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ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ
КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ
МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ НА ВИРОБНИЦТВО

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:

- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМУПСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- Смачні обіди за пільговими цінами

- Безкоштовне транспортування щодня
- Двічі на місяць безкоштовне
транспортування у м.Турка
- Безкоштовне медичне страхування
- Професійний та кар’єрний ріст

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ!  Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 0959428428,  0 800 500 736.

Від щирого серця й з великою любов’ю вітаємо із 18-річчям від дня
народження дорогу і люблячу, милу і чудову донечку, сестричку і онучку,
жительку с. Ісаї – Тамілу Іванівну Куриляк. Бажаємо Тобі, дорогенька,
міцного-міцного здоров’я, щирих і надійних друзів, вірного і незрадли-
вого кохання, здійснення усіх мрій і бажань, без-
хмарних і сонячних днів у житті, щасливої долі,
Божої опіки і благословення.

Нехай трояндами цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє.
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії.
З любов’ю – бабуся, батьки і сестра Віталія.

Дорогесеньку, милу, люблячу, ніжну, чарівну донечку, жительку с. Ра-
дич – Мар’яночку Степанівну  Сенів – сердечно вітаємо з днем народ-
ження, яке буде святкувати 5 грудня. Бажаємо іменинниці щастя, міцно-
го здоров’я – з роси і води, сповнення усіх добрих планів і задумів, світлої
радості в житті, вірних і надійних друзів, любові, добра і щасливої долі.

Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілунком.
Нехай любов рідних Тобі людей
Для Тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається Тобі
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть лише дні ясні,
А доля милосердна і ласкава.
Донечко рідна, мила, чарівна,
Тебе вітаємо цієї днини
І дякуєм Богу за все, що дає,
Ну, а найперше – що Ти в мене є.
З великою любов’ю – мама і вся велика роди-

на.

Духовенство і церковні громади УПЦ КП Турківщини сердечно віта-
ють з Днем Ангела і днем народження о.-декана, протопресвітера
– Романа Кавчака.

Отче Романе, у цей нелегкий час Ви несете людям слово Боже,
робите все можливе для їх духовного збагачення. Ви здійснюєте
вагомий внесок у справу відродження духовних
і утвердження християнських цінностей, веде-
те людей до спасіння, проповідуючи їм слово
Боже. Міцного Вам здоров’я, духовних сил, жит-
тєвої енергії. Нехай благодать Господня завж-
ди перебуває з Вами на многії та благії літа.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб та сіль.
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Тож хай Господь Вам щедро помагає,
Продовжить вік, примножить своїх ласк.
Нехай любов із неба посилає
Сьогодні, завтра й повсякчас.

Церковний комітет та парафіяни храму Св. Димитрія УПЦ КП с.
Вовче щиросердечно вітають з днем Ангела і днем народження,
яке буде святкувати 4 грудня, настоятеля, о.-декана – Романа Кав-
чака.

Дякуємо Богові за Вас та просимо у Нього, щоб завжди проводив
й оберігав Вас у Вашому житті та у нелегкому служінні, яке Господь
поклав на Вас. Нехай Богородиця завжди оберігає Вас та перебу-
ває з Вами повсякчасно, вимолюючи у свого
Сина для Вас Божого благословення і всіх
небесних та земних благ.

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
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.
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Вчора  відбулася позачергова сесія Турківської районної ради, ключовим питанням якої, а
відтак і загадкою, було –  дадуть депутати згоду на звільнення головного лікаря Турківської
КЦРЛ чи ні? Як відомо, напередодні  Михайло Макарик написав заяву на звільнення  за власним
бажанням. Зараз він перебуває на лікарняному. Очевидно, тому не зміг прибути на сесію район-
ної ради. Проте  депутати і без його присутності 26 голосами дали згоду на звільнення із
займаної посади. А відповідне розпорядження голова Турківської районної ради видасть лише
тоді, коли Михайло Михайлович вийде на роботу. Наразі виконувач обов’язків головного лікаря
Іван Рапій. Хоча вже поміж депутатів, та й, зрештою, й громадськості, тривають дискусії – а
хто ж очолить медичну галузь Турківщини? Претендентів у подібних випадках, як завжди,
очевидно, не бракуватиме.

З-поміж інших питань сесія прийняла  рішення про вступ Турківської районної ради в Асоціацію
місцевого самоврядування гірських районів України «Карпатський форум народовладдя» і доручила
голові районної  ради представляти раду в цій громадській організації.

Також депутати схвалили договір про транскордонну співпрацю між гміною Нозджєц (Республіка
Польща) та Турківською районною радою.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

У Турці знайшли
німецький кулемет
Нерідко в різних населених пунктах нашого райо-

ну виявляють небезпечні знахідки  часів Другої світо-
вої війни. Зазвичай, це міни та снаряди. А ось мину-
лого тижня, під час копання траншеї для прокла-
дання каналізації в районі міського ринку, було знай-
дено німецький кулемет, який досить непогано збе-
рігся. Звичайно, що він без ударної системи й не
придатний для стрільби, але як музейний експонат
– досить цінна річ. Наразі знахідку передали до
міської ради, яка, очевидно, й визначить подальшу долю трофею.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
Дорогі воїни Українського війська!

Вітаю Вас з Днем Збройних Сил Украї-
ни. Ви ті, хто зі зброєю в руках стоїть на
сторожі миру і безпеки України. Ви – спад-
коємці високої слави украї-
нського козацтва, героїв виз-
вольних битв і переможців
фашизму. Ваша мужність і
професіоналізм вже здобу-
ли молодому українському
війську повагу і вдячність у
світі. Збройні Сили України з
честю виконують свій обов’я-
зок перед Вітчизною, над-
ійно захищають мир і спокій
українського народу.

Бажаю всім ветеранам війни, учасникам
бойових дій, солдатам, офіцерам і гене-
ралам мужності, сили і здоров’я, добра у
родинах. Бажаю всім миру і спокою на всій
українській землі.

Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.

Шановні військовослужбовці, ветерани АТО, дорогі захис-
ники вітчизни! Від щирого серця вітаємо Вас з Днем Збройних
Сил України.

Сьогодні українська армія проходить не простий шлях онов-
лення, шліфує свою бойову майстерність в умо-
вах війни з агресором, захищаючи територіаль-
ну цілісність та суверенітет України. Україна
гордиться Вами – мужніми, вмілими, патріо-
тичними. Адже Вам, як колись козакам, вда-
лося зупинити ворога, давши йому належну
відсіч. Віримо, що Вам під силу вигнати рос-
ійського агресора з території України, і нехай
нам в цьому допомагає Бог. Переконані, що в
недалекому майбутньому українська армія
стане справжньою національною гордістю,

однією з наймогутніших у світі.
З нагоди свята щиро зичимо Вам здоров’я, сили, натхнення,

подальших успіхів у вдосконаленні бойової майстерності.
Володимир ЛОЗЮК,

голова Турківської районної ради,
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,

голова Турківської райдержадміністрації.
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Дорогого, чуйного, турботливо-
го чоловіка, татуся, дідуся, прад-
ідуся, жителя с. Присліп – Луку
Петровича Лимаря – від щирого
серця і з великою любов’ю віта-
ють з 80-річним ювілеєм дружи-
на Олеся, дочка Марія, зять Во-
л о д и м и р ,
дочка Со-
фія, зять
В а с и л ь ;
онуки Гали-
на, Оксана,
Н а т а л і я ,
Василина,
І в а н ,
О л е к с і й ,
М и хай л о ,
Микола – з
сім’ями та
бажають дорогому ювіляру
міцного здоров’я, родинного
тепла та Божого благословення.

Щоб спокій і мир панували в
родині,

Щоб щастя всміхалось при
кожній годині.

Нехай обминають Вас болі
й тривоги,

Хай стелиться довга жит-
тєва дорога.

Хай легко працюється,
гарно живеться,

Все вміється, множиться і
удається.

Здоров’я міцного, щастя
без краю,

Усього найкращого ми Вам
бажаєм.

