії, стане гарною підтримкою у
наших починаннях та задумах. Зичимо вам здоров’я, великого
людської щастя, доброї долі, любові, віри і надії на все найкраще,
що може побажати людина людині у ці гарні передсвяткові дні.
Ступає січень тихим кроком,
Кружля у вальсі білий сніг.
З Різдвом Христовим, з Новим Роком!
Вітаємо Вас радо всіх.
Нехай малий Ісус на сіні,
Що в темну ніч на світ прийшов,
Дарує Вам і Україні
Надію, Віру , Щастя і Любов!
Учні Ясеницького шкільного лісництва.

ÎÑÂßÒÈËÈ
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На вулиці Середня м. Турка (поруч із колишньою старою будівлею спортивної школи), через
р. Літмир, споруджено новий добротний міст, через який може не тільки пройти людина, а й
проїхати вантажна чи легкова автомашина. Зроблено біля міста й освітлення. До речі, тут
ніколи не було моста, Жителі Середньої пригадують, що дуже давно на цьому місці була
невелика дерев’яна лавка, яку у свій час забрала повінь. Люди, якщо комусь потрібно було
дібратися на другий берег річки, влітку, коли дозволяла вода, переходили її вбрід, а взимку,
коли річка замерзала – по льоду. Так же й переїжджали ріку машинами чи підводами. Найважче
було, коли йшов похорон, і труну з покійником потрібно було переносити на цвинтар по вузькій
лавці, що знаходиться біля церкви Св. Миколая. Так само потрібно було в обхід доставляти й
надмогильні пам’ятники. Неможливо було доїхати й до приміщення Турківського НВК №1, який
знаходиться за річкою. Словом, це створювало багатьом неабиякі труднощі. Тепер новозбудований міст вирішить усі ці проблеми. Щоправда, залишається ще підсипати дорогу до цвинтаря, але є надія, що в наступному році й цю роботу буде зроблено.
Міст будували чотири роки. Багато допомогла міська рада – будівельними
матеріалами. А роботи проводили силами місцевої громади. Активізував цю
роботу місцевий парох, настоятель храму Св. Миколая о. Ігор Стецишин. Після
богослужінь він завжди просив парафіян іти на будівництво моста. Чи не
найбільше приклався до організації і
проведення будівельних робіт голова
церковного комітету Валерій Копитчак,
якому допомагали Василь Копитчак,
Володимир Дмитрус, Василь Копитчак,
Микола Годованець, Роман Савка, і багато-багато інших чоловіків, які, маючи
вільну хвилину, йшли працювати. Сьогодні громада вул. Середня щиро дякує
тим, хто давав транспорт на перевезення будматеріалів, робив освітлення,
зварював перила, готував обіди, словом, усім, хто приклався до спорудження моста.
У середу, у день Святого Миколая- Чудотворця, в честь храмового свята, протопресвітер о. Ігор
Стецишин, разом зі священиками, що прибули на святкову літургію до церкви Св. Миколая, за участі
представників міської ради та чисельної громади, освятили новозбудований міст. Щоб довго служив
людям і не руйнувався.
ОЛЬГА ТАРАСЕНКО.

