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Рік тому житель с. Лосинець Богдан Ільницький у відчаї звернувся до
депутата Верховної Ради України
Андрія Лопушанського з проханням
допомогти коштами на лікування
чотирирічної доньки Оксани, яку медики згодилися прооперувати у Києві.
Пройнявшись проблемою
сім’ї,
Андрій Ярославович не лише допоміг
родині коштами, а й зорганізував проживання для рідних у столиці. А минулого тижня, коли депутат проводив зустріч
з виборцями в с. Лосинець, Оксанка разом з батьком – весела, життєрадісна,
здорова – прийшла подякувати депутату
за турботу. Разом й зробили фото на пам’ять.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
P.S. Детальний звіт про перебування Андрія Лопушанського на Турківщині
читайте в наступному номері газети.

Ç íàéùèð³øèìè
ïîáàæàííÿìè!

Із вагомим, чудовим і багатим
життєвим святом – 85-річним
ювілеєм – від щирого серця і з
великою любов’ю вітаємо нашого дорогого, люблячого, найкращого у світі чоловіка, татуся і дідуся – Василя Івановича Костя із
с. Лімна – і бажаємо йому доброго здоров’я, життєвої наснаги,
родинного тепла, миру, добра і
Господнього благословення на
многії і благії літа.
Найдобріший, найкращий
татусю, дідусю рідненький,
В цей день Вам вклоняємось
дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце
прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас.
Ми щиру молитву складаєм за Вас
І просимо Бога, щоб Він повсякчас
Вам милість і ласку Свою
дарував,
Здоров’я і щастя завжди
посилав.
З любов’ю – дружина Марія,
дочки Антоніна, Світлана і Людмила – з сім’ями.

КОНКУРС
РІЗДВЯНИХ ВЕРТЕПІВ
«Ой радуйся, земле!» – під
такою назвою напередодні
та в день свята Святого
Василія та Старого Нового року пройде уже 28-й
конкурс різдвяних вертепів.
Щоб ще раз відчути радість
новорічних свят та чарівний дух Різдва Христового,
вони зберуть жителів та
гостей міста і району у
культурно-мистецькому
центрі «Україна».
На сцені вертепи виступатимуть два дні: у суботу – 13
січня, о 13.00 годині, свій репертуар покажуть дорослі колективи, а в неділю, о тій же годині, розпочнуть свої виступи дитячі
вертепи.
Переможці, призери та учасники конкурсу вертепів будуть нагороджені грамотами, подяками та призами.
Надія ДОНЕЦЬ.

У Боберці не
розминулися два «ВАЗи»
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 січня, близько 9-ї ранку. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 21061», 19-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення із автомобілем «ВАЗ 2109», під керуванням 20-річного жителя цього ж села. Правоохоронці з’ясували, що учасники ДТП ніколи не отримували посвідчень водіїв.
Внаслідок автопригоди, молодший з водіїв отримав тілесні ушкодження: «забійна рвана рана голови, відкрита черепно-мозкова
травма голови».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу
України, яка передбачає штраф до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, або без такого.
Також водіїв буде притягнуто до адміністративної відповідальності.
Наш кор.

Дорогого і люблячого, щирого і дбайливого чоловіка, татуся, сина
– Володимира Степановича Мотиля із с. Вовче – із золотим ювілеєм, який святкуватиме 13 січня, сердечно вітають дружина Любов, сини Михайло і
Андрій, батько Степан і тесть Семен та бажають дорогому ювіляру міцного здоров’я,
великого людського щастя, сімейного благополуччя, родинного тепла, Божої ласки і
благословення на многії літа.
Наш славний та рідний, найкращий у
світі,
Із Вами нам завжди затишно й світло.
Ви – гарний господар і тато чудовий,
Даруєте радість і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що завжди підтримують словом і
ділом.
Щоб в рідному домі нам було надійно
та щиро,
Живіть нам на радість у щасті та мирі.
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми – щасливі.

Цього тижня свій ювілейний день народження святкує вельмишановна людина – Степан Миколайович Івасенко.
Дорогий ювіляре, вітаючи Вас із 70-річчям, висловлюємо Вам
велику пошану та любов за віддану Вами працю, доброту та людяність, терпіння і мудрість, за Ваші добрі справи.
Прийміть наші щирі побажання: довгих років
життя, радості, здоров’я. невичерпної енергії.
Нехай все зроблене Вами з душею та натхненням повертається до Вас сторицею.
Шлемо ми вітання у день ювілею,
Бажаємо щастя та втіхи з сім’єю.
Хай Господь дарує ще років багато,
Здоров’я й бадьорості – в будні та
свята.
Вам 70 – хіба це літа,
Коли очі ще сяють і душа молода.
Хай Матінка Божа шле в зрілий Ваш вік
Прожити весело до повних 100 літ.
З шаною та повагою – МО вчителів математики Турківського району.

Із золотим ювілеєм сердечно вітаємо Віру Михайлівну Андрущакевич із с. Ільник.
Дорогенька наша, з великою любов’ю і букетом найкращих побажань сердечно вітаємо Тебе з таким чудовим і прекрасним життєвим святом!
Бажаємо, аби Господь благословив Тебе міцним
здоров’ям, сімейним затишком, достатком, радістю і миром на кожний прожитий день. Многая
і благая Тобі літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо Тобі у цей святковий день.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
А Господь щастя і сили посилає.
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добро і на довгі безхмарні роки.
З любов’ю – мама Терезія, чоловік Віктор, дочки Христина та Оксана, зять Микола, онучка Вікторія, сестра Галина з сім’єю, сестра
Наталія з сім’єю, похресник Олег з сім’єю.

2 стор.
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ÂÎÍÈ – ÍÀÉÊÐÀÙ²
У новій політичній ситуації, яка склалася в Україні, простежуються дві домінуючі тенденції: по-перше, відродження національної самосвідомості, української культури і мови, виховання громадянина України; по-друге, прагнення до інтеграції
у світове, європейське співтовариство. Потреба суспільства
у творчих, обдарованих, інтелектуально розвинених громадянах, оновлення національної свідомості, відродження духовності викликали необхідність появи нової української школи.
Загальна розумова обдарованість викликає найбільший і
цілком зрозумілий інтерес у нашій країні. Таких дітей ми називаємо коротко – обдаровані діти.
– Обдаровані діти приносять славу родині, школі, району. І
свою обдарованість вони засвідчують, беручи участь у різних
змаганнях, конкурсах, олімпіадах та виборюючи у них призові
місця. Як знаходять таких розумних, обдарованих школярів
на Турківщині, я поцікавилася у завідувача районного методичного кабінету відділу освіти Наталії Дуди, розпочинаючи
розмову про талановиту учнівську молодь.
– Обдаровані діти приносять
велику користь суспільству, є
гордістю держави. Тому сьогодні
надзвичайно актуальною є проблема навчання і виховання таких дітей. Пошук обдарованих
дітей та створення умов для
їхнього розвитку – це комплексна
спільна
спланована
діяльність дорослих: батьків,
учителів, загалом суспільства.
З метою пошуку, підтримки і
розвитку творчого потенціалу
обдарованої учнівської молоді,
щорічно в жовтні проводимо І
(шкільний) етап, а у листопаді –
грудні – ІІ (районний) етап Всеукраїнських олімпіад з базових
дисциплін (іноземних мов – англійська та німецька, математики, християнської етики, біології,
української мови та літератури,
трудового навчання, економіки,
фізики, історії, інформатики,
хімії, правознавства, географії,
інформаційних технологій, екології, астрономії).
– Наталіє Миколаївно,
відійшов у минуле 2017-й, районний методкабінет відділу
освіти може підбити підсумки своєї роботи, Тож чи
втішили вас, педагогів, результати першого і другого
турів цьогорічних учнівських
олімпіад?
– Звичайно, Турківщина завжди славилася талановитими
дітьми. Слід зазначити, що в
першому етапі шкільних олімпіад взяли участь 2630 школярів,
а вже переможці цього етапу
взяли участь у другому – районному. Таких щасливчиків було
1048, з них 58 стали переможцями і вибороли честь захищати Турківщину в ІІІ (обласному)
етапі. Призерами олімпіад (ІІ та
ІІІ місця), за підсумками журі,
стали 306 (29 відсотків) учасників.
Серед 58 переможців ІІ етапу
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін – 28 учнів з
міських шкіл, сільських – 30,

школярів, які навчаються у ЗНЗ
І-ІІ ступенів – 11. Із числа переможців є такі, які зайняли перші
місця з двох, та навіть трьох
предметів. Це Олег Комарницький – учень 11 класу Турківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (переможець олімпіад з математики,
економіки та фізики), Христина
Линевич – учениця 11 класу Турківського НВК (переможець олімпіад з англійської мови, історії
та географії), Яна Сіданич – учениця 9 класу Турківської ЗОШ ІІІІ ст. №1 (переможець олімпіад
з англійської мови, української
мови та літератури), Тамара Семич – учениця 11 класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 (переможець
олімпіад з української мови та
літератури, правознавства),
Юрій Гребенюк – учень 9 класу
Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (переможець олімпіад з біології та
хімії), Ірина Ільницька – учениця 10 класу Ільницького НВК
(переможець олімпіад з християнської етики, біології та історії),
Ілля Дільний – учень 11 класу
Турківського НВК (переможець
олімпіад з хімії і біології).
– Із яких закладів освіти
учні показали найкращі результати у районних олімпіадах?
–
Серед закладів освіти ІІІІ ступенів найкращі результати
показали:
І місце – Турківська ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 (37 призових місць
з них: 17 – перше, 13 – друге, 7 –
третє);
ІІ місце – Турківський НВК (30
призових місць, з них: 9 – перше, 13 – друге,8 – третє);
ІІІ місце – Верхньояблунський
НВК ( 26 призових місць, з них:
4 – перше, 4 – друге, 18 – третє).
Хороші результати показали
також учні Верхньовисоцького,
Ільницького та Явірського НВК.
Можливо, трішечки недопрацювали.
Що стосується закладів освіти
І-ІІ ступенів, то тут найкращі ре-