Народився о. Роман в селі
Велика Сушиниця, що на Старо-
самбірщині. Там закінчив вось-
мирічну школу, а середню освіту
здобував у Хирові. Після   успіш-
ного закінчення десятирічки
вступив на навчання до
Львівського університету на істо-
ричний факультет, та на третьо-
му курсі бажання стати свяще-
ником взяло верх і він полишає
навчання й проситься до
війська. В цьому йому допомог-
ли тодішній сільський голова
Великої Сушиниці, ветеран
війни, Герой Радянського Союзу
Василь Горун та військовий ко-
місар Старосамбірського райо-
ну Галайко (імені його, на жаль,
о. Роман не пам’ятає). Тоді ста-
ти священиком з вищою освітою,
та ще й історику, було неможли-
во, а ось демобілізованому вої-
ну зробити це було легше, хоч і
непросто. Відслуживши 2 роки в
Центральній групі військ в Німеч-
чині, після довгих процедур, він
таки вступає в Одеську духовну
семінарію. А закінчивши навчан-
ня, за розподілом їде у Бєлго-
родську область (Росія). Через
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Майже  39 років проповідує Боже  слово, навчаючи христи-
янських чеснот, настоятель храму Дмитра Солунського с.
Вовче о. Роман Кавчак, який у неділю , 4 грудня,  відзначає свій
день народження. Зараз він з відповідальною місією у Києві.
Відповідно до рішення Священного Синоду УПЦ КП  від 8 липня
2015 року, священики виконують свою капеланську місію в
зоні проведення АТО. Отець Роман, разом з о. Володимиром
Федаком з Комарників, о. Романом Ролем з Нижнього Висоцько-
го та о. Романом Москалем з Верхнього в столиці проходять
співбесіди, медичні огляди, щоб  після цього відправитись на
місяць, до 1 січня, в зону АТО, зокрема в Луганську область. Це
вже 17-а ротація. Телефоном о.Роман повідомив нам, що в Києві
їх гостинно зустрів депутат Верховної Ради України Андрій
Лопушанський, який також неодноразово бував у зоні прове-
дення АТО й постійно допомагає  нашим воїнам. Зрештою, як і
духовенство та парафіяни Турківського деканату, збира-
ючи продукти харчування, кошти для армії.

три роки служіння там, його
переводять у м. Радомишль
Житомирської області, де
він стає благочинним не
лише Радомишльського, а й
Малинського районів. Після
аварії на Чорнобильській
АЕС ( а це 60 км від того
місця, де о. Роман викону-
вав духовну місію), врахову-
ючи стан здоров’я,  в 1988
році він переїздить на Турк-
івщину, в с. Вовче.  Тоді в на-
шому районі були непрості
часи демократичних пере-
творень та поділу церковних
громад. І потрібно було про-
явити неабияку мудрість,
щоб у селах панував мир і
спокій, а люди мали мож-
ливість обирати для себе ту
чи іншу конфесію. Деканом
тоді на Турківщині був о.
Андрій Забавський з Борині.
Разом з ним о. Роман док-
лав чимало зусиль для того,
щоб у селах не ворогував
брат з братом, а жили мирно і
прославляли Господа  нашого
Ісуса Христа.

Окрім чисто духовних місій та

управлінських в статусі декана,
на початку 90-х о. Романа вовча-
ни навіть обрали головою
сільської ради. Він був і членом
райвиконкому та депутатом рай-
онної ради, вміло поєднуючи
громадсько-політичну роботу з
духовною. Сьогодні, пригадуючи
ті часи, о. Роман вдячний за взає-
морозуміння та підтримку
вмілому   керівнику Василю Дре-
боту та св. пам’яті Михайлу Фе-
дашу.

Упродовж 25 років нашої не-

залежності церковні громади
УПЦ КП  Турківщини (а це 45 па-
рафій), на яких прислуговують 35
священиків, не були осторонь
всіх подій, що відбувалися. Як

священнослужителі, так і  пара-
фіяни брали активну участь у По-
маранчевій революції та Рево-
люції Гідності. Сьогодні ж разом
з українським військом відсто-
юють нашу незалежність на
Сході України.

З великою вдячністю о. Роман
розповідає про підтримку па-
рафій УПЦ КП з боку сьогодніш-
нього керівництва району і дякує
підприємцям, й особливо депу-
тату Верховної Ради України Ан-
дрію Лопушанському й депутату
Львівської обласної ради Михай-
лові Ільницькому, за взаєморо-
зуміння. І хоча в нас Церква
відокремлена від держави, вони
добре розуміють свою роль в ду-
ховному просвітництві,  та й  вза-
галі роль Церкви в житті Украї-
ни.

Господньою дорогою
батька пішов син о. Рома-
на , який також став свя-
щеником, закінчивши Киї-
вську духовну семінарію,
а згодом  й історичний
факультет Дрогобицького
педагогічного університе-
ту. Зараз він виконує свя-
щеничі місії в  Сеулі
(Південна Корея).

Багаторічну плідну пра-
цю в Господньому виног-
раднику о.Романа, висо-
ко оцінили ієрархи УПЦ
КП. Він нагороджений
трьома орденами Князя
Володимира І. ІІ та ІІІ сту-
пенів. До речі,  орденом І
ступеня був відзначений з
нагоди свого 60-річчя ми-
нулого року, а також воз-
ведений в сан протопрес-
вітера. Також його відзна-
чено орденами Святого
Миколая та Юрія Пере-
можця і багатьма іншими
нагородами Церкви.

Тож нехай Господь наш
Ісус Христос повсякчас

додає о.Роману здоров’я, а нас
всіх кріпить у вірі, береже в
єдності й допомагає у всьому.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ó ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÐÀÉÎÍ² ÁÓÒÈ

×ÎÒÈÐÜÎÌ ÃÐÎÌÀÄÀÌ
Депутати Львівської облради схвалили проект Пер-

спективного  плану в частині Турківського району.
Таке рішення прийняли 22 листопада, під час пленар-

ного засідання. «ЗА» проголосувало 65 депутатів.
Відтак, у межах району планують утворити 4 об’єднані

територіальні громади:
1.Турківська міська громада, до якої входять: Турківська

міська рада, Завадівська, Ільницька, Ісаївська, Лімнянська,
Присліпська, Розлуцька, Хащівська, Шум’яцька, Вовченсь-
ка, Явірська, Ясеницька сільські ради. Кількість жителів –
22937.

2.Нижньояблунська сільська громада, до якої входять
Нижньояблунська, Боберківська, Верхньояблунська, Нижнь-
отурівська та Шандровецька сільські ради. Кількість жителів –
8058.

3.Боринська селищна громада, до якої входять: Боринська се-
лищна рада, Бітлянська, Верхненська, Карпатська, Нижньовисоць-
ка, Риківська, Сянківська сільські ради. Кількість жителів – 9514.

4.Верхньовисоцька сільська громада, до якої входять: Верхньовисоцька, Верхньогусненська, Ко-
марницька, Кривківська, Либохорська сільські ради; кількість жителів – 6860.

Тепер проект Перспективного плану Львівщини в частині Турківського району передадуть до Кабіне-
ту Міністрів України для прийняття відповідного рішення.

Треба відзначити, що Ластівківська та Головська сільські ради включаються до Перспективного
плану Дрогобицького району, а Красненська і Мохнатська сільські ради – до Сколівського району.

До речі, сколівчани виявили готовність прийняти наших земляків, а ось дрогобичани поки що – ні,
адже на даний час в області ще не затверджено перспективні плани Дрогобицького та Сокальського
районів.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної

політики апарату Турківської РДА.

Передплатiть
«БОЙКIВЩИНУ»
1 місяць – 9,12 грн.
3 місяці – 26,66 грн.
6 місяців – 51,62 грн.
12 місяців – 102,04 грн.

НАШ ІНДЕКС 68486

«Батьківщина» та Тимошенко –
лідери політичних рейтингів у

листопаді
Українців турбує масштабна корупція у вищих ешелонах

влади, а на виборах до парламенту найбільшу кількість ман-
датів отримала б партія ВО «Батьківщина».