ÁÓÄÅ ÙÅ ÎÄÍÀ ÃÅÑ?
54-а сесія 7-го скликання
Турківської міської ради, керуючись статтями «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Земельного Кодексу України,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», надала дозвіл на розробку детального плану забудови території для будівництва та обслуговування гідроелектростанції (МГЕС) на р.
Яблунька та сонячної електростанції (СЕС) по вул. Травнева в м. Турка.
Заява на будівництво МГЕС
надійшла від ТзОВ «Сила Струму» (м. Львів).
Площа земельної ділянки в
межах населеного пункту – 1 га,
за межами – 0,25 га.
Нещодавно, 14 грудня, у приміщенні міської ради пройшли
громадські слухання для врегулювання громадських інтересів
щодо розроблення проекту детального плану території земельної ділянки для будівництва та
обслуговування мінігідроелектростанції на р. Яблунька. У слуханнях взяли участь представники ТзОВ, відділу містобудування
та архітектури Турківської РДА,
відділу Держземагентства у Турківському районі, окремі депутати. Щоправда, попри те, що повідомлення про проведення громадських слухань було оприлюднено на офіційному сайті Турківської міської ради, жителі Травневої, де саме будуватимуть
міні-ГЕС, проігнорували, або й
взагалі не знали про слухання,
адже Інтернетом користуються
далеко не всі жителі міста.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогу
і
люблячу племінницю, жительку
с.
Верхнє
Висоцьке – Анну
Зеновіївну Черепанин – щир ос ерд ечно
вітаємо із 15літтям, яке
святкувала 20 грудня.
Дорогенька наша, виростай
Розумною, доброю і красивою.
Будь в житті, рідненька,
Ти завжди щаслива.
Виростай на радість і батькам і рідним,
Будь для родини – лагідна,
А для друзів вірна.
Хай у тебе під ногами
Квіти розцвітають,
А над головою сонце світле
сяє,
Хай завжди збуваються
Всі твої бажання
А ми всі шлемо тобі щире
вітання.
Сьогодні день народження у
тебе
І ми тебе вітаєм від душі,
І віримо, що прийде Ангел з
неба
І принесе із неба три ключі.
Цей перший ключик – від
любові:
Любов – від Бога, друзів і
батьків
І віримо, що дуже скоро
Матимеш сотню цих
ключів.
А другий ключик є від щастя,
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни.
Бо третій ключик – від здоров’я,
Його найбільше в світі бережи.
Із любов’ю – цьоці Галя і Софія та вуйко Василь.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного ліцею щиро вітає з ювілейним
днем народження майстра виробничого навчання Василя Васильовича Наливайка
і
бажає шановному
ювіляру неба
б е з хма р н о г о ,
настрою гарного,
щастя – без ліку і довгого віку.
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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ПОНЕДIЛОК, 24
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, 11.45, 03.20, 05.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.30, 16.50 Телепродаж
11.55 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.15 Д/ц «Свiт дикої природи»
13.55 Х/ф «Чарiвник країни
мрiй» 1 с.
15.50 Пообiдi шоу
17.10 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с
«Найекстремальнiший»
21.25 «Кардинал Мар’ян
Яворський»
22.25 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя
пiд проводом Святiшого Отця
Франциска в Базилiцi святого
Петра
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, 05.35 ТСН
09.30, 11.20, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.15 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
20.15 Х/ф «Сам удома»
22.15 Х/ф «Двигун внутрiшнього
згоряння»
ІНТЕР
06.05, 22.05, 05.25 «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»
09.25, 18.00, 19.00, 01.50 Токшоу «Стосується кожного»
11.20, 12.25 Т/с «Побачити
океан»
15.50 «Жди меня. Україна»
20.00, 02.35 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Особый
случай»
23.50 Х/ф «Книжковий клуб»

ВIВТОРОК, 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, 03.00
Новини
09.30, 22.00, 23.15, 01.40,
02.50, 03.20, 05.25 Погода
09.40 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя
пiд проводом Святiшого Отця
Франциска в Базилiцi святого
Петра
11.30 Концерт Євгена Хмари
«Знамення»
13.00 Рiздвяне привiтання i
Апостольське благословення
для Риму i цiлого свiту
Святiшого Отця Франциска з
площi святого Петра у Римi
13.30, 16.50 Телепродаж
13.50 Х/ф «Чарiвник країни
мрiй» 2 с.
15.50 UA: Фольк
17.10 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с
«Найекстремальнiший»
21.25 Нашi грошi
22.15 Розважальна програма з

Майклом Щуром
22.45 Перша шпальта
23.30 Телепродаж Тюсо
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10 «Снiданок з
1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
ТСН
09.10 Х/ф «Службовий роман.
Нашi часи»
11.00 Т/с «Родичi»
20.15 Х/ф «Сам удома - 2»
22.45 Х/ф «8 перших побачень»
00.35 «Розсмiши комiка»
ІНТЕР
06.05, 22.05, 05.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.20 Х/ф «Я боязкий, але я
лiкуюся»
12.35 Х/ф «Вiзьми мене
штурмом»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.30 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Особый
случай»
23.50 Х/ф «Ця весела планета»

СЕРЕДА, 26
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, 11.45, 14.25, 15.10,
16.50, 23.15, 04.05 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.15 :РадiоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
14.30 52 вiкенди
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильна доля
18.20, 03.35 Тема дня
19.00 UA:Бiатлон. Студiя
19.30 Д/с «Щоденники комах»
19.50 Т/с «Дiрк Джентлi»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.45 Схеми. Корупцiя в
деталях. Дайджест
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, 05.35 ТСН
09.30, 11.15, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.10 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
20.15 Х/ф «Сам удома - 3»
22.15 Т/с «Родичi»
ІНТЕР
06.05, 22.05, 05.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00 «Новини»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини

7 стор.
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10.25 Х/ф «Заморожений»
12.35 Х/ф «Митниця дає
добро»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.30 «Подробицi»
21.00 «Вещдок. Особый
случай»
23.50 Х/ф «Бережись
автомобiля»

ЧЕТВЕР, 27
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, 11.45, 14.25, 15.10,
16.50, 23.15, 04.05 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.15, 14.30 :РадiоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний
вiдпочинок»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Промiнь живий
18.20, 03.35 Тема дня
19.00 #ВУКРАЇНI
19.30 Д/с «Щоденники комах»
19.50 Т/с «Дiрк Джентлi»
21.25, 03.20 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, 05.35 ТСН
09.30, 11.20, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.15 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
20.15 Х/ф «Сам удома 5»
22.10 Т/с «Родичi»
ІНТЕР
06.05, 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»
10.20 Х/ф «Черницi в бiгах»
12.35 Х/ф «Операцiя «Тушонка»»
14.50, 15.50, 16.45, 01.20
«Вещдок»
18.00, 19.00, 02.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.20 «Подробицi»
21.00 Спецпроект «Жовтi
жилети»
23.40 Х/ф «Жiнка, яка спiває»

П’ЯТНИЦЯ, 28
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, 11.45, 14.25, 15.10,
16.50, 23.15, 04.15 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.15, 14.30 :РадiоДень
13.40 Д/ц «Бюджетний

вiдпочинок»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Енеїда
18.20, 03.45 Тема дня
19.00 Перший на селi
19.30 Д/ц «Мегаполiси»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Букоголiки
23.00 Лайфхак українською
23.30 Телепродаж Тюсо
01.40 Розсекречена iсторiя
02.30 Складна розмова
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»
13.10 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
20.15 «Лiга смiху 2018»
22.15 «#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова 2018»
23.00, 05.00 «Розсмiши
комiка»
01.00 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
05.45 «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 «Iграшка»
12.35 Х/ф «Близнюк»
14.50, 15.50, 16.45, 00.30
«Вещдок»
18.00, 03.30 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Охоронець для
доньки»
22.40 Х/ф «Нiч закритих
дверей»

СУБОТА, 29
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.35 М/с «Ведмедiсусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
03.00, 04.10 Новини
10.05 Лайфхак українською
10.20 Д/ц «Цiкаво.com»
11.15, 16.35 Телепродаж
11.35 Хто в домi хазяїн?
12.05 Сильна доля
13.00 Х/ф «Змова проти
корони» 1 с.
15.00 Пообiдi шоу
16.00 Спiльно
16.30, 19.50 Погода
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
19.55, 03.20 Розсекречена
iсторiя
21.25 Промiнь живий
22.30 Д/ц «Гордiсть свiту»
22.55 Свiтло
00.00 Телепродаж Тюсо
КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15, 23.35 «Свiтське життя
2018»
12.20 Х/ф «Полюби мене
такою»
16.30 «Жiночий квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2018»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 Х/ф «Один плюс один

удома»
00.40 «Розсмiши комiка»
ІНТЕР
05.30 Д/п «Подорожi в часi»
05.55 «Жди меня. Україна»
07.50 Х/ф «Iграшка»
09.40 Х/ф «Пригоди
Електронiка»
13.40 Х/ф «Белль i Себастьян»
15.40 Х/ф «Белль i Себастьян.
Пригоди тривають»
17.30 Х/ф «У джазi тiльки
дiвчата»
20.00, 02.40 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Джентльмени
удачi»
22.15 «Шоу Анi Лорак «DIVA»»
01.05 Х/ф «Ялинка, кролик i
папуга»
03.20, 05.25 «Орел i Решка.
Зiрки»