зультати мають:
І місце – Комарницький НВК
(13 призових місць, з них: 2 –
перше, 6 – друге, 5 – третє);
ІІ місце – Матківський НВК (12
призових місць, з них: 7 – друге,
5 – третє);
ІІІ місце – Нижньояблунський
НВК (10 призових місць, з них: 4
– друге, 6 – третє); Турківський
НВК №1 (8 призових місць, з них
2 – перше, 2 – друге і 4 – третє),
Ластівківський НВК ( 8 призових
місць, з них 2 – перше, 2 – друге
і 4 – третє).
На закінчення хочу висловити
подяку тим вчителям, які підготували учнів для участі в другому
(районному) етапі олімпіад, і
надіюсь, що ще краще попрацюють перед третім (обласним)

10-А клас 1975 року в. Турківської середньої школи сердечно
вітає із ювілейним днем народження, яке відсвяткував 9 січня, однокласника – Степана Писанчина – і бажає йому 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.
Парафіяни с. Риків щиросердечно вітають з Днем ангела о. Василя, настоятеля церкви Преображення Господнього.
Кланяємося низько Вам за ту повсякденну працю, яка переросла у великі здобутки, і бажаємо Вам, дорогий отче, доброго здоров’я, щастя в родинному житті і всіх земних благ. Нехай Ангел –охоронець ніколи не покидає Вас,
завжди буде поруч у кожній хвилині життя.
Хай Бог Вам допомагає втілювати усі Ваші
задуми. Многая і благая Вам літ!
Щоб ніколи не знали Ви втоми,
Хай мир і злагода будуть у домі.
Господь хай дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

етапом.
Водночас звертаюся до всіх
педагогів: придивіться уважніше
до своїх учнів, може з вами поруч живуть та навчаються
справжні таланти і обдаровані
особистості, які в майбутньому
зможуть розв’язати проблему
формування нового суспільства,
забезпечать розвиток та розквіт
нашої держави Україна.
Щирі поради й батькам, які
бажають виховати здібну дитину: даруйте їй свою батьківську
любов, повагу, створіть умови
для розвитку, дайте можливість
їй жити власним життям; допомагайте, але не заважайте
своїм дітям самим робити свій
вибір; виховуйте дитину як рівну
собі, тоді вона буде відстоювати
власну думку, поважати інших,
буде вільною особистістю;
спілкуйтесь частіше з дітьми,
намагайтеся бути в курсі їх справ;
радійте успіхам ваших дітей; виражайте свою любов до дітей
так, щоб вони її відчули, вірте у
своїх дітей.
У такому випадку, успіх нам
забезпечений!
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

Ç ìèíóëèìè é ïðèéäåøí³ìè ñâÿòàìè!
Депутат Турківської районної ради Стефан Зубкович сердечно
вітає жителів с. Красне та хутора Синів з Новим роком, минулим
святом Різдва Христового, прийдешнім старим Новим роком і святом Водохреща! Міцного здоров’я Вам, сімейного затишку, добра,
радості, миру, Божого благословення.
Нехай ялинка мерехтить,
Хай щедрівочка дзвенить.
Бажаю бути всім здоровими
Вітаю Вас з Новим роком і Хрещенням Христовим!

ÍÀ ÁÞÄÆÅÒ ÐÎÇÂÈÒÊÓ – ÍÓËÜ ÃÐÈÂÅÍÜ
Остання, 43-я сесія 7-го скликання Турківської міської ради, яка пройшла наприкінці минулого року, прийняла бюджет на 2018 рік. Згідно основного фінансового документа, визначено
загальний обсяг доходів бюджету на цей рік в сумі 12695500 гривень. Обсяг доходів загального
фонду бюджету – в сумі 12225500 грн., спеціального фонду – 470000 грн. Бюджет розвитку (на
реконструкцію, капітальне будівництво) – 0 грн. Приміром, два роки тому, в бюджет розвитку міста було закладено 150 тис. грн. Зараз, як бачимо, ситуація із фінансами набагато гірша.
Цифри, вказані у дохідній частині, водночас є аналогічними й у видатковій. Затверджено обсяг
соціального фонду міського бюджету на 2018 рік, в сумі 175000 грн. (сюди входить й компенсація на
придбання твердого палива).
Ольга ТАРАСЕНКО.

Парафіяни с. Риків сердечно вітають з днем народження їмость
Лідію Миколаївну Цюцик.
Від усього серця бажаємо Вам, шановна п. Лідіє,
щоб на Вашому життєвому шляху не з’являлись
труднощі і негаразди. Нехай Ваша життєва дорога
буде довгою і щасливою, усіяною радістю, добром,
любов’ю і миром. Нехай Господь посилає Вам і
Вашим рідним міцне здоров’я, Свою ласку і благословення. Многая і благая Вам літ!
Нехай на Вашу долю нива щедро родить
Та багато років щастя поруч ходить.
Будьте на здоров’я та добро багаті,
Хай любов та радість не минають хату!

Запрошуємо на свято Різдвяної пісні
Свято відбудеться 14 січня 2018 року. Початок – о 15.00 год. (музична школа). Вхід – вільний.
Церква ЄХБ в м. Турка.

«Áàòüê³âùèíà» ³ Òèìîøåíêî º ë³äåðàìè
åëåêòîðàëüíèõ ñèìïàò³é, - äîñë³äæåííÿ
Тимошенко на президентських виборах
готові підтримати 15,8% опитаних.
Партія «Батьківщина» і Юлія Тимошенко є лідерами електоральних симпатій українців. Про це свідчать результати
дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».
Так згідно з результатами дослідження, лідером електоральних симпатій серед політичних партій є партія «Батьківщина», за яку готові віддати свої голоси 16,8% тих, хто визначився та має намір взяти участь у голосуванні.
«У «антирейтингу» партій лідером є БПП «Солідарність»: 22,5%
опитаних, які мають намір взяти участь у виборах, не проголосували б за цю політичну силу за жодних обставин. Опозиційний блок не
підтримали б 11,5%, Радикальну партію - 7,4%, – йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що у президентському рейтингу лідером є Юлія Тимошенко, за яку готові віддати свої голоси 15,8% тих,
хто має намір голосувати та визначився із вибором. «Моделювання
другого туру президентських виборів дало наступні результати. У
випадку виходу до нього, Ю.Тимошенко підтримали б 27%» , – йдеться у повідомленні. Як зазначається, опитування проводилося 2230 листопада 2017 року серед населення України від 18 років і
старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Любов ЯВОРСЬКА,
керівник ГП Турківської РО ПП ВО»Батьківщина».
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÏÐÎ ÏÐ²ÎÐÈÒÅÒÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ Ó 2018 ÐÎÖ²
йшлося на нараді у голови
райдержадміністрації Олександра Лабецького
У четвер, 4 січня, з ініціативи голови райдержадміністрації Олександра Лабецького, відбулася робоча нарада з пріоритетних питань розвитку району у 2018 році, за участю народного
депутата України Андрія Лопушанського та депутата Львівської обласної ради Михайла Дзюдзя. В нараді взяли участь голова районної ради Володимир Лозюк, перший заступник голови
райдержадміністрації Микола Яворський, заступник голови райдержадміністрації Юрій Лило.
Було обговорено питання щодо залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, коштів
субвенції з Державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій, а також участь
районних установ, організацій в проектних програмах обласної ради та департаментів Львівської ОДА.
Голова районної державної
адміністрації Олександр Лабецький подякував народному
депутату України Андрію Лопушанському
та
депутату
Львівської обласної ради Михайлу Дзюдзю, а також депутату
Львівської обласної ради Михайлу Ільницькому, який через поважні причини не зміг бути присутнім на цій нараді, але в телефонному режимі подав свої
пропозиції та узгодив прийняте
рішення.Також він проінформував присутніх про можливість
залучення коштів із державного бюджету на соціально-економічний розвиток району, а також щодо участі району в міжнародних програмах, зокрема в
програмі транскордонного
співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» та в перспективі
відкриття митних переходів у
селах Лопушанка і Боберка.
Було акцентовано увагу присутніх, що в першу чергу пріоритети будуть надавати об’єктам, які можна з великою ймовірністю добудувати та здати в експлуатацію у 2018 році. В цілому по району в різних галузях є біля 20 таких об’єктів. Це
зокрема стосується завершення будівництва Лосинецької школи та другої черги Нижньояблунської
школи і ДНЗ, продовження будівництва школи в селі Либохора. В рамках реформи медичної галузі, з
метою надання якісної первинної медичної допомоги, заплановано провести реконструкцію амбулаторій в селах Лімна і Мохнате та будівництво нових амбулаторій в селах Либохора і Нижня Яблунька.
Також заплановано здати в експлуатацію культурно-медичний центр в селі Розлуч і Народний дім в
селі Карпатське, відремонтувати спортзали в Боринській та Явірській школах, капітально відремонтувати дорогу Турка-Східниця, тощо.
Олександр Лабецький зазначив: « Нарада такого формату відбулася вперше з моєї ініціативи. Обов’язок депутатів усіх рівнів – працювати на розвиток району, адже люди щодня звертаються до мене, як
до голови РДА, зі своїми болями та проблемами, й ми на місці їм допомагаємо всіма можливими
способами. Депутатам усіх рівнів потрібно активніше працювати, щоб поміч людям від них була відчутнішою. Ми домовилися провести наступну зустріч у травні 2018 року, щоб підбити перші підсумки.
Разом зробимо більше!».
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики
апарату Турківської РДА.

Керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог Положення «Про громадські слухання в місті Турка», затвердженого рішенням сесії
міської ради № 1033 від 31.08.2017 року, з метою залучення
представників громадськості до розгляду пропозицій щодо
присвоєння проектованій вулиці найменування і врахування
громадської думки під час прийняття відповідного рішення,
провести громадське обговорення найменування новоствореної вулиці кварталу забудови під будівництво індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і споруд у
м.Турка, урочище Осовня .
Пропозиції щодо найменування вулиці внесені відповідно до протоколу консультаційних слухань від 04.01.2018 року, а саме:
- вулиця – Олександра Ільницького;
- вулиця – Юрія Міська;
- вулиця – Героїв АТО.
Термін громадського обговорення становить 1 місяць з моменту
опублікування повідомлення в друкованих засобах масової інформації та проводиться до 12 лютого 2018 року.
Пропозиції та зауваження просимо надавати в письмовій формі
на адресу Турківської міської ради: пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500.
тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу turkamrada@ukr.net.

ÎÒÐÓ¯ÂÑß
×ÀÄÍÈÌ ÃÀÇÎÌ
У вівторок, на свято Св. Степана, у Боберці, у приватному будинку, виникла пожежа. Дякуючи
місцевим жителям, її вдалося
ліквідувати власними силами,
але, як згодом з’ясувалося, у будинку отруївся чадним газом власник, 1940 року народження, який,
кажуть, полюбляв заглядати в
чарку, і, напевно, в цей день з якимось Степаном спожив оковитої.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Робота в Чехії.
Набираємо чоловіків, жінок,
сімейні пари на посадку та догляд сільськогосподарських
культур.
Роблю чеські візи.
Телефони: :0983978347,
+3800966111886 (VIBER).

Знайшли мертвою 82-річну бабусю
Ще 19 грудня 2017 року до Турківського відділення поліції звернувся житель с. Красне й повідомив про зникнення матері, 1935 р.н. Усі зусилля з її пошуків результатів не дали. І лише
минулої середи, 10 січня, тіло літньої жінки виявили неподалік власного будинку.
Як кажуть правоохоронці, ознак насильницької смерті при візуальному огляді не виявлено, але для
встановлення всіх обставин, тіло покійної скерували на судово-медичну експертизу.
Щоправда, залишиться загадкою те, де блукала бабуся майже 20 днів, а можливо весь цей час вона
лежала мертвою на тому місці, де її знайшли.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

3 стор.

Парафіяни церкви Пресвятої Богородиці с. Матків та церкви Пресвятої Богородиці с. Мохнате сердечно вітають з Днем ангела настоятеля о.-декана Верхньовисоцького деканату – Василя Дригинича – і бажають йому міцного здоров’я, успіхів на
ниві служіння Господу, родинного благополуччя,
Божого благословення і опіки Ангела-охоронця.
У день Вашого ангела-хоронителя
Бажаєм Вам, в Бога благаєм
Здоров’я, ласки і сил з вершин.
І щиро просим довгих літ
Для Вас на цій Христовій ниві.
За працю і духовний плід
У Бога будьте Ви щасливі.

Педагогічний колектив Матківського НВК сердечно вітає із ювілейним днем народження вчителя – Марію Кирилівну Лях – і бажає
шановній іменинниці міцного здоров’я – з роси і води,
невсипущої життєвої енергії, достатку і добра, Божої
опіки у житті.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

З прекрасним ювілеєм – 50-річчям – сердечно вітаємо люблячу
і дорогу нам людину – брата і вуйка – Василя Михайловича Бринчака – жителя с. Либохора.
Бажаємо Вам, рідненький, доброго здоров’я, життєвих сил
та енергії, щасливих і світлих днів у житті, Божого
благословення на многії літа.
У Ваш прекрасний ювілей
Прийміть вітання і подяку
Від найрідніших Вам людей –
Любові нашої ознаку.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
З любов’ю – сестра Ганна, племінники – Надія, Василь і Лілія з
сім’ями.

Депутатський корпус і виборці Либохорської сільської ради щиросердечно вітають з Днем ангела Либохорського сільського голову – Василя Андрійовича Комарницького і бажають йому міцного
здоров’я, невсипущої життєвої енергії, щастя безмежного, опіки Ангела-охоронця, Божого благословення
на життєвій дорозі.
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує ще 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.

14 січня відзначатиме свій 40-річний ювілей житель с. Комарники
– Василь Володимирович Комарницький. Дорогому сину і брату
найтепліші слова привітань шлють тато Володимир, мама Іванна,
сестри Марія, Лідія, Оксана, Рома, Ванда і Наталія – з сім’ями; брат
Володимир з сім’єю і бажають ювілярові міцного здоров’я,
життєвого оптимізму і Божого благословення на щодень та на довгий
вік.
Хай тільки хороше на Тебе чекає,
Хай радісний настрій в очах Твоїх сяє.
Хай справжня любов буде поруч з Тобою,
Нехай будуть друзі за Тебе горою.
Бажаєм, щоб доля Тобі усміхалась,
Щоб задуми завжди здійснити вдавалось.
Щоб сонце удачі світило невпинно,
І щоби щастило Тобі неодмінно.

Дорогого і розумного, рішучого, люблячого чоловіка, татуся і дідуся – Василя Михайловича Бринчака із с. Либороха, який 15 січня
відзначатиме свій золотий ювілей, сердечно вітають дружина Катерина, син Михайло, дочки Лілія, Олеся, Мар’яна, зять
Артур, дочка Руслана, зять Мар’ян; онучки Олександра, Ліана, Анастасія.
Рідні бажають дорогому ювіляру душевного тепла і спокою, поваги від колег по роботі.
За руки роботящі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідний, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

4 стор.
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ËÜÂ²ÂÙÈÍÀ – ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎ
ÏÐÈÂÀÁËÈÂÈÉ ÐÅÃ²ÎÍ
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Підсумки року побудовані за основними показниками Стратегії розвитку
регіону. Зокрема йдеться про конкурентоспроможну економіку, якість життя, розвинуте село, відкриті кордони, туристичну привабливість регіону.
На Львівщині – інвестиційний клімат.
У регіоні відкрили понад 80 нових виробничих потужностей.
Найбільші з них: ТзОВ «Бадер-Аунде
Україна», ТзОВ «Електроконтакт», КрагелюндФеніче Холдинг АпС, ТзОВ «Галіція Грінері», ТзОВ «Карпатський вітер»,
ТзОВ «Ліг Агро», Бистрицьке газове родовище.
В області створили понад 8 тисяч робочих місць.
Сума залучених інвестицій у нововідкриті потужності – понад 150 млн. доларів. Прямі іноземні інвестиції залучені
в область – 52, 4 млн. доларів.
Свою роботу продовжив офіс супроводу інвестора, який цьогоріч здійснював
постійний супровід понад 400 інвестиційних проектів, база інвестиційних
об’єктів складала понад 700 земельних
ділянок та площ, на яких раніше розташовувались промислові та інші споруди.
Львівщина – регіон економічного зростання.
Промисловість в області зросла на
5,1%, аграрний сектор – на 5,4 %, експорт – на 26,2 %, будівництво – на 6 %,
роздрібна торгівля – на 12,4 %. Зокрема
з метою популяризації місцевих товаровиробників та збільшення частки товарів,
вироблених на Львівщині, у роздрібному
товарообороті у 2017 році, Львівська обласна державна адміністрація організувала акцію «Купуй Галицьке. Вироблено
на Львівщині». Відтак, за підсумками
акції, реалізація товарів місцевих виробників у середньому зросла на 45%.
На Львівщині відремонтували найбільшу кількість об’єктів соціальної сфери.
Бюджет області у 2017 році становив
32 мільярди гривень. З них: соціальні
видатки – 29 %, соціально-культурна
сфера – 46 %, видатки розвитку – 16 %.
За рік вдалось збільшити приріст доходів
обласного бюджету на 33%, податки на
доходи фізичних осіб зросли на 44%.
У 2017 році в області, за кошти як державного, так і обласного бюджету, реалізували понад 1800 проектів регіонального розвитку, вартістю понад 1 млрд. грн.
– від мікропроектів з дрібного ремонту
об’єктів соціальної інфраструктури до
масштабного будівництва на десятки
мільйонів гривень. Зокрема:
417 шкіл, 200 народних домів, 148 дитячих садків, 84 сільські медичні заклади.
Економія бюджетних коштів, завдяки
системі «Prozorro», становить – 1410
млн. гривень.
Львівщина лідирує у створенні альтернативних джерел енергії.
У 2017 році в області відкрили 5 сонячних та 1 вітрову електростанції, загальною потужністю 48,8 МВт.
Сонячні електростанції: ТОВ «Синтез
Солар» (дахова та наземна), «Лео-Солар-Енерджі», «Озерна», СЕС «Енергетичні поля СЕС Терновиця 2 та 4», «Цетуля Солар» та вітрова електростанція
«Старий Самбір – 2». Зокрема ТОВ «Синтез Солар» є найпотужнішою в Україні.
Також цього року ввели в експлуатацію
95 сонячних установок приватних домогосподарств, потужністю 1,3 МВт, сума
залучених інвестицій – 1,5 млн. євро.
На території області у 2017 році відкрили 2 газові родовища та ввели в експлуатацію 1 нафтову свердловину.
На Львівщині «теплими кредитами»
скористалися понад 7,5 тисяч мешканців.
На впровадження енергоощадних заходів залучили 185 млн. грн. кредитних
коштів, що на 56,7% більше, ніж у 2016
році.
З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації, у Сокальському рай-