Про це свідчать дані дослідження КМІСу.
За даними соціологів, якби вибори до парламенту відбулися нині,

«Батьківщина» отримала б  20% підтримки. Майже удвічі менший
показник у партії «Блок Петра Порошенка» - «лише» 13%.

Подібна ж тенденція - у «президентському рейтингу». За даними
соціологів, якби вибори очільника держави відбувалися нині, Юлію
Тимошенко у першому турі підтримали б 24% опитаних, тобто - май-
же кожен 4-й виборець, а за чинного президента проголосували б
17% українців. 

У другому турі президентських виборів перемогу також би отри-
мала лідер «Батьківщини».

Водночас, нині суттєво знизився рейтинг довіри до всіх інститутів
влади.

Соціологи стверджують: нині більшість українців  виступають за
повне перезавантаження влади. При цьому, за дострокові вибори
до парламенту виступають 40% громадян. Стільки ж - проти.

Богдан Манюх,
депутат Турківської районної ради, фракція ВО «Батьківщина».

Дорогого сина і брата, жителя
с. В.Висоцьке – Миколу Василь-
овича Гомзяка –
щиросердечно
вітають з 40-
річчям  мама
Марія, вітчим
Микола, сестра
Ніна з сім’єю,
сестра Наталія з
сім’єю, брати Ми-
рослав, Василь і ба-
жають йому міцного-міцного
здоров’я, здійснення всіх планів
і бажань, любові, добра, благо-
получчя, Божої ласки і опіки на
довгі щасливі роки життя.

Хай Бог із високого неба
Дарує усе те, що лиш Тобі

треба.
А Матінка Божа – Цариця

Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
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Втім, попри все, роботу зроблено. Й минулої неділі ,
так сталося, що за не надто сприятливої погоди, відбу-
лося освячення. Про це сповістили трембіти, а
затим настоятель храму с.Бітля о. Михайло
провів чин освячення й виголосив палку патрі-
отичну проповідь, поєднавши дві величні постаті
– Івана Франка і о. Григорія – з минувшиною та
сучасністю. В особливий спосіб він відзначив
велику роль душпастиря в просвітницькій діяль-
ності посеред місцевого населення, будівництві
храму, який, до речі, споруджували майже 40
років. Він, як і Франко, був будителем і просвіти-
телем, його любили і шанували парафіяни, доб-
ра слава про нього передається з покоління в
покоління.

 З щирими вітаннями та вдячністю за таку
потрібну роботу виступив перед громадою го-
лова Турківської РДА Олександр Лабецький. На
його тверде переконання, ідеї Франкової твор-
чості, що міцно проросли в українській свідо-
мості, гармонійно поєдналися з діяльністю о.
Григорія й дають свої плоди, можливо, ще не
такі , як нам хотілося б. Але мине час, і наша
держава, яка формується на гуманістичних
принципах, стане високо розвинутою, на рівні
європейських країн. За це сьогодні борються
хоробрі воїни на Сході України, захищаючи нашу
незалежність.

Приємною несподіванкою для всіх присутніх
була зустріч на святі з праправнучками о. Гри-
горія Чайковського – Ростиславою та Лілією. Вони вис-
ловили щиру вдячність жителям сіл Нижнє та Бітля, що
бережуть пам’ять про їхнього прародича, доглядають
могилу. В особливий спосіб п. Ростислава дякувала Ми-
колі Степановичу за небайдужість і наполегливість, за
патріотизм і відданість гуманістичним ідеалам.

Цікавим був виступ й учителя-філолога Бітлянського

НВК Олега Кравчака. Він детально розповів про життє-
вий й творчий шлях Івана Франка, зупиняючись на ціка-
вих подробицях, які, безперечно, не усім відомі. Само-
бутньою й змістовною була концертна програма, підго-
товлена учнями Нижненської ЗОШ  Тетяною Калинич,
Вікторією Тупичак, Марією та Іванною Тацишин, під кер-
івництвом бібліотекаря місцевої філії Олени Прашковсь-
кої, та вихованців Бітлянського НВК – Лілії, Віти, Тетяни
Покурбаничів, Лілії Микитюк та Христини Легези, під ке-
рівництвом бібліотекаря з Бітлі Надії  Кравчак. Їхні ста-
рання були належно оцінені глядацькою аудиторією.
Сама ж концертна програма – самобутня й неповтор-
на.

Свою вдячність Миколі Степановичу висловила й Вер-
хненський сільський голова Оксана Чолавин. На її дум-
ку, якби кожен із нас, не шкодуючи ані часу, ані фінансів,
робив щось подібне, то патріотичний дух на Турківщині
був би на значно вищому рівні.

 На завершення слово взяв ініціатор й організатор
цього патріотичного дійства Микола Михайлик. Цей вис-
туп заслуговує, щоб подати його без змін:

«Слава Ісусу Христу! Всечесний о. Михайле, шановні

ÐÎÇÓÌ ² ÑÅÐÖÅ
ÍÀØÎÃÎ ÍÀÐÎÄÓ

Так сказав про Великого Бойка, поета, філософа,
просвітителя Івана Франка Максим Рильський

Змістовним, урочистим заходом в с. Нижнє, очевидно, Турківщина завершила відзначення двох ювілей-
них дат – 160-річчя від дня народження та 100-річчя з дня смерті –   великого Генія, письменника, поета,
гуманіста Івана Франка, зрештою, як і  року, що був проголошений в його честь. Сама ж подія, про яку
йтиметься, увіковічнила ще одну дату – 125-річчя з часу перебування поета в місцевого пароха, о. Григо-
рія Чайковського. А для того, щоб вона не стерлася в людській пам’яті, місцевий активіст, великий
патріот, відома на Турківщині, зрештою, й  за межами району, людина, Микола Михайлик  за власний
кошт, при допомозі небайдужих односельців, виготовив і встановив на парапеті, спорудженому в націо-
нальному стилі,  меморіальну дошку, що увіковічнює цю дату. Сказати, що все було легко, значить,
нічого не сказати. Миколі Степановичу довелося подолати чимало перешкод  – байдужість і нерозуміння.

односельці, сусіди, гості з району і Львова. Ми сьогодні
практично відзначаємо три ювілейні дати. Це 160-річчя

від дня народження і 100-річчя з дня смерті, а також
125-річчя перебування, а точніше гостювання, Івана
Франка в о.Григорія Чайковського 1-2 січня 1892 року,
який мешкав поблизу –  тут, де ми стоїмо. Про це Фран-
ко написав: «Погостювавши пару день в селі Ботелці
Вижній у о. Солтикевича і відвідавши о. Чайковського в
сусідній Ботелці Нижній, я вертав до Турки, щоб їхати

відси поштою до залізниці, коли на дорозі мене
перестрів боринський жандарм і, вбачивши в мої
гостині, в буванні в церквах та переглядуванні
церковних книжок якусь «страшну політичну»
справу, візвав мене удатися з ним разом до ста-
роства до Турки». З книжки «Шляхами Івана
Франка на Україні» ми дізнаємося, що Франко
був арештований в Борині 2 січня 1892 року.

Про І. Франка вже трошки тут було сказано
і ще буде сказано. Трошки, тому що про тако-
го Генія можна і треба говорити і писати, бо
він був і залишається Величчю не тільки в
історії української літератури, культури, філо-
софії, фольклорі, етнографії, публіцистиці і т.д.,
але взагалі у світі. А ще Франко був патріот,
всім серцем і душею любив свій народ. Скільки
треба було переболіти, пережити, щоб вигук-
нути:

Люди, люди, я ваш брат,
Рад би з вами жити,
Рад би кров’ю серця свого

              Горе ваше змити.
Ми сьогодні маємо велике число патріотів при владі,

які постійно галасують, що вони в поті чола трудять-
ся для народу, для його добробуту. Про результати
їхньої праці і свідчать їхні майнові декларації. А ря-
дові громадяни  не можуть купити собі при потребі ліки
і оплатити житло.