НЕДIЛЯ, 30
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,
01.45, 03.00, 04.15 Новини
09.35, 16.30, 19.55 Погода
09.40 Казка «Пiдмiнена
королева»
10.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
12.00 Енеїда
13.05 Лайфхак українською
13.30, 16.35 Телепродаж
13.55 #ВУКРАЇНI
14.30 Перший на селi
15.00 UA:Фольк. Новорiчний
концерт
16.00 Д/ц «Мегаполiси»
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с
«Найекстремальнiший»
21.25 Концертна програма
«Арсен Мiрзоян. Київ»
22.25 Д/ц «Гордiсть свiту»
23.30 Телепродаж Тюсо
02.10 Д/ц «Смаки культур»
03.20 Розсекречена iсторiя
04.40 Концерт Євгена Хмари
«Знамення»
КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30, 05.00 ТСН:
«Телевiзiйна служба новин»
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.55, 11.05, 12.10, 13.05, 14.10
«Свiт навиворiт - 10: Бразилiя»
15.30 Х/ф «Дiвчата»
17.30 Х/ф «Дiамантова рука»
20.15 Х/ф «Шукаю жiнку з
дитиною»
00.00 «Розсмiши комiка»
01.00 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
06.10 Х/ф «Черницi в бiгах»
08.00 «Правила виживання.
Спецвипуск»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон 2»
11.00 «Орел i Решка. Перезавантаження. 3 сезон»
12.05 «Орел i Решка. Перезавантаження»
13.00 Х/ф «Белль i Себастьян.
Друзi назавжди»
14.40 Х/ф «У джазi тiльки
дiвчата»
17.10 Х/ф «007. Казино Рояль»
20.00, 02.20 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Королева»
22.30 «Ювiлейний вечiр Софiї
Ротару»
00.30 Х/ф «Це я»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Ç ÍÀÃÎÄÈ ÄÍß
ÑÂßÒÎÃÎ ÌÈÊÎËÀß
У вівторок, 18 грудня, в Турці, у приміщенні Турківської гімназії
ім. О.Ільницького, з нагоди Дня Святого Миколая пройшли змагання з настільного тенісу.
Участь у спортивному заході
взяли 27 юних тенісистів. Вони
були розділені на три вікові категорії: учні 2-3 класів, учні 4-5
класів та вихованці 6-9 класів.
Урочисто відкриваючи змагання, їх учасників, а також вболівальників, привітали директор
ДЮСШ “Юність” Василь Ціко та
дупутат Турківської районної
ради, бухгалтер спортшколи –
Ярослав Паращич.
За підсумками зіграних партій,
кращим у наймолодшій віковій
категорії став Денис Максим.
Другу сходинку посів Денис Сіданич, а третє місце здобув Денис

Бончук.
Серед хлопців 4-5 класів перемогу святкував Дмитро Кубан,
за ним був Артем Максим, а
бронзу виборов Альберт Горняк.
У дівчат цієї вікової категорії
рівних не було Марії Микуляк,
другою стала Вікторія Рисич,
замкнула трійку кращих Наталія
Сенів.
Серед найстарших спортсменів у хлопців перше місце
здобув Микола Попівняк, друге
– Михайло Бойко, третє – Іван
Яворський.
У дівчат до трійки кращих увійшли Іванна Попелич, Анна Гриш-
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ПРЕЙСКУРАНТ

канич та Діана Костьовят, які
здобули, відповідно, І-ІІІ місця.
Усі учасники змагань були нагороджені солодкими подарунками, а призери – ще й грамотами ДЮСШ “Юність”
Василь ГУЙ,
тренер-викладач з настільного тенісу ДЮСШ
“Юність”.

закупівельних цін ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні
та свині – в грн. за 1 кг живої ваги
З А К У П ІВ Е Л Ь Н А Ц ІН А
ВИ Д ТВАРИ Н

Б и ч к и в и щ .в го д . п о н а д

P.S. Схожі змагання – відкрита
першість
ДЮСШ
“Юність” – пройшли у цій
спортшколі 16 грудня із шашок.
У категорії до 17 років, серед юнаків кращими були
Андрій Кузьо, Микола Яворський та Іван Комарницький.
Серед дівчат – Ірина Малетич, Оксана Яворська та
Марія Іванюк.
У категорії до 13 років, серед юнаків найкраще виступили Андрій Кузьо, Максим
Романів та Ілля Кузьмин. У
дівчат до трійки кращих увійшли Ірина Малетич, Ангеліна
Титар та Каріна Журавчик.
Серед юнаків до 10 років кращими були Ігор Кузьо, Артур
Кузьмин та Андрій Комарницький. У дівчат цього віку – Софія Марусяк, Діана Ференц та
Вікторія Курус.