оні Львівської області завершили роботи
із гасіння терикону ПАТ «Львівська вугільна компанія».
На модернізацію шахт Львівщини залучили рекордну суму грошей.
У 2017 році на
мод ер ніз ацію
шахт скерували
62 мільйони гривень.
За ці кошти
придбали сучасне обладнання,
що, в свою чергу,
збільшило видобуток на 10%. З
метою забезпечення безпеки
шахтарів закупили 179 саморятівників, на загальну суму 1,7
мільйона гривень.
На Львівщині
зросла заробітна плата шахтарям до 10 тисяч гривень.
Львівщина – лідер у будівництві доріг.
У 2017 році в області відремонтували
600 км автодоріг із залученням з різних
бюджетів рекордної суми по Україні –
понад 3 млрд. гривень (за два роки на
Львівщині відремонтовано понад тисячу
кілометрів доріг).
Ключові дороги міжобласного значення: Львів-Тернопіль, Львів-Самбір-Ужгород, Бориня-Мохнате, Східниця-Верхнє
Синьовидне, Львів-Пустомити-Меденичі,
Львів-Радехів-Луцьк.
У 2017 році в області освітили 150 пішохідних переходів, встановили 5 світлофорів та облаштували 7 місць для вантажно-габаритного контролю.
На Львівщині впроваджують заходи з
підвищення безпеки на автошляхах. Сума
секторальної підтримки ЄС на 2018 рік
– майже 120 млн. грн.
Львівський аеропорт отримав статус
«мільйонника».
Пасажиропотік зріс на 46,9%, кількість
рейсів – на 35,7%. У 2017 році відкрили
10 нових напрямків, загалом зі Львова
курсує 33 авіарейси.
В області завершили частину пан’європейського транспортного коридору.
Завершено роботи зі спорудження
Бескидського тунелю. Наразі ведуться
монтажні роботи з облаштування колійної мережі. Завершення всього комплексу робіт передбачено на травень 2018
року.
Інформатизація: понад 90 % області
покрито стільниковим зв’язком та 74 %
території – мережею 3G.
Маршрутки онлайн: на Львівщині запустили диспетчерський пункт.
Для зручності пасажирів, в області у
2017 році створили диспетчерський пункт
з можливістю отримання інформації про
знаходження транспортного засобу, який
рухається по обраному маршруту, та перегляду орієнтовного часу прибуття на ту
чи іншу зупинку.
На Львівщині відкрили найбільше шкіл
по Україні.
Цього року в області відкрили 8 новозбудованих шкіл: Сторонянська середня
школа, Наварійська загальноосвітня
школа, Гамаліївськ а загальноосвітня
школа, Сокільницька початкова школа,
школа села Нижньої Яблуньки, приватна школа «Еколенд», Пристанська середня школа, школа «Вільних та небайдужих».
Відремонтували 417 шкіл, 148 дитячих
садків.
Львівщина – лідер в Україні у створенні

додаткових місць для дошкільнят. У 2017
році на території області відкрили 8 закладів дошкільної освіти та створили майже 3 тисячі місць для дошкільнят.
Львівщина – лідер серед областей із
закупівлі «Школяриків». В області у 2017
році закупили 68 автобусів для школярів,
що становить 83 % від потреби.
Львівщина – лідер в Україні за резуль-

татами ЗНО 2017. 5 випускників набрали
400 балів та 38 випускників – по 200
балів.
На території області у 2017 році створили 5 навчально-практичних центрів з
інклюзивним навчанням, залучили до
навчання 324 дитини.
На Львівщині закупили сучасне медичне обладнання з діагностики онкопатологій.
На Львівщині закупили унікальне медичне обладнання для обстеження онкопатологій, на загальну суму 10
мільйонів доларів. Завдяки співпраці зі
Світовим банком, в області реалізують
субпроект «Онкопревенція». Діагностика на цьому обладнанні для мешканців
Львівщини – виключно безкоштовна.
У межах реалізації субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних
протипухлинних технологій у Львівській
області» створили 6 міжрайонних скринінгових центрів у Львові (обласний і
міський), Дрогобичі, Самборі, Стрию та
Червонограді. Вартість медичного обладнання – 8,0 млн. доларів.
У межах Програми енергозбереження
для бюджетної сфери Львівщини на
2016-2020 роки 31,9 млн. грн. скерували
на здійснення енергоощадних заходів у
пологовому корпусі Львівської обласної
клінічної лікарні, Львівському обласному
центрі репродуктивного здоров’я населення, Львівському державному ліцеї з
посиленою військовою підготовкою ім.
Героїв Крут; Львівській обласній лікарні
відновлювального лікування №3 м. Соснівка, Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі,
Львівському обласному клінічному діагностичному центрі. В результаті дії програми у бюджетній сфері області на 44 %
зросла кількість котелень на альтернативному паливі.
На Львівщині проведено ремонт
сільських амбулаторій.
За кошти, акумульовані з різних бюджетів, у 2017 році вдалося відремонтувати 84 сільські медичні заклади.
Нові музеї, народні доми, мистецькі
школи, фестивалі – розвиток культури
на Львівщині.
На Львівщині у 2017 році відкрили:
– 2 народних доми, 2 мистецькі школи,
3 музеї, 2 бібліотеки.
У 2017 році провели ремонт у 294 народних домах, у 52 народних домах оновили звукопідсилюючу апаратуру, сценічний одяг тощо, на суму 1 млн. грн.
Вперше у галузі культури:
– закупили музичні інструменти та

технічні засоби для мистецьких шкіл, на
суму 1 млн. грн, 64 музичні інструменти
закупили для 26 шкіл, 165 художніх комплектів для 42 шкіл, 25 мультимедійних
засобів для 25 шкіл;
– відкрили мультимедійний інклюзивний музей. Крім того, реалізували проект
«Муза для незрячих» (школа гри на лірі);
– запровадили обмін досвідом працівників культури Львівської та Луганської
областей.
Мистецькі проекти, орієнтовані на
підтримку воїнів АТО: 21 проект «Український Донбас» (м. Сєверодонецьк, Рубіжне, Сватово, Білокуракіно, Новоайдар, Попасна Луганської області), 52 мистецьких проекти на Яворівському полігоні, до 75-річчя УПА – 32 фестивалі
«Пісні Перемоги» та одночасно заходи у
987 народних домах та на Яворівському
полігоні.
Фестивальний рік: на Львівщині відбулося найбільше мистецьких заходів: 155
проектів за кордоном, вперше масштабне святкування Дня незалежності України у Кракові та 43 країни світу на наймасштабнішому форумі з нагоди 50-ліття
Світового Конгресу Українців. Вперше на
Львівщині відбувся етнофестиваль гостинності, який охопив 22 мистецькі проекти, 20 районів області, та тривав 9
тижнів. Загалом у 2017 році на території
області провели 74 фестивалі та охопили всі райони Львівщини.
На Львівщині один з найкращих показників в Україні із забезпечення житлом
дітей – сиріт.
Нові сім’ї знайшли 53 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, 276 дітей влаштували під опіку та
піклування. Цьогоріч в області створили
10 прийомних сімей, в які влаштували на
виховання та спільне проживання 17
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 8 дітей цієї категорії
влаштували у функціонуючі прийомні сім’ї.
4 новостворені дитячі будинки сімейного типу відкрили свої двері перед 18
дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими
батьківського піклування. Також у вже
функціонуючі дитячі будинки сімейного
типу влаштували 13 дітей зазначеної категорії.
Придбали 30 домівок: загалом 48 дітоксиріт та діток, позбавлених батьківського піклування, отримали власне житло.
Львівщина – один з провідних регіонів
із забезпечення земельними ділянками
учасників АТО.
На Львівщині надали 14 тисяч земельних ділянок учасникам АТО.
Комунікація з учасниками АТО: у кожному районі відбуваються зустрічі з демобілізованими. Також в області реалізовується проект із залучення до роботи
членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб «Рука допомоги». За його сприяння, в області вже працевлаштували 177 осіб, 22 особи взяли
участь у громадських роботах, 14 бізнеспроектів отримали фінансову допомогу.
Вперше на Львівщині відбулась рекордна кількість офіційних спортивних
міжнародних змагань.
Цьогоріч на території області відбулось
26 офіційних міжнародних спортивних
змагань та 250 обласних спортивно-масових заходів. Найвагоміші спортивні
події: Кубок світу з лижних перегонів та
біатлону серед спортсменів з інвалідністю, Чемпіонат світу з радіокерованих
моделей, міжнародні автоперегони
«Ралі Галіція» та міжнародний фестиваль ретроавтомобілів «Leopolis Grand
Prix».
Загалом спортсмени із Львівщини вибороли 120 медалей. Серед найгучніших
спортивних досягнень: золота медаль Х
Всесвітніх ігор (World Games-2017): Станіслав Горуна (к арате), 1 золота та
3 срібні медалі III Ігор Нескорених (Invictus
Games) для військовослужбовців та ветеранів військових дій (Торонто): Роман
Панченко, Дмитро Сидорук, Катерина
Михайлова (стрільба з лука).
На Львівщині запровадили номінацію
«Спортсмен місяця». Щоквартальне вручення грошових премій спортсменам
Львівської області, які стали переможцями та призерами офіційних змагань
міжнародного та державного рівня з ол(Закінчення на 5 стор.)
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імпійських видів спорту, на загальну суму
1,5 млн. грн.
На Львівщині модернізовують житлово-комунальну інфраструктуру
На Львівщині діє програма «Питна
вода» – забезпечення 43,5 тисячі мешканців у 18 населених пунктах області
якісним питним водопостачанням. Крім
того, зменшили втрати води та споживання електроенергії на 10%. Вдалось збудувати та реконструювати 23,7 км водопроводів.
У межах Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області, вдалось покращити зовнішнє освітлення та забезпечити комфортне проживання 33,1 тисячі мешканців області в
24 сільських населених пунктах. Як результат – збудували та реконструювали
100,3 км мереж зовнішнього освітлення.
Також замінили 3,1 тисячі енергозберігаючих світильників та ламп.
У 2017 році ефективно реалізовується
газифікація населених пунктів. Уже вдалось газифікувати 5 сільських населених
пунктів та забезпечити природним газом
6,7 тисячі сільських мешканців області, у
тому числі 1340 домоволодінь (добудовано 14,7 км газопроводів).
Партнер у розбудові Львівщини – активна громадськість
На Львівщині – активна громадськість.
В області найбільша громадська рада
при Львівській ОДА. Львівщина – одна з
областей, де активно реалізовується розвиток громадянського суспільства.
Спільно з інститутами громадянського
суспільства, в області реалізували 19 проектів.
Крім того, для представників громадських організацій проводились безкоштовні тренінги. Також цьогоріч в області
відбувся Другий щорічний Форум громадських організацій Львівщини «Партнерство та розвиток».
У межах реалізації молодіжної політики, у 2017 році відбувся 61 молодіжний
проект (захід), до якого вдалось залучити понад 30 тисяч молодих людей. У пріоритеті молодіжних організацій – розвиток національно-патріотичного виховання. Одними із ключових молодіжних проектів стали: «Ідея змінює країну», молодіжний фестиваль «Зашків 2017», молодіжна зустріч «Галицький авангард».
На Львівщині – найвища динаміка
збільшення екологічного обласного
фонду
На Львівщині триває будівництво каналізаційних колекторів. Цьогоріч в області