Результатом титанічної праці Івана Франка є понад
10 тисяч творів і статей. На жаль, ще не всі вони дос-
тупні для звичайних рядових українців. Видане 50-том-
не зібрання його творів може нам допомогти глянути на
його особистість не як на атеїста і безбожника, а як на
Учителя і людину глибоко релігійну. Іван Франко твердо
і від щирого серця заявив: «Наша молодь не читає Свя-
того Письма. Коли я б мав право подати якусь пораду,
то частіше сповідатися і приступати до Святих Тайн і в
такий спосіб наближатись до Бога». Хіба міг таке сказа-
ти атеїст-безбожник? Ці слова, ця Франкова порада не
втратила і ніколи не втратить своєї актуальності. На
жаль, сьогодні не тільки молодь, але більшість (не по-
боюсь цього слова) людей не тільки рідко сповідають-
ся і причащаються, але зовсім не ходять до церкви. В
результаті ми маємо упадок моралі, духовності. А при

їхній відсутності – крадіжки, грабежі, п’янки, вбивства та
інші негативи. Іван Франко був відповідальним за свої
дії перед своїм народом. І нас закликав бути відпові-
дальними за долю рідного народу:

Пам’ятай, що на тобі
 Міліонів стан стоїть,
І за долю міліонів
Мусиш дати ти одвіт.
Ці слова  Франка є заповітом для нас, особливо в цей

важкий час, коли московські шовіністи нав’язали нам
чергову війну з метою перетворити Україну у свою коло-
нію. Тож кожен має бути відповідальним перед своїм
народом, перед Україною, повсякденно кожний на своє-
му місці має дбати про могутність держави, її красу і
оборону. А головне, не бути байдужим до її ворогів і  зрад-
ників. Брати активну участь у політичному і громадсько-
му житті, як це робили Франко і о. Григорій,  яких ми
сьогодні вшановуємо. До влади обирати чесних і поряд-
них людей, а не горлохватів, злодіїв і зрадників за по-
дачки у формі харчових наборів чи кілька десятків гри-
вень, що принижують людську гідність.

Ми, жителі Бітлі і Нижнього, сьогодні схиляємо голо-
ви перед пам’яттю тодішньої Бітлянської парохії о. Гри-
горія Чайковського, який не тільки відбував свій свяще-
ничинський чин: охрестити, повінчати, похоронити і
відправити в свята і неділі Службу Божу. Він ще вів ак-
тивну громадсько-політичну роботу не тільки серед своїх

парафіян, але й Турчанського тодішнього повіту.
Про це свідчить те, що в 1877 році Рада повітова
обрала його маршалком повіту. Він організував
на своїй парафії братство тверезості, кредитову
(позичкову) касу. В новозбудованій церкві в Бітлі
його старанням виготовлено і розмальовано
різьблений іконостас, який і сьогодні, через 150
років, милує око. Вдячні нащадки його парафіян
дбайливо доглядають і впорядковують його мо-
гилу біля церкви Св. Миколая в Бітлі.

Про високий інтелект о.Григорія свідчать сло-
ва,  сказані Франком: «Особливо за честь мушу
собі вважати познайомлення з о. Чайковським
з Ботелки Нижньої, чоловіком уже старшим і
дуже докладно обізнаним не тільки з ходом на-
ших народних і церковних діл, але також з пол-
ітичним життям інших народів, що досить рідко у
нас лучається, з економічними і культурними
справами місцевого народу і цілого повіту».
Зверніть увагу на слова Франка «докладно об-
ізнаним» з «політичним життям інших народів».
Наскільки треба було дійсно цікавитись і добу-
вати інформацію про життя і події в світі без ра-
діо, телебачення і малодоступною і обмеженою
на той час пресою.

Не забуваймо, бережім і шануймо пам’ять про
наших попередників, які повсякденно дбали про
свій народ і його майбутнє. Хай наша пам’ять

про них надихає і одночасно зобов’язує нас на єдність,
злагоду, щоденну працю для добра і розвитку рідного
народу, рідної держави – України. То працюймо для за-
гального добра, добробуту, як сказав Франко, щоб
«...ґаздою, не слугою перед світом стати».

На закінчення від щирого серця дякую о. Михайлу з
Бітлі, який освятив цю таблицю, і дяку Володимиру; ди-
тячим творчим колективам з Нижнього і Бітлі, що пора-
дували нас змістовними і цікавими виступами, а також
керівникам  Олені Прашковській і Надії Кравчак; пред-
ставникам влади – голові Турківської райдержадмініст-
рації Олександру Лабецькому, його заступнику Юрію
Лилу, голові Верхненської сільської ради Оксані Чола-
вин; директору Турківського районного Народного дому
Петру Косачевичу; гостям зі Львова – праправнучкам о.
Григорія – Ростиславі та Лілії Чайковським; учителю

Бітлянського НВК Олегу Кравчаку, трембітарю Мирону
Сверловичу.

Особливо щиросердечно дякую усім тим, хто вклав
свою працю, щоб ця пам’ятна дошка постала. Це Воло-
димир Калинич, Петро Ільницький, Володимир, Галя та
Іван Сеньківи, Тарас і Олександр Михайлики, Іван Дума,
Микола Готраш, Микола Куник, Юрій, Іван та Анатолій
Чопики.

Всім, всім Вам щиро дякую, хто сьогодні прийшов вша-
нувати пам’ять Івана Франка і о. Григорія Чайковського.

Щастя, міцного здоров’я Вам усім і многая літ».
Безперечно,  Франко заслуговує на велику шану, адже

він зробив для України стільки, що нам зазвичай важко
осягнути. Павло Загребельний колись сказав: « Ми не
можемо назвати мабуть жодної ділянки людського жит-
тя, в якій би не працював Іван Франко і в якій би не був
великим».

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Жила за мурами,
Жила за гратами.
Була розвіяна,
В труні була.
Сто раз одурена,
Сто раз окрадена,
Сто раз розіп’ята
Земля моя.
Та серед моря трагедій, які

випали на долю українців, найб-
ільшою катастрофою став  голод
1932-1933 років ХХ століття.

 Минулої суботи біля статуї
Божої Матері у м.  Турка, за участі
представників влади, громадсь-
кості, активістів,  відбулися го-
лосні читання «Спинися… голо-
ву схили…в пам’ять жертв без-
кровної війни», приурочені роко-
винам Голодомору. Їх традицій-
но провели ведучі Оксана Роз-
дольська –  провідний бібліоте-
кар ЦРБ та Сюзанна Кузан –
завідувач відділу обслуговування
ЦРБ.  Перед  початком  читань
панахиду за жертвами Голодо-
мору в Україні  відслужили  на-
стоятелі   храмів міста  –  о. Ми-
хайло, о. Мар’ян і о. Микола.

«Удари по українському се-
лянству наносили методично і
цілеспрямовано. Спочатку роз-

куркулили і понищили справжніх
господарів, далі насильно заг-
нали у колгоспи, потім із се-
лянських клунь вимели до остан-
нього зернятка, – читали ведучі.
– Українське село гинуло. Селя-
ни їли мишей, горобців, хробаків
і слимаків, кропиву, кульбабу і
кінський щавель. У них розпуха-
ли ноги і животи. Померлих зво-
зили до ям і закопували, а потім
і зовсім перестали хоронити.
Голод охопив усю Україну, набув-
ши небачених розмірів по всій
території». Зі спогадів очевидиці
Тетяни Співак: «Протягом усьо-
го життя в моїй пам’яті сплива-
ла одна і та ж картина: голий
степ, серед якого метушаться
згорблені постаті. То люди, що
розгрібали мерзлу землю і ми-
шачі кубла у пошуках залишків
зерна, а також ставили різно-
манітні капкани. Щасливчикам
вдавалося впіймати ховраха чи
мишу. Проте  щасливих тоді  було
дуже мало…»   А ось  ведучі оз-
вучують спогад Івана Козира:
«Там, в кінці нашого села, жила
Орина. У неї було троє дітей.
Спершу не стало Вані. Сказала
– забрала тітка. Та появилось

м’ясо. Звідки? А потім не стало і
другої дитини. Дочка насторожи-
лася, вона  сказала людям. З
сільської ради приїхали там го-
лова і уповноважений. Прийш-
ли… найшли і м’ясо, і кістки, і
черепи. І склали усе це в ящик і
заставили її нести, ту полуненор-
мальну людину, нести через усе
село. Потім її забрали, посади-
ли… А тут рядом були такі Кис-
ленки. Помер батько. Два хлопці
у нього були і не хоронили бать-
ка довго, може тиждень. А потім
люди заходились хоронити, а
там одні кістки лежали, вони їх
об’їдали». Особливо страждали
діти. Селяни, щоб врятувати їх від
голодної смерті, везли до міста і
полишали під стінами лікарень
та дитбудинків. У той час, як від
голоду в Україні вмирали
мільйони людей, влада продов-
жувала вивозити зерно за кор-
дон. На повну потужність працю-
вали спиртзаводи, що перероб-
ляли зерно на горілку, яка йшла
на експорт. Під дощем височіли
піраміди невивезеного зерна,
насипані просто неба. Усіх, хто
підповзав, розстрілювали куле-
метними чергами.