Б и ч к и в и щ .в го д .
400 кг
Би чк и до 345 кг

400 кг

в ід 3 4 5 -д о

М о л о д н я к в и щ .в г о д . в і д 3 4 5 к г
(т е л и ц і)
М оло дн як в ищ а вго д. д о 3 45кг
(т е л и ц і)
М оло дн як, д о 2 45 кг
М оло дн як с еред н ьої
вгод ован ості
М оло дн як , н/ с ер. вгод .
М оло дн як, х уда
Д оро сла, ви щ ої вго д. від 3 50к г
Д оро сла, ви щ ої вго д. д о 3 50кг
Д оро сла, сер едн ьо ї вгод .
Д о р о с л а , н /с е р е д н ь о ї в г о д .
Д оро сла, худ а
К о н і I к а т е г о р ії
К о н і II к а т е г о р ії
С ви ні
С ви но м атки

П О П ЕРЕДН Я
0 9 .0 7 .2 0 1 8 р о к у

В ід
1 7 .1 2 .2 0 1 8 р о к у

3 3 ,0 0

3 4 ,0 0

3 1 ,5 5

3 2 ,5 0

3 0 ,0 5

3 1 ,0 5

3 1 ,5 5

3 2 ,5 0

3 0 ,0 5

3 1 ,0 5

–

3 4 ,0 0

2 5 ,9 0

2 6 ,7 5

2 3 ,5 0
1 6 ,6 0
2 8 ,5 5
2 7 ,6 0
2 5 ,0 0
2 2 ,7 0
1 6 ,3 5
1 8 ,5 0
1 6 ,8 0
3 1 ,8 0
3 0 ,5 0

2 4 ,2 5
1 7 ,2 0
2 9 ,5 0
2 8 ,5 0
2 5 ,8 0
2 3 ,4 0
1 7 ,3 5
1 8 ,5 0
1 6 ,8 0
2 3 ,0 0
2 1 ,0 0

Іван СТРУЦЬ,
начальник відділу агропромислового
розвитку Турківської РДА.

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.
При ангіні потрібно змішати
500 г травневого меду, 300 г подрібненого листя алое, 3 склянки червоного виноградного вина,
настояти 5 днів, а потім уживати
по 1 ст. л. суміші тричі на день –
за годину до їди. Курс лікування
– 20-45 днів.
На автомийці по вул. І. Франка в м. Турка проводиться повна
або часткова чистка салону в автомобілях різних марок, а також
чистка килимів та диванів.

Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно –
серія ЯЯЯ №401732, видане виконавчим комітетом Завадівської
сільської ради на ім’я Ганни Іванівни Лемець, вважати недійсним.

ÇÀ ÂÁÈÂÑÒÂÎ ÁÀÒÜÊÀ
– 8 ÐÎÊ²Â Â’ßÇÍÈÖ²
Вироком Самбірського міжрайонного суду до 8 років позбавлення волі засуджено жителя м. Турка, який у квітні 2018 року, під час
спільного розпиття спиртних напоїв, забив до смерті лопатою та
кочергою свого 57-річного батька.
Наш кор.

ЗИМОВІ ЗНИЖКИ НА РОБОТУ + МАТЕРІАЛИ ДО 30%. РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ.
Перепланування. БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси, альтанки, лазні,
паркани. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків.
(068) 1455866, (066)7215631.
Загублене посвідчення інваліда з дитинства – серія ААВ №
007410, видане УСЗН Турківської РДА на ім’я Михайла Миколайовича Січака, вважати недійсним.
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.
Загублене посвідчення – серія
ААВ №001045, видане управлінням соцзахисту населення Турківської РДА на ім’я Йосифа Йосифовича Галаца, вважати недійсним.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.

Тираж 2498 Індекс 68486
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Турківського ДЛГП «Галсільліс» та профспілкова організація висловлюють щире співчуття Валентині Володимирівні Бучак з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка – Мирослава.
Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України глибоко
сумує з приводу смерті колишнього працівника автошколи Мирослава Івановича Бучака і висловлює щире співчуття рідним покійного.
Колектив терапевтичного відділу Турківської КЦРЛ висловлює
щире співчуття Людмилі Тарасівні Бринь з приводу смерті чоловіка – Миколи Івановича.
Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття заступнику директора з навчальної
роботи Валентині Миколаївні Ільницькій та викладачу фізичного
виховання Богдану Григоровичу Ільницькому з приводу тяжкої втрати – смерті батька і тестя.
Колектив працівників Пенсійного фонду у Турківському районі
висловлює щире співчуття головному спеціалісту Тамарі Миколаївні
Сенюзі з приводу тяжкої втрати – смерті батька – Миколи Івановича.
Сусіди – Барні, Паращич, Дем’яни –висловлюють щире співчуття
Дарії Ярославівні Телефанко з приводу тяжкої втрати – смерті сестри – Орисі.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
3-21-27

+38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видавничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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