збудували каналізаційні колектори, протяжністю понад 6 км, у 7 населених пунктах, зокрема: м. Сокаль, м. Новояворівськ, м. Червоноград, Домажирська с/р Яворівського району, с. Пасіки-Зубрицькі Давидівської ОТГ, с. Гребенів Сколівського району та смт. Брюховичі.
Цьогоріч провели роботи з будівництва/реконструкції систем перекачування
та очищення побутових стоків у 6 населених пунктах Львівської області. Вони
відбулися у м. Дрогобич, м. Моршин, м.
Бібрка, м. Новий Калинів, м. Великі Мости та Лопатинській селищній раді Радехівського району.
На Львівщині придбали 20 одиниць
спецтехніки для ТПВ, з них 18 сміттєвозів
та 2 ескалатори. Що стосується реалізації політики у сфері твердих побутових
відходів, на Львівщині збудували 2 карти
складування відходів, площею 6810 куб.
м на полігоні ТПВ у м. Золочів.
Триває процес ліквідації незаконних
сміттєзвалищ. В області рекультивували
4 га земель, порушених внаслідок захоронення ТПВ, у Миколаївському та Жовківському районах, закрили 52 сміттєзвалища, площею 16 га.
В області тривають протипаводкові заходи. З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017
році активно скеровували кошти на виконання природоохоронних заходів, завдяки чому в області розчистили понад 40
км русел річок. Саме завдяки цим заходам, від підтоплення захистили 50 населених пунктів.
Львівщина перша в Україні розпочала
аудит землі
На Львівщині вперше в Україні розпочали аудит земельних ділянок сільськогосподарського призначення. З метою
уникнення використання земель із порушенням земельного законодавства, у
Львівській області розробили алгоритми
ефективного використання земель
сільськогосподарського призначення.
Створено єдину електронну систему даних земель с/г призначення в розрізі
сільських рад. Загалом за результатами
аудиту вже визначили 51,2 тис. га невикористовуваної ріллі.
Один із пріоритетів Львівщини – розвиток аграрного сектору.
У 2017 році на Львівщині відкрили 11
молочних сімейних ферм, які утримують
150 голів ВРХ, овеча ферма «Меринос
Захід» на 300 голів та забійний цех ПП
«Глиняни Агро», потужністю 250 голів свиней за добу. Відтак Львівщина займає 2
місце серед регіонів України за темпами
збільшення поголів’я птиці.
На підтримку аграріїв області, у 2017

році з бюджетів усіх рівнів спрямували
63,6 млн. грн.
На Львівщині розширили площі плодово-ягідних насаджень – 121 га. У 2017
році в області оновили машинно-тракторний
парк
сільськогосподарських
підприємств на 185 одиниць.
В області розвивається кооперативний
рух. Спільними зусиллями фермерів Пустомитівського району – учасників агротуристичного кластеру, за підтримки
Львівської ОДА, у 2017 році в області створили сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «ГорбоГори», що стало вагомим кроком у розвитку сільськогосподарської кооперації.
Аграрна промоція: на Львівщині відбулось 95 аграрних подій, серед яких «Агротехніка-2017», «AGROPORT WestLviv2017», «Кращий господар Львівщини»,
«HoReCaSHOW Lviv-2017», «Євроагро
2017».
Львівщина представлена на міжнародній арені
Підписано 9 міжнародних угод: Меморандум про співпрацю з Українським
культурним товариством «Просвіта» (Аргентинська Республіка), Меморандум про
взаєморозуміння та співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID), Меморандум про взаєморозуміння з Конгресом українців Канади – Провінційною радою Альберти (Канада), Меморандум про взаєморозуміння з Департаментом економічного розвитку та
торгівлі Уряду провінції Альберта (Канада), Угоду про міжрегіональне співробітництво з провінцією Сичуань (Китайська
Народна Республіка).
Львівщина закупила патріотичну літературу для україномовних шкіл за кордоном. Українською літературою забезпечили 7 шкіл за кордоном.
Львівщина – привабливий туристичний регіон
На Львівщині зросли туристичні потоки
на 15%. Цьогоріч Львівщину відвідали
близько 3,0 млн туристів з України,
Польщі, Азербайджану, Молдови, Білорусі, Ізраїлю, Німеччини та інших країн.
Туристичний збір збільшився на 22 % і
становив 10,5 мільйона гривень, з них
47% – місто Львів, 53 % – Трускавець,
Борислав, Моршин, Пустомитівський і
Сколівський райони та інші.
Туристична промоція: 100 журналістів
та 36 туроператорів з України, Китаю
Ізраїлю, ОАЕ, Сербії, Польщі та інших
країн стали учасниками 12 промотурів
Львівщиною.

Любиму матусю, найкращу бабусю, жительку с. Верхнє Висоцьке – Марію
Іванівну Дудинець
– щиросердечно
вітають із 70річним ювілеєм,
який вона святкувала 7 січня, донька Стефа, зять Іван,
онуки Мар’ян і Лілія.
Дорогенька наша, дякуємо Вам за Вашу доброту, розуміння, ласкаві слова і турботу. Нехай посмішки рідних завжди зігрівають Вас.
Здоров’я Вам, рідненька. Нехай новонароджений Ісусик благословить Вас на
довгі і щасливі роки життя.
Від слова «мама» тепло в серці,
Коли Ви поруч – сум пішов.
Про все ми з Вами забуваєм,
Бо несете свою любов.
Життя хай буде безтурботним,
Йому радійте кожну мить.
Хай вражень гарних буде вдосталь.
Нічого, рідненька, хай не болить.
Хай люблять Вас і поважають,
А діти й онуки завжди приїжджають.
Хай буде здоров’я міцнюще довіку,
А радощів й щастя – так просто без
ліку!

Педагогічний колектив Ільницького
НВК щиросердечно вітає з ювілейним
днем народження – 50-річчям, яке святкувала 11 січня, заступника директора з
виховної роботи, вчителя української
мови і літератури – Віру Михайлівну Андрущакевич.
Цій
прекрасній,
добрій людині, досвідченому педагогу в
цей день хочемо
побажати щасливого сьогодні
і радісного завтра. Хай кожен
день повниться
веселим і милим відчуттям, гарним настроєм, плідною
працею.
Хай завжди Вам посміхається доля,
Несуть тільки радість прожиті
роки.
Хай здоров’я не зрадить ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Бажаєм Вам, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя.
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття!