Влітку 1933 року операція
«Голод» була завершена. Про-
тягом півстоліття влада замов-
чувала цю  страшну трагедію. І

лише в 1990 році, під тиском гро-
мадськості, Політбюро ЦК Ком-
партії України прийняло поста-
нову, в якій голод уперше був виз-
наний справжньою катастро-
фою народу і наслідком злочин-
ного курсу Сталіна. А 28 листо-
пада 2006 року, за ініціативи
Президента України Віктора
Ющенка, Верховна Рада Украї-
ни прийняла закон, за яким Го-
лодомор було визнано геноци-
дом українського народу.

Відходять роки, минають де-
сятиліття. Та зболена пам’ять
про заморених голодом житиме
вічно.

Рівно о  16.00 год., після закі-
нчення голосних читань, при-
сутні приєдналися до Всеукраї-
нської хвилини мовчання, щоб
вшанувати жертв геноциду украї-
нського народу. Ведучі  заходу
закликали турківчан об’єдна-
тись у молитві за Україну і по-
ставити у кожному вікні свічку
віри  і надії.  Цей святий вогник –
знак нашої пам’яті, який  зігріє
душі  загиблих.

Після мітингу-реквієму голова
Турківської районної ради Воло-
димир Лозюк, перший заступник
голови райдержадміністрації
Микола Яворський, заступник
голови райдержадміністрації
Юрій Лило, заступник Турківсь-
кого міського голови Ростислав
Набоков, учасник АТО Микола
Коноваленко, у знак пам’яті за
невинно убієнними, поклали
квіти до символічного хреста, що
встановлений неподалік авто-
дороги Львів-Ужгород, у
підніжжі гори Шименка.

 Підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.

«ÑÏÈÍÈÑß…ÃÎËÎÂÓ ÑÕÈËÈ… Â ÏÀÌ’ßÒÜ
ÆÅÐÒÂ ÁÅÇÊÐÎÂÍÎ¯ Â²ÉÍÈ»

Україна…Прекрасна, велична і водночас нещасна земля.
Скільки горя випало на її долю! Багато довелося пережити
нашим пращурам у далекому минулому.

ÌÈ – ÑÅÐÅÄ
ÍÀÉÊÐÀÙÈÕ
Цього  року  команда  газети « Юність»  БДЮТу  вдруге

взяла участь в обласному конкурсі друкованих  видань «Гос-
тре перо».

 Враження від  конкурсу найкращі,  і, гадаю, що вони запам’я-
таються нам назавжди.

Та  про все по порядку.  Конкурс  друкованих  видань проводять
щорічно  в Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини. Проходить
він у  три   етапи. Перший  – заочний
тур, де  кожна з  команд висилає 3
друковані    примірники свого видан-
ня. Другий  та третій тури відбувають-
ся  безпосередньо в  Центрі  твор-
чості. Тоді кожна з команд повинна
представити  відеоролик про власне
друковане видання,  написати твір на
задану тему.

Очний  тур  цьогоріч  відбувався  17
листопада. Наша команда, у  складі:
Марини Шоган,  Христини Ільницької,
Вікторії Аннич  та Анни Саварин і
мене,  керівника гуртка « Юний  жур-
наліст», зранку зібралася  на  авто-
станції  у  хорошому  настрої  і з вели-
кими мріями.

Дочекавшись автобуса,  вирушили
до Львова. Дорога  була  надзвичай-
но важкою,  проїхати  її  все одно, що
пройти сім кіл  пекла. Дівчата поло-
вину дороги  змушені були стояти, в
автобусі – шалена тиснява.  У  Львові
ще довго добиралися  до  призначе-
ного місця.  Змучені, і з невеличким
запізненням,  ми прибули  в  Центр
творчості дітей та юнацтва Галичини.
Та тільки-но  переступили  через
поріг,  втому наче рукою зняло.

Львівський  Центр  творчості  схожий  на казковий  палац. Тут
стільки  краси, що  аж очі розбігаються і здається, що  кожен  санти-
метр  цього приміщення  просочений  людським  натхненням та
теплом.

 І ось ми в актовому залі, переповненому різними командами.
Кожна  представляє  свою  газету.  Всього  їх  – 14  команд  зі  Львова

та  області.  Відеопрезентація  була  надзвичайно цікавою,  кожен
ролик чи  слайд -шоу  були  дивовижно неповторні та цікаві. Особли-
во  запам’яталися  презентації  команд  зі  Львова. Вони представи-
ли хороші  шкільні та гімназійні  газети  високого професійного рівня.

Коли на  великому екрані показували відеоролик  нашої коман-
ди,  серце  шалено билося, емоції переповнювали, ми  хвилювали-
ся, але  зал  наш     відеоматеріал  сприйняв  теплими  оплесками.
Після невеличкої перерви, Марина Шоган, Анна Саварин  та капі-
тан  Вікторія Аннич взяли участь у  третьому  етапі конкурсу – напи-
санні  творчої роботи. Дівчата дуже гарно  попрацювали. Через  го-
дину  журі оголосило результати. Мабуть, ніхто з нас ніколи не забу-
де мить, коли  нас викликали на сцену, оголошуючи, що ми  отримує-
мо  друге місце. Ми не йшли, ми летіли на крилах до  цієї омріяної

миті.
З радістю і теплом у

душі, а ще з призами,  гра-
мотами і кубком, повер-
талися ми додому.  В до-
розі  багато  жартували  і
ділилися своєю радістю  з
незнайомими  людьми.
Один   чоловік навіть  ку-
пив нам усім  по  шоко-
ладному  батончику.  Цей
день був незабутній,
здається, що  весь час
нас супроводжував  доб-
рий Ангел-охоронець.
Дорогою подумалось:
«Інколи, щоб побачити
світло в кінці тунелю, по-
трібно пройти   тривалий і
важкий  шлях по самому
тунелю,  і не важливо, якої
довжини він  буде, адже
добро та  талант завжди
перемагають».

Хочу  подякувати всім,
хто  причетний до нашої
участі у  даному  конкурсі:

Марині Шоган, Христині Ільницькій, Вікторії Аннич,  Анні Саварин –
за участь у  конкурсі; директору  БДЮТ Софії  Багай – за матеріальну
підтримку;  відеооператору – С. Марусяку  – за  професіоналізм;
Катерині Когут – за  співпрацю і коригування видання.

А також  хочу подякувати батькам учасниць конкурсу, що вони
виховали таких добрих, слухняних та розумних дітей.

Марія ЯВОРСЬКА,
керівник  гуртка «Юний журналіст».

ХОРОША
ЛЮДИНА – І
ЧУДОВИЙ

ПРОФЕСІОНАЛ
Ці слова  про  суддю Туркі-

вського районного суду Тетя-
ну Строну. Від першої зустрічі
з Тетяною Григорівною, коли
вона мене уважно вислухала,
зрозуміла, що це вихована,
інтелігентна, добра і поряд-
на людина. Висловлюю їй сер-
дечну подяку за те, що під час
розгляду моєї справи, яка
стосувалася неправильного
нарахування пенсії,  дотриму-
валася законів України та
справедливості. Вона дійсно
професіонал своєї справи. У
цьому я переконалася особи-
сто.

Дай Боже цій добропорядній,
щирій і мудрій  людині міцного-
міцного здоров’я, сил, життєвої
енергії, успіхів на ниві служіння
людям  в ім’я правди і справед-
ливості на землі.

З повагою –  Терезія Кор-
чинська,  жителька с. Ільник.

Спасибі
вам,

лікарі!
Так сталося, що я з важкою

травмою потрапив на ліку-
вання у хірургічне відділення
Турківської КЦРЛ. Там я відчув
турботу та щире ставлен-
ня до хворих.

За людяність та професіо-
налізм висловлюю найтепліші
слова вдячності тим, хто обері-
гає найцінніше – наше здоров’я,
а саме: начмеду Турківської
КЦРЛ  Іванові Нагайку, завідува-
чу хірургічного відділення Миколі
Галишину, лікуючому лікареві
Богдану Манюху, анестезіологу
Віталію Семенківу, операційній
медсестрі Аліні Головчак і всьо-
му обслуговуючому персоналу
відділення. Дякуючи Богу і цим
людям, я повернувся до актив-
ного життя.

Міцного Вам здоров’я, ша-
новні медики, сили, успіхів у не-
легкій праці, поваги від людей,
опіки – від Господа.

Василь КІТРАЛЬ,
с. Присліп.

Подаруй
дитині
свято!

 Вже не за горами Святий Ми-
колай. Атмосферу наповнять
радість, щирі посмішки та відчут-
тя дива. Однак  ті діти, яким не
вистачає турботи та любові,
особливо гостро відчувають роз-
чарування. Аби подарувати їм
святковий настрій, Турківський
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
оголошує збір коштів, солодощів
і подарунків для дітей з малоза-
безпечених сімей, дітей –
інвалідів та дітей – сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування. Тож кожен може
долучитися і подарувати щиру
посмішку дитині.

Всім, хто виявить бажання
допомогти, звертатися за теле-
фоном: 3- 15- 86.

Подяки
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Тисячі поранених і майже 100
людей було вбито снайперами

та бійцями спецпідрозділів
міліції. Серед них – науковці,

викладачі,  студенти, вчителі, ху-
дожники, архітектори, теат-

ральні режисери, громадські
активісти. Кров цих людей стала

вироком для злочинної диктату-
ри».  Коли  на сцену вийшла зго-

рьована мати (Ольга Зіновіївна)
і звернулася  зі словами «Синоч-

ку, вже тебе нема, закрилися
навіки очі твої»,  а  Владислав
Мельник  (одягнений у світле
вбрання, де  за білою ширмою,
при освітленні лампи,  відбива-
лася  лише його тінь) відповів
словами із вірша «Мамо, не
плач, я  повернусь весною, у
шибку пташинкою вдарюсь
твою…», у багатьох  присутніх  на
очах забриніли сльози.  Дуже
багатий  національний  костюм
мала Україна, роль якої викону-
вала Сніжана Гольцева, поста-
ла учениця перед   присутніми у
стародавній  домотканій сорочці
з вінком  і заплетеною  косою.
Повернула усіх на майданівські
події   правдиво відтворена сце-
на  мітингу студентів на Майдані,
які вийшли з прапором, плака-
тами, лозунгами.  Під звуки пісні
«Плине кача», на фоні фо-
тознімків  Героїв Небесної Сотні,
дівчатка у скорботі, запалили
свічки пам’яті:

Небесній Сотні – шана й мо-
литви.

За чисті душі, що злетіли в
небо,

Їх шлях високий, Боже, освя-
ти.

 Родзинкою заходу стала пісня
«Білі лебеді», яку виконали під
гітару, у стилі реп,  Анатолій  Кель-
фман, Еріка  Бринь, Андрій  Мо-
щиц  та Андрій Білинський.
Реквієм «Герої не вмирають!»
відбувся  на одному диханні,
пройшов через серце кожного
присутнього у залі.

– Допомогла  його  нам
організувати наш класний кері-
вник, яку ми дуже -дуже люби-

мо.  Вона нас завжди підтримає,
коли  важко, порадить, підкаже,
як зробити правильно і гарно, –
кажуть про Ольгу Галишин її
підопічні.

– Ольга Зіновіївна сама  бра-
ла участь у заході. У нас ще та-
кого не було, щоби й  учитель,
окрім учнів, грав роль на сцені.
А пісня «Білі лебеді»  була вико-
нана надзвичайно майстерно.
Такі голоси, таке поєднання у му-
зичному виконанні, що варто
було би  презентувати її на рай-
онній, або  й обласній сцені, –
ділиться враженнями  від поба-
ченого заступник директора
школи Ганна Немець.

До слова, учні  9-Б класу   Тур-
ківського НВК беруть активну
участь у всіх  патріотично-масо-
вих акціях, які проходять у школі
і районі.  Ними  зібрано  значні
кошти  на допомогу воїнам АТО
під час здачі  макулатури та
шкільних благодійних ярмарків,
допомагають  школярі  гроши-
ма хворим дітям та інвалідам. 9-
Б нагороджений спеціальним
дипломом «Кращий клас шко-
ли».  Починаючи від 5 класу, його
щороку  нагороджують  спец-
іальним  солодким призом, гро-
шовими преміями.

– І все це нам вдається зроби-
ти завдяки активній підтримці
наших добрих, щирих і дбайли-
вих  батьків, – не без задоволен-
ня каже Ольга Зіновіївна. – Ва-
гома частка у проведенні цього
заходу також батьків, які готува-
ли для своїх синів і дочок
сценічні костюми, придбали ма-
теріал для створення декорацій
на сцені – купили штори, вигото-
вили букви. Батьки організували
солодкий приз за гарно прове-
дений захід.  І були присутніми у
залі, співпереживали разом з
нами. Насправді,  у нас дуже
тісний контакт  батьків зі шко-
лою. І за цю співпрацю  я щиро
вдячна їм усім.

Ольга ТАРАСЕНКО.

¯Õ ØËßÕ ÂÈÑÎÊÈÉ,
ÁÎÆÅ, ÎÑÂßÒÈ!

Минулого  тижня педагоги,  учні та батьки  зібралися  в актовому залі Турківського НВК,
щоби у скорботі   низько схилити голови перед пам’яттю людей різного віку, яких було  безне-
винно вбито у мирний час ХХІ століття на  майдані Незалежності у Києві, –  перед пам’яттю
Небесної Сотні. Реквієм «Герої не вмирають!» організували  учні 9-Б класу.  Усі 20  дев’ятиклас-
ників  були на сцені разом зі своїм  класним керівником  Ольгою Галишин. Ольга Зіновіївна,
одягнена у все чорне,  грала роль мами.  Ведучі Юрій Ільницький,  Христина Петришак, Марія
Цикаляк і Владислав Герасимчук у своїх розповідях, під мелодію пісні «Не спи, моя  рідна земля»,
повністю відтворювали події на Майдані: «На  очах у всього світу влада розстрілювала свій
народ. Майдан оточили з усіх боків, взяли у щільне кільце. В одну мить тисячі мирних людей
стали солдатами свого народу. Люди не здавалися. Співали Гімн. Зі сцени лунали молитви,
патріотичні пісні.

Найперше хочемо подякувати
всім , хто долучився до цього
дійства: народному фольклорно-
му колективу «Дримбарі» НД с.
Бітля (керівник Ольга Сверло-
вич), народному фольклорному
колективу «Бойківські пере-
співи» РНД м. Турка (керівник
Надія Донець), народному фоль-
клорному колективу «Бескид»
НД с. Либохора (керівник Васи-
лина Ігнатищ), народному фоль-
клорному колективу «Дністер»
НД с. Вовче (керівник Оксана Пу-
хир), народному фольклорному
колективу НД с. Нижнє Висоць-
ке (керівник Іван Цюркало), на-
родному фольклорному колекти-
ву «Розлучанка» (керівник Ва-
силь Гришканич), народному
фольклорному колективу «Бой-
ківчанка» НД с. Риків (керівник
Аліна Кричківська),  народному
колективу пісні та музики «Бойк-
івчани» НД смт. Бориня (керівник
Валерій Яворський), троїстим
музикам НД с. В.Висоцьке, на-
родній хоровій капелі «Карпати»
РНД (керівник Микола Боберсь-
кий).