Ігор Сайко:

«Ëþäè, ïåðåñòàíüòå áóòè áèäëîì, ïåðåñòàíüòå âèõîâóâàòè
íàñòóïíå ïîêîë³ííÿ ñîâêîâî-ðàãóëüñüêèõ ðàá³â òà ñàäèñò³â»
Волонтер, зоозахисник Ігор Сайко про людську байдужість і дрібні вчинки:
«Хто буде безкарно знущатись над слабшим і боятись дати відповідь сильнішому? Хто буде вічно
нити, що у всьому винен хтось інший (влада, путін, Трамп, сусід і т.д.)?
Не знаю, як це назвати – совком чи рагулізмом.
Тато чи мама, копнувши кота чи собаку, накричавши на беззахисну пенсіонерку, вчать наступне своє
покоління рагулів бути боягузливим бидлом. Мовляв, слабших можна ображати і бути рабом у сильнішого, бо тоді копнуть тебе.
Новорічно-різдвяні свята. Галицька “віра” в Бога і дикі святкування, які ні до віри, ні до бога стосунку не
мають. Швидше, торжествує диявол в душах і діях цих “вірян” та їх дітей.
Так, я знаю, що зачіпати галицьку віру – слизько. Може християнин для забави розстрілювати кота?
Може ставити капкани, знаючи наперед, що покалічить насамперед людину або собаку? Прикладів
наслідків діяльності “людини” є багато.
Чому ми живемо у лайні? Чому поїдаємо і знищуємо одне одного? Чому політики, судді, депутати,
податківці – зазвичай лайно?
Та бо ми самі такі. Це ми їх виховали! Це чиїсь діти, брати, сестри, сусіди. Одне бидло штовхнуло пенсіонерку, дитину чи кота –
десять таких самих пройшло мовчи повз. Бидло з маршрутки виганяє АТОвця – 30 таких самих бидляків стоять мовчки в маршрутці.
Люди, перестаньте бути бидлом, перестаньте виховувати наступне покоління совково-рагульських рабів т а садистів.
Зрозумійте ж нарешті, що винен в усьому не Порошенко, Садовий, путін, чи хто там, а ви самі! Все починається з дрібних вчинків!».

Чуйну, добру і щиру людину – Віру Михайлівну Андрущакевич із с. Ільник – з
ювілеєм, який відсвяткувала 11 січня, вітають
сім’ї Ільницьких і
Яворських та сердечно бажають дорогій
ювілярці
міцного здоров’я – з
роси і води, сімейного достатку, миру, удачі,
рясних Божих благословінь.
Нехай буде у Вас усе в
порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку доброго не згасає.
Хай ліку не буде щасливим рокам,
Хай Бог помагає, ріднесенька, Вам.

6 стор.
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ÒÅ, ÙÎ Ç²ÃÐ²ÂÀª ÄÓØÓ ² ÑÅÐÖÅ
Христос народився! Славімо Христа!
Звертається до Вашої газети, від імені бійців мінометної
батареї 128-ої бригади, замкомандира Віктор Ботарщук. Насамперед хочу висловити велику подяку, від усіх нас, діточкам
Матківського НВК та Завадівського НВК за їхні солодкі подарунки – цукерки, малюнки та листи з привітаннями і побажаннями з Новим роком та Різдвом Христовим, за електроплитку та прапор України з гербом нашої бригади, який став нашим талісманом, Мирославі Калинич. .
Малюнки діточок ми порозвішували по стінах, вони зігрівають
воїнів своїм дитячим теплом.
Найбільше зворушили нас два
листи від учениць 9-го класу Риківської ЗОШ І-ІІ ст. Ганни Ришканич і Василини Бойко. Ми
дуже просимо, щоб Ви по можливості змогли надрукувати їх в
газеті. Бо читати без сліз їх неможливо. А читаючи ці листи –
розумієш – майбутнє України у
надійних руках.
Молитва за солдата
Я звертаюсь ночами до Бога
Та молюся за твоє життя.
Щоб скоріше була перемога
Прошу Господа кожного дня.
Я благаю, щоб ти повернувся
До родини своєї живим.
Та в бою, щоби не спотикнувся,
Ангел став охоронцем твоїм.
Я готова за тебе молитись,
Дорогий, любий мій захисник.
Перед Богом за тебе схилитись,
Впасти щиро Святому до ніг.
Щоби він захистив у нерівному,
У святому, важкому бою.
І ти міг відстояти – рідненьку,

Україну квітучу мою.
Василина Бойко.
«Дорогий український солдате!
Ти стоїш на варті наших мирних буднів. Я навіть не знаю, хто
ти: можливо молодий юнак, а
може чоловік, батько чи дідусь.
Але знаю точно: Ти – Герой, який

Ö²ÍÓªÌÎ ÂÀØÓ ÄÎÁÐÎÒÓ
Дирекція, педагогічний колектив, батьки та учні Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. щиро вдячні доброчинцям, які допомогли придбати солодкі подарунки до дня Святого Миколая депутату
Львівської обласної ради М.С.Дзюдзю, Завадівському сільському голові М.Д.Сакалю, а також Я.Северенчуку, Р.М.Цапу,
Р.М.Лоневському, М.І.Ільницькому, Р.О.Яворській, М.І.Ільницькій.
Дай Боже Вам, шановні, міцного здоров’я, безмежного щастя,
любові і достатку. Хай у Ваших домівках та серцях оселяться мир та
спокій, душевна благодать, добро та велике Боже благословення.
Корнелія ЯВОРСЬКА,
директор Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст.

Музична апаратура – від депутата
Нещодавно в Завадівську сільську раду завітав народний депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський і зробив
жителям села приємний різдвяний подарунок. Для Народного
дому села він подарував сучасну музичну апаратуру, на суму
30 тисяч гривень. Це допоможе сільським аматорам сцени в
організації різних вечорів і свят, а для молоді активно проводити своє дозвілля.
За отриманий, дуже потрібний Народному дому, подарунок сердечно дякуємо Андрію Ярославовичу і бажаємо шановному меценату, який ніколи не забуває про наш район, міцного-міцного здоров’я, успіхів у всіх звершеннях і майбутніх планах, родинного тепла,
Божої опіки на життєвій дорозі.
З повагою – Михайло Яворський, завідувач Народного дому с.
Завадівка; Мар’ян Сакаль, Завадівський сільський голова.
Для підтримки та збереження
цілісності України!
На численні прохання глядачів, у неділю,
4 лютого 2018р., о
18:00, в м. Турка, в
культурному центрі
«Україна», компанія
–
продюсерський
центр « 6 Секунд» у
рамках Всеукраїнського туру презентує нову концертну програму

«ДОРОГА ДО ХРАМУ»
«За тебе все віддам»
володаря двох «Золотих дисків»

ÑÒÅÏÀÍÀ Ã²ÃÈ
За участі заслуженої артистки України – Квітослави і Юного містера
світу – Степана Гіги –молодшого
Замовлення квитків за тел.: 316-45,066-540-77-35, 066-084-64-67,
068-68-12-674.

бореться за наше майбутнє.
Попри смертельну небезпеку,
яка очікує вас на кожному кроці,
обличчя ваші усміхнені, проте
очі – втомлені.
Дякую тобі – український солдате, що ти є зараз там у цю холодну пору року. Незважаючи на
сніг, морози, дощ – ідеш і несеш
свою службу, захищаєш наше

щасливе майбутнє, нашу землю,
наш спокій.
Повертайся, солдате, живим,
до рідні, до близьких і до нас».
Ганна Ришканич».
З Новим роком та Різдвом
Христовим!
З повагою – бійці 128-ї бригади.

Сім’я Миколи і Ярослави Мотичаків з с. Лімна сердечно вітає з
ювілейним днем народження свого доброго друга, чуйну, щиру і добропорядну людину
– Василя Івановича Костя – і бажає шановному і дорогому ювіляру доброго здоров’я,
невсипущої життєвої енергії, натхнення, любові від рідних, миру, рясних Божих благословінь на довгій життєвій дорозі.
Щастя, злагоди вдома, в родині,
Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться довга дорога,
Хай Вам буде здоров’я від Бога.
Хай гараздів Вам в хату прибуде,
Хай світло і радісно буде,
Щоб життя було щедрим, як літо –
Щастя й долі – на многії літа.

13 січня святкуватиме свій 60-річний ювілей житель с. Боберка
– Микола Дмитрович Бутрей.
Дорогого і люблячого, чуйного і дбайливого чоловіка, батька, дідуся, свата, кума із цим прекрасним життєвим святом сердечно вітають дружина Люба, сини Микола та Іван, донька Марія, невістка
Марія, зять Дмитро, онуки Назарій, Богданчик і Анастасія, свати з
Хмельниччини і Борині, куми, друзі, знайомі і бажають йому міцного-міцного здоров’я, великого
людського щастя, родинного тепла, мирного
неба над головою, Божої ласки і опіки на
довгі-довгі роки життя.
У цей святковий, світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

ÌÎÐÄÎÁÎ¯ Â
ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎÌÓ
Наприкінці минулого року в
одному з магазинів с. Карпатське щось не поділили два
молоді місцеві жителі. Спочатку між ними виникла словесна перепалка, а згодом почалося рукоприкладство. В
результаті, один з них отримав легкі тілесні ушкодження. По даному факту було
відкрито кримінальне провадження. Уже завершено слідчі
дії. Днями справу буде скеровано на розгляд до суду.
А 7 січня, на Різдво, в цьому ж
селі, в барі, невідомий побив 17річного місцевого жителя, якого
госпіталізували в Турківську
КЦРЛ. По даному факту також
відкрито кримінальне провадження. Поліція проводить заходи зі встановлення місцезнаходження правопорушника.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÎÄßÊÀ ÇÀ ÄÈÒß×Ó ÐÀÄ²ÑÒÜ
Радість свята відчули учні Верхньовисоцького НВК ІІІІ ст., адже солодкий, щедрий і багатий Дід Мороз не
обминув і їх, прийшовши з подарунками і найкращими побажаннями. А щедрим він був тому, що є на світі добрі
люди, які вміють дарувати іншим щастя. Такими благодійниками для наших учнів були: Михайло Ільницький
– депутат Львівської обласної ради; Михайло Яворський – депутат сільської ради; Ігор Рик – голова батьківського комітету, Василь Гуляк та Оксана Данилів –
помічники голови батьківського комітету та місцеві
підприємці: Руслана Пилипів, Федір Дзерин, Олег Данилович, Мирослав Надич, Ігор Сунак, Ніна Валько, Віталій
Надич, Богдан Сеничич, Володимир Височанський, Богдан Зубрицький, Оксана Шулюк, Богдан Черепанин,
Андрій Колінчук.
За такий приємний, безкорисливий внесок від імені учнів і
педагогів школи дякуємо цим благодійникам і бажаємо їм
міцного здоров’я, родинного тепла, Божої ласки, миру і благополуччя. Нехай Ваші благородні справи й надалі примножують добро на землі.
З повагою дирекція Верхньовисоцького НВК І-ІІІ ст.

Профспілковий комітет Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. сердечно вітає з
ювілеєм та Днем Ангела директора школи – Василя
Михайловича Бринчака – і бажає шановному ювіляру здоров’я та везіння, таланту та наснаги, добрих подій та здійснення мрій.
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.

Відділ освіти та профспілкова організація працівників освіти і
науки району сердечно вітають з ювілеєм – 70-річчям від дня народження – колишнього методиста райметодкабінету – Степана Миколайовича Івасенка – і
бажають шановному ювіляру доброго здоров’я, світлої радості в житті, сімейного благополуччя, довголіття.
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
До років 100 бажаємо прожить.
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Дорогу і люблячу доньку, сестру, цьоцю і хресну маму – Ірину Орестівну Бакай з м. Турка – з ювілейним днем народження вітають
мама, сестра Світлана з чоловіком Олександром, племінник Олександр із своєю сім’єю, племінник і похресник Андрій із своєю сім’єю
і бажають їй міцного здоров’я, світлої радості в житті,
усіх земних гараздів, Божої благодаті.
У цей прекрасний зимовий день
Хай небо сміється Тобі голубе.
Хай щастя дорогу квітами встелить,
Хай промені сонця голублять Тебе.
Нехай Тебе щастя, як сніг, обсипає,
Нехай Тебе радість завжди зустрічає.
Нехай Тебе люблять, хто милий душі,
Хай Бог помагає Тобі у житті.
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ПОНЕДIЛОК, 15
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 17.15 М/с «Чорний
Джек»
14.00 Перша шпальта
14.30 РадiоДень
15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Новини
15.15, 05.05 Розсекречена
iсторiя
16.45 Хто в домi хазяїн
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20.25 Д/ц «Незвичайнi культури»
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Iнтермарiум
23.20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Оповiдь»
23.50, 01.00, 05.00 Погода
00.00 Iсторiя кiно
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, 10.50 «Чотири весiлля»
12.20, 13.40, 14.55 «Мiняю
жiнку»
16.10 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання»
20.15, 21.10, 22.15 Т/с «Школа»
23.15, 01.20 Х/ф «Санктум»
ІНТЕР
05.40 «Мультфiльм»
06.15 «Cлiдство вели... з
Леонiдом Каневським 2»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10, 12.25 Х/ф «Д’Артаньян i
три мушкетери»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 04.30
«Подробицi»
20.40 Т/с «Мереживо долi»
22.30 «Cлiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00.25 Х/ф «Сповiдь Дон
Жуана»

ВIВТОРОК, 16
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 17.15 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
09.40, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.50 Т/с «Новi свiти»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 РадiоДень
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Дiти Z
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селi
20.25 Нашi грошi
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Спiльноти тварин»
23.20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Оповiдь»
00.15 Роздягалка
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10

7 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 05.35 ТСН
09.30, 10.50 «Чотири весiлля»
12.20, 13.40, 14.55 «Мiняю
жiнку»
16.10 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання»
20.15, 21.15, 22.15 Т/с «Школа»
23.15 Х/ф «Пришестя диявола»
01.05 Х/ф «Вiйна богiв»
ІНТЕР
05.40 «Мультфiльм»
06.15, 22.30 «Cлiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Мереживо долi»
12.50 Х/ф «Дiло було в
Пеньковi»
14.50, 15.45, 16.45, 03.05
«Речдок»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.25, 04.35
«Подробицi»
00.25 Х/ф «Любов на асфальтi»

СЕРЕДА, 17
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 16.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.50 Т/с «Новi свiти»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 РадiоДень
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.15 До справи
15.50 Твiй дiм
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ц «Плiч-о-плiч»
20.25, 00.15 Роздягалка
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Свiтло
23.20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Оповiдь»
00.40 Д/с «Дика планета»
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, 10.50 «Чотири весiлля»
12.20, 13.40, 14.55 «Мiняю
жiнку»
16.10 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання»
20.15, 21.15 Т/с «Школа»
22.15, 02.10 Х/ф «Мовчання
ягнят»
00.25 Х/ф «Хiчкок»
ІНТЕР
05.45 «Мультфiльм»
06.15, 22.30 «Cлiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Мереживо долi»
13.00 Х/ф «Якщо йдеш, то йди»
14.50, 15.45, 16.45, 03.20
«Речдок»
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18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.20
«Подробицi»
00.25 Х/ф «Дiдька лисого»

ЧЕТВЕР, 18
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 17.15 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.50 Т/с «Новi свiти»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 РадiоДень
13.55, 00.10 Роздягалка
15.10, 02.55 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Спринт 7,5 км.
Жiнки
17.05 Лайфхак українською
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф «Єдине коло»
20.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/с «Спiльноти тварин»
23.20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Оповiдь»
00.40 Д/с «Дика планета»
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, 10.50 «Чотири весiлля»
12.20, 13.40, 14.55 «Мiняю
жiнку»
16.10 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання»
20.15, 21.15 Т/с «Школа»
22.15 Х/ф «Дюплекс»
00.00 Х/ф «Наїзницi та янголи»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 22.30 «Cлiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Мереживо долi»
13.00 Х/ф «Двоє пiд однiєю
парасьлкою»
14.50, 15.45, 16.45, 03.15
«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.15
«Подробицi»
00.25 Х/ф «Випадковий запис»

П’ЯТНИЦЯ, 19
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 17.15 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40, 19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
10.50 Т/с «Новi свiти»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 РадiоДень
13.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
15.10, 02.55 Бiатлон. Кубок

свiту. VI етап. Спринт 10 км.
Чоловiки
17.05 Лайфхак українською
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Твiй дiм
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Х/ф «Солдат Джанет»
23.45 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Оповiдь»
00.10 Роздягалка
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, 10.50 «Чотири весiлля»
12.20, 13.40, 14.55 «Мiняю
жiнку»
16.10 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохання»
20.15 «Лiга смiху 2017»
00.25 Х/ф «Друзi друзiв»
ІНТЕР
05.55 «Мультфiльм»
06.10, 22.00 «Cлiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.20, 12.25 Т/с «Мереживо
долi» 16+
12.50 Х/ф «Здрастуй i прощавай»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 03.15 «Подробицi
тижня»
23.50 Х/ф «Вчитель року»
02.00 Х/ф «Випадковий запис»

СУБОТА, 20
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини
09.30 М/с «Гон»
10.20 Хто в домi хазяїн?
10.50 Дiти Z
11.20, 15.25 Д/с «Щоденники
комах»
12.00 Х/ф «Пророк Моiсей»
14.10, 01.35 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Гонка
переслiдування 10 км. Жiнки
15.05, 00.40 Д/с «Дика планета»
15.55, 02.30 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
17.15 Лайфхак українською
17.25 Д/ф «Таємницi акул»
18.25 Х/ф «Незаймана королева»
20.25 Д/ц «Незвичайнi культури»
21.35, 05.05 Розсекречена
iсторiя
22.35 Вiйна i мир
23.20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Оповiдь»
00.10 Роздягалка
КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.50, 23.15 «Свiтське життя»
10.45 Х/ф «Планета мавп:
Революцiя»
13.00, 02.00 Х/ф «Тато напро-

кат»
14.55 Х/ф «Друзi друзiв»
16.30, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2017»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.15 «Вечiрнiй Київ «
ІНТЕР
06.40 «Мультфiльм»
07.10 «Чекай мене»
08.45 «Подорожi в часi»
09.15, 04.00 Д/п «Шалiмов. Сто
рокiв як один день»
10.00 Х/ф «Дорога моя людина»
12.10 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
14.00 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
15.40 «Концерт Олi Полякової»
17.45, 20.30 Т/с «Червона
королева»
20.00, 04.45 «Подробицi»
22.45 Т/с «Особистi обставини»
02.15 Х/ф «Вчитель року»

НЕДIЛЯ, 21
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини
09.30 Х/ф «Пророк Моiсей»
11.35 Д/ф «Єдине коло»
12.10 Перший на селi
12.40, 20.25 Д/ц «Незвичайнi
культури»
13.25, 01.35 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Мас-старт 12,5 км.
Жiнки
14.30 Фольк-music
15.40, 02.30 Бiатлон. Кубок
свiту. VI етап. Мас-старт 15 км.
Чоловiки
16.55 Д/с «Дива Китаю «
17.25 Д/ф «Таємницi акул»
18.25 Х/ф «Незаймана королева»
21.35 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.15 Д/с «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
23.00 Д/с «Жива природа»
23.20 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Оповiдь»
00.15 Роздягалка
КАНАЛ 1+1
06.15, 05.00 ТСН
07.10, 01.55 «Українськi
сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.50 «Розсмiши комiка 2017»
10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35
«Свiт навиворiт - 5: Iндонезiя»
15.15 «Лiга смiху 2017 «
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Не можу забути
тебе»
00.55 «Свiтське життя»
ІНТЕР
05.45 «Мультфiльм»
06.35 Х/ф «Пiдкидьок»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Фантомас розбушувався»
14.00 Т/с «Нехай говорять»
17.45, 20.30 Т/с «Червона
королева»
20.00, 02.35 «Подробицi»
22.45 Т/с «Особистi обставини»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
У р. ЗАВАДКА
ВТОПИВСЯ
ЧОЛОВІК

«Äèâî-øàøêè ó ñí³æíèõ Êàðïàòàõ»
У середу, 10 січня, в місті Турка розпочався відкритий Всеукраїнський турнір «Диво-шашки у сніжних Карпатах». Цьогоріч
у ньому беруть участь 25 команд – з України, Білорусі та Молдови (учасники, 2005 року народження та молодші), а також 12
учасників – в особистому турнірі (2000 року народження та
молодші).