Окрасою свята став фольклор-

ний  колектив «Юні бойки» Турк-
івської дитячої музичної школи –
керівник Любов Гошовська. Пре-
красно перед львівською публі-
кою показали себе солісти Оль-
га Комарницька з смт. Бориня,
Іван Шушка  із с. Сянки, Іванна
Ільків із  м. Турка, Надія Донець з
м. Турка, вокальний дует «Два
куми», у складі Миколи Куруса та
Віктора Щомака,  дует, у складі
Петра Пунейка –художнього ке-
рівника НД с. Лімна та художньо-
го керівника НД с. Хащів. Чудо-
вим доповненням до бойківсь-
ких вечірок стали – господар  та
господиня, яких уміло  відтвори-
ли Анастасія Доманська та Ми-
кола Комарницький. Окрема
подяка ведучим свята , які були
голосом нашого дійства. А  це
Леся Когут – директор Турківсь-
кої ЗОШ №1  та Тетяна Білинсь-
ка – директор дитячої музичної
школи.

Свято  доповнили  наші зем-
ляки : соліст Львівської філар-
монії Назар Тацишин та соліста
Львівського театру опери та ба-
лету Микола Корнутяк. За це їм
подяка та  щирі вітання від усіх

земляків.
Звіт творчих колективів Турків-

щини одержав високу оцінку  де-
партаменту культури та націо-
нальних цінностей Львівської
ОДА, Львівського обласного цен-
тру культурно-освітньої роботи.
Та найбільшою оцінкою нашої
спільної праці були щирі оплес-
ки глядачів, для яких і був даний
концерт.

На  завершення свята зі сцени
подякував артистам за успішний
творчий звіт Турківщини у Львові
перший заступник голови
Львівської ОДА  Ростислав Зам-
линський.

Декілька слів про виставку при-
кладного, образотворчого та
бойківського ужиткового мистец-
тва. У ній взяли участь: ліцей на-
родних промислів та ремесел
смт. Бориня, який виставив екс-
понати різьби по дереву; цент-
ральна бібліотека району (дирек-
тор Ганна Семків), яка предста-
вила вишивки: рушники, сервет-
ки, доріжки, картини, вироби з
бісеру, ікони; народний музей
«Бойківщина» (завідувач Русла-
на Юсипович), який виставив ек-
спонати бойківського ужитково-
го мистецтва, писанки, ужиткову
утварь. Відома на Турківщині зна-
вець лікарських трав Оксана
Павлик надала інформацію
відвідувачам виставки про ліку-
вальні властивості гірських кар-
патських трав.

Приватну виставку писанок
представила відома майстриня-
писанкарка з м. Турка Олексан-
дра Цуняк, а також провела май-
стер-клас з виготовлення та на-
писання писанок.

Всього виставку відвідало
близько 500 осіб.

Методичний центр РНД.

ÂÄÀËÈÉ ÇÂ²Ò
ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÈÕ ÌÈÒÖ²Â
У суботу, 20 листопада, у приміщенні Львівського Палацу

естетичного виховання учнівської молоді, що по  вулиці Пет-
рушевича 2, відбувся звіт творчих колективів Турківщини під
гаслом «Відлуння бойківського краю».  Мистецький захід роз-
почався відкриттям виставок, а згодом  продовжився вели-
ким концертним дійством, в якому було задіяно понад 200 учас-
ників художньої самодіяльності  з усього району.  Концерт
пройшов за підтримки Турківської РДА, Турківської районної
ради, відділу культури і туризму. Вітальне слово мав голова
Турківської РДА Олександр Лабецький.

«Ïîêè æèâå ìîâà  – æèòèìå é íàðîä»
9 листопада учнями Завадівського НВК, під керівництвом педа-

гога-організатора Журавчик О.М. було проведено свято «Поки
живе мова- житиме народ», присвячене Дню  української писем-
ності та мови, та 960- ій річниці з дня народження Преподобного
Нестора Літописця, ченця Києво-Печерської лаври.

Це свято пройшло  яскраво та нетрадиційно. Переступаючи через
поріг школи під веселу українську пісню, мимоволі поринаєш в атмос-
феру свята.

Розпочалося воно флешмобом під назвою «Я люблю українську».
Майже всі учні Завадівського НВК сфотографувалися з різними гасла-
ми: «Розмовляю українською», «Читаю українською», «Співаю пісні ук-
раїнською», «Вивчаю українську», «Мрію українською».

Світлини було зроблено біля національного прапора, символів Ук-
раїни, стендів, присвячених учасникам АТО та Небесній Сотні.

Завершилось свято загально-шкільним виховним заходом «Поки живе
мова - житиме й народ».

Мета заходу – поглибити знання учнів відомостями про виникнення
писемності, про історію та розвиток рідної мови; показати її красу і ба-
гатство, розкрити її необхідність у житті людини; виховувати любов і по-
вагу до рідного слова.

Діти мали змогу послухати вірші українських поетів, дізнатися більше
про створення та історію перших видів писемності, Нестора Літописця,
Кирила та Мефодія, згадати сумнозвісні трагічні сторінки нашої мови.

Тож результатом заходу стало усвідомлення учнями того, що украї-
нська мова ввібрала в себе все найкраще, найніжніше, найвеличніше,
наймудріше, найблагородніше, найпоетичніше і найболючіше, а наше
завдання – оберігати її як зіницю ока і передати наступному поколінню,
як найбільший скарб.

У цей непростий для країни час кожна молода людина повинна розу-
міти, що рідну мову слід оберігати, як своє майбутнє, адже любов  до
Батьківщини, любов до мови – це той нетлінний скарб народу, що пере-
дається від покоління до покоління та об’єднує минуле й прийдешнє.

Таїсія ПАВЛИК,
голова учнівського братства «Лелека»

Небайдужих стає все більше
В одному з номерів нашої газети ми видрукували детальний список

небайдужих людей, які здали свої кошти для співфінансування дороги
по вул. А.Шептицького у м.Турка. З цього часу до міської ради зверну-
лося ще 4 жителів міста, внісши й свій посильний внесок. Зокрема,
Дана Ільницька-Рибчич здала 500 гривень, Назар Михавків – 200 гри-
вень, Ігор Яцкуляк – 1000 гривень, Віталій Бесєдін – 200 гривень. Зага-
лом зібрано 20700 гривень.

Наш кор.
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Отже, які основні умови, підстави та порядок при-
значення субсидій населенню, що діють з вересня
2016 року.

Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких
розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах
норм споживання (норми дивіться нижче), з урахуван-
ням пільг, перевищує обсяг визначеного Кабінетом
Міністрів України обов’язкового платежу.

Розмір обов’язкового платежу визначають для кож-
ного домогосподарства індивідуально, в залежності від
сукупного доходу.

Субсидію призначають особі, яка зареєстрована у бу-
динку (квартирі) та на яку відкрито особові рахунки по
сплаті за житлово-комунальні послуги.

В окремих випадках, на підставі рішення місцевого
органу влади або утвореної ними комісії та акта обсте-
ження матеріально-побутових умов домогосподарства,
субсидію можуть призначатися особі, яка не зареєст-
рована, але фактично проживає у житловому при-
міщенні (будинку) на підставі договору найму (орен-
ди) житла, якщо їй нараховують плату за житлово-ко-
мунальні послуги, або індивідуальним забудовникам,
будинки яких не прийняті в експлуатацію.

Право власності на призначення субсидії не впливає.
Тобто, за призначенням житлової субсидії може звер-
нутися особа (не власник), яка зареєстрована у будинку
(квартирі) і на яку відкрито, в тому числі, особові рахун-
ки, або особа, яка не зареєстрована у будинку (квар-
тирі), при наявності договору найму (оренди) житла і на
яку переведено особові рахунки зі сплати житлово-ко-
мунальних послуг.