На Різдво Христове, 7 січня,
житель с. Риків, коли почало
темніти, вирішив піти розвеселитися до місцевого Народного дому. А вже о 22.00 год,
коли він не брав телефон, забила тривогу. І не безпідставно. Наступного дня бездиханне тіло мужчини знайшли односельці у р. Завадка. Попередня причина смерті – утоплення.
На даний час правоохоронці
призначили судово-медичну експертизу, щоб в деталях з’ясувати усі обставини смерті.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Винайму дво- або трикімнатну
квартиру (можливо, будинок), на
довгий термін. Порядність і оплату гарантуємо.
Телефон для контакту:
0967840656, 0930259084.

На урочистому відкритті змагань учасників вітали голова Турківської РДА Олександр Лабецький, помічник народного депутата
України Андрія Лопушанського Ірина Кіра, головний суддя, віце-президент федерації шашок України, міжнародний арбітр Іван Ільницький, а також юні колядники - вихованці Турківського БДЮТу.
Змагання проходять у Турківській школі-інтернаті. Триватимуть
вони до неділі, 14 січня.
Наш кор.

СПИСОК
дільничних офіцерів поліції Турківського
відділення поліції Самбірського відділу
поліції ГУНП у Львівській області
Відділ,
відділення
поліції

Посада,
звання, ПІБ

Старший
дільничний
офіцер поліції
майор поліції
Кричківський
Іван
Миколайович

Дільничний
офіцер поліції,
капітан поліції
Гацько
Микола
Михайлович

Дільничний
офіцер поліції,
капітан поліції
Баб’як Іван
Маркович

Дільничний
офіцер поліції,
старший
лейтенант
поліції
Корчинський
Мар’ян
Іванович

Територія
обслуговування
поліцейської
дільниці
м. Турка
с. Вовче
с. Присліп
с. Лопушанка
с. Лімна
с. Хащів
с. Жукотин
с. Шум’яч
с. Д.Дубовий
смт Бориня
с. Комарники
с. Н.Висоцьке
с. В.Висоцьке
с. Либохора
с. Кривка
с. Гусне
с. Матків
с. Мохнате
с. Яворів
с. Верхнє
с. Сянки
с. Н.Яблунька
с. В.Яблунька
с. Боберка
с. Шандровець
с. В.Турів
с. Н.Турів
с. Беньова
с. Розлуч
с. Явора
с. Ісаї
с. Ясениця
с. Ластівка
с. Зубриця
с. Ільник
с. Завадівка
с. Кіндратів
с. Головське

Місцезнаходження
поліцейських
станцій
(службових
приміщень)

Турківське ВП вул. В.Стуса,14
Приміщення
сільських рад

Контактні
телефони

099-530-55-04
096-073-02-10

Турківське ВП вул. В.Стуса,14
097-960-46-87

Приміщення
сільських рад

Турківське ВП вул. В.Стуса,14
Приміщення
сільських рад

Турківське ВП вул. В.Стуса,14
Приміщення
сільських рад
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У кафе-бар «Колиба» в с. Мохнате Турківського району (траса
Київ-Чоп) потрібні на роботу кухарі, віком від 40 до 55 років, бармени, офіціанти.
Проживання, харчування – безкоштовне. Працюємо потижнево.
Звертатися за номером телефону: 0973833123, 0991228836.
СВЯТКОВА ДИСКОТЕКА
«Експрес-кафе» запрошує на
святкову дискотеку: 13.01- 14.01,
а також на всі наступні свята та
по вихідних.
Вхід – вільний.
Початок – о 21.00 год.
Заклад знаходиться на автостанції в м. Турка.
Довідки за телефоном :
0951465968.
Робота в Польщі! Набираю
чоловіків, жінок, сімейні пари.
Вакансії на будову, заводи, готелі. Роблю візи! Тел.: 098-83561-34. Віталій.

Ï³äïðèºìñòâî
â³çüìå â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ, ïëîùåþ
â³ä 50 äî 100 ì2, àáî
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä
çàáóäîâó – â ìåæàõ
2-3 àð³â. Òåëåôîí:
+380977535132.
У м. Турка, по вул. Молодіжна (біля річки, чеський проект), продається 3-кімнатна
квартира на 2-му поверсі чотириповерхового будинку. Загальна площа – 70,4 м.кв., 3
кімнати, кухня, 2 лоджії, 3 кладовки, вода, газ. Терміново. Не
дорого.
Тел.:
0664554809;
0982740905.

Підприємство купить на
вигідних умовах кругляк
або дошку масиву горіха.
Телефон: +380677444100.

12 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó
ЗАМОВЛЯЙТЕ НА ВЕСНУ роботу+матерiали зi знижкою до 25%.
РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ. Перепланування, пiдвiснi
стелi, гiпсокартон. Опалення, тепла пiдлога, водопровiд,
каналiзацiя. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв, квартир. Сайдiнг,
фактурна штукатурка, короiд, баранник, термопанелi. Доставка
будматеріалiв.
Тел.: (068)1455866, (066)7215631.
ЗАМОВЛЯЙТЕ НА ВЕСНУ роботу+матерiали зi знижкою до 25%.
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. М’яка покрiвля,
металева, бітумна, полiмерна, керамiчна черепиця. БУДIВНИЦТВО
- будинки, прибудови, павiльйони, гаражi, навiси, альтанки. Банi,
басейни. Ворота, паркани .Доставка будматеріалiв.
Тел.: (068)1455866, (066)7215631.
Продається дворівнева квартира, у центрі міста (біля католицької церкви м. Турка), загальною площею 76 м кв. Є окремий
туалет, ванна кімната, вода –
незалежна, діючий камін, газ, дві
кладови, з ремонтом, пластиковими вікнами, кондиціонером.
Не дорого!
Тел.:
0968285949;
0502058213. Світлана.

Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:
– польська робоча віза, за
ціною 2000 грн.; воєводська віза
(річна) – 370 дол.; чеська сезонна віза (90 днів) – 350 дол.; страхування (Польща – 30000, Чехія
– 60000); заповнення анкет;
безкоштовні вакансії в Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан Шевченка, 32 (навпроти кінотеатру).
Тел.: 0965501604, 0991317345.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Працівники Турківської ЦБС висловлюють щире співчуття провідному бібліографу ТЦДБ Зінаїді Юріївні Васів з приводу тяжкої
втрати – смерті матері.
Педагогічний колектив Красненської ЗОШ висловлює щире співчуття працівнику школи Йосипу Йосиповичу Борканину і вчителю Мирославі Миколаївні Борканин з приводу тяжкої втрати – смерті матері та свекрухи.
Ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ Турківського
району глибоко сумують з приводу передчасної смерті пенсіонера
ОВС Івана Івановича Занковича і висловлюють щире співчуття
рідним і близьким покійного.
Колектив Будинку дитячої та юнацької творчості висловлює щире
співчуття опалювачу Олегу Станіславовичу Лужаниці та його родині
з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Турківського ЛВ (ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України») висловлює
щире співчуття колезі по роботі Надії Ярославівні Вовчанській з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка.
Сусіди – Перовські, Михайлишин, Аннич, Андрійчин та Чаркіни
висловлюють щире співчуття Ользі Василівні Хомик з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив стоматологічної служби поліклінічного відділення Турківської КЦРЛ висловлює щире співчуття лікарю-стоматологу Ользі
Василівні Хомик з приводу великого горя – смерті матері – Катерини Йосипівни.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття лікарю-стоматологу Ользі Василівні Хомик з приводу великого горя – смерті матері.
Педагогічний колектив та працівники Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють глибоке співчуття вчителю хімії Галині Іванівні Занкович
та вчителю біології Мар’яні Богданівні Іжик з приводу передчасної
смерті брата та вуйка – Івана Івановича Занковича.
Педагогічний колектив Присліпського НВК висловлює щире
співчуття вчителю Ганні Богданівні Ференц з приводу передчасної
смерті чоловіка – Івана.
Учні 6 класу Риківської ЗОШ І-ІІ ст. та класний керівник Катерина
Михайлівна Шуптар висловлюють глибоке співчуття Мар’яну Дубчаку з приводу тяжкої втрати – трагічної смерті батька.
Педагогічний колектив Ільницького НВК висловлює щире співчуття вчителю біології Ользі Іванівні Ільницькій з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата.
Педагогічний колектив Ільницького НВК висловлює щире співчуття вчителю української мови і літератури Марії Миколаївні Черчович з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальна за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
– матеріали рекламного характеру.