Субсидія є безповоротною, і її отримання не тягне за
собою зміни, пов’язані з формою власності житла.

Норми житла: 13,65 м2 на кожну зареєстровану осо-
бу + 35,22 м2 на сім’ю (48,87 м2 ).

НОРМАТИВИ СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:

на опалення в опалювальний період 

5,5 м 3 на 1 м2 площі * 
коригуючий коефіцієнт: 

0,982 – 1-2 поверхові будівлі,  

0,573 – 3 і більше поверхів, 

на газову плиту (приготування їжі) 4,4 м3 на одну особу; 

на газову плиту (приготування їжі і 
підігрів води 

7,1 м3 на особу; 

  

на газову плиту і водонагрівач 14 м3 на одну особу; 

 НОРМАТИВИ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:

на опалення в 
опалювальний період 

 

65 кВт год. на 1 м2 площі * 
коригуючий коефіцієнт:  

0,982 – 1-2 поверхові будівлі, 

0,573 – 3 і більше поверхів 

 

Розмір обов’язкового платежу залежить лише від до-
ходів сім’ї. Розмір житлової субсидії дорівнює різниці між
вартістю житлово-комунальних послуг та обов’язковим
платежем домогосподарства.

Для призначення субсидії сукупний дохід обчислю-
ють,  виходячи з доходів, нарахованих особам, які
досягли 14-річного віку станом на 1 січня року, за який
враховують доходи, без урахування податку з доходів
фізичних осіб,  а також розмірів державної соціальної
допомоги, що виплачують структурні підрозділи з питань
соціального захисту населення (крім частини допомоги
при народженні дитини, виплату якої здійснюють одно-
разово, частини допомоги при усиновленні дитини, вип-
лату якої здійснюють одноразово, одноразової винаго-
роди жінкам, яким присвоєно почесне звання України
«Мати-героїня», державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання, щомісячної адресної допомоги внутрішньо пе-
реміщеним особам для покриття витрат на проживан-
ня, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг).

До сукупного доходу не враховують сплачені осо-
бою аліменти, доходи від розміщення депозитів, опла-
та праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залу-
чають до роботи в комісії, у тому числі в день голосуван-
ня, дні встановлення підсумків голосування та резуль-
татів виборів, допомога громадських та благодійних
організацій, допомога на поховання, одноразова допо-
мога, яку надають відповідно до законодавства або за
рішеннями органів виконавчої влади та місцевого са-
моврядування, підприємств, установ, організацій, неза-
лежно від форми власності, вартість безоплатно отри-
маних санаторно-курортних путівок, протезно-ортопе-
дичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачу-
ють в порядку відшкодування шкоди, заподіяної праців-
никові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з
виконанням ним трудових обов’язків.

Окремо просимо звернути увагу на нарахування
«умовного доходу для призначення субсидії» для
призначення субсидії певним верствам населення:

– якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом
на 1 січня року, за який враховують доходи для призна-
чення субсидії, середньомісячний сукупний дохід мен-
ший від прожиткового мінімуму, встановленого для пра-
цездатних осіб станом на 31 грудня цього ж року, або в
якої відсутні доходи, але вона навчалася за денною
формою навчання у загальноосвітньому, професійно-
технічному, вищому навчальному закладі, для розра-
хунку субсидії середньомісячний дохід такої особи
визначають на рівні одного прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб станом на 31 груд-
ня року, за який враховують доходи для призначення
субсидії;

– якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом
на 1 січня року, за який враховують доходи для призна-
чення субсидії, середньомісячний сукупний дохід мен-
ший від прожиткового мінімуму, встановленого для пра-
цездатних осіб станом на 31 грудня цього ж року, але
яка протягом зазначеного періоду отримувала хоча б
один з наступних видів доходу: пенсію, стипендію, допо-
могу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам,
допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок
психічного розладу, допомогу особам, які не мають пра-
ва на пенсію та інвалідам, допомогу по безробіттю або
будь-які доходи, отримані особою, яка не досягла 18-
річного віку станом на 31 грудня року, за який врахову-
ються такі доходи, то у розрахунок субсидії включа-
ють фактичні розміри отриманих такими особами до-
ходів;

– якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом
на 1 січня року, за який враховують доходи для призна-
чення субсидії, відсутні доходи, для розрахунку субсидії
середньомісячний дохід такої особи визначають на
рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встанов-
леного для працездатних осіб станом на 31 грудня
року, за який враховують доходи для призначення суб-
сидії;

– для фізичних осіб – підприємців, які обрали спро-
щену систему оподаткування та є платниками єдино-
го податку першої групи, незалежно від отриманих (не
отриманих) доходів, до сукупного доходу за кожний
місяць враховують дохід на рівні двох розмірів про-
житкового мінімуму, встановленого для працездатних
осіб станом на 31 грудня року, за який враховують до-
ходи;

– для фізичних осіб – підприємців, які обрали спро-
щену систему оподаткування та є платниками єдино-
го податку другої групи, – трьох розмірів прожитково-
го мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

– для фізичних осіб – підприємців, які обрали спро-
щену систему оподаткування та є платниками єдино-
го податку третьої групи, –чотирьох розмірів прожит-
кового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

При цьому не враховують дохід, отриманий самозяй-
нятою особою, та дохід від підприємницької діяльності,
інформацію про які надано ДФС на запит. Система опо-
даткування та група платника єдиного податку для спро-
щеної системи оподаткування визначається на початок
місяця, з якого призначається субсидія.

Для осіб, які протягом року, за який враховують дохо-
ди для призначення субсидії, перебували на строковій
військовій службі, середньомісячний сукупний дохід, не-
залежно від отриманих (не отриманих) такою особою
доходів, визначають на рівні половини розміру прожит-
кового мінімуму, встановленого для працездатних осіб
станом на 31 грудня року, за який враховують доходи.

У разі коли на час звернення за призначенням суб-
сидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має
інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного су-
купного доходу враховують розмір пенсії за місяць, що
передує місяцю, з якого призначають субсидію.

Куди подавати документи.
З питання призначення житлової субсидії необхідно

звернутися до управління соціального захисту населен-
ня за місцем реєстрації.

У сільській місцевості приймання заяв з необхідни-
ми документами для призначення субсидій здійснюють
уповноважені особи, які визначені виконавчими орга-
нами сільських і селищних рад.

Передбачено можливість подати заяву і декларацію
для призначення субсидії в електронному вигляді (у тому
числі з використанням електронного цифрового підпи-
су). Отримані таким чином заяви та декларації, у яких
відсутній підпис громадянина, опрацьовують лише після
їх підпису протягом місяця. Якщо заявник не підписав
заяву і декларацію в зазначений строк, потрібно пода-
вати нові заяву і декларацію.

Перелік документів для призначення житлової суб-
сидії:

– заява (за встановленою формою);
– декларація про доходи і майновий стан осіб, зареє-

строваних у житловому приміщенні, яку заповнюють на
місці (за встановленою формою);

– довідки  про  доходи – у разі зазначення в декла-
рації інших отриманих  доходів, інформація про які відсут-
ня у ДФС, Пенсійному фонді  України,  фондах  соціаль-
ного  страхування, і відповідно до законодавства  не
може  бути  отримана  за  запитом  структурного підроз-
ділу  з  питань  соціального  захисту  населення  у поряд-
ку, встановленому цим Положенням. У разі зазначення
в декларації інших отриманих  доходів,  інформація про
які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді  України,  фондах
соціального  страхування, та неможливості підтвердити
такі доходи довідкою до декларації додається письмо-
ве пояснення  з  зазначенням  їх розміру.

Інші відомості, що необхідні для призначення житло-
вих субсидій (про забезпеченість громадян житловою
площею та комунальними послугами), надають органі-
зації, які надають ці послуги, на запит органів соціаль-
ного захисту населення.

Субсидію призначають на 12 місяців з місяця звер-
нення за її призначенням. У разі звернення із заявою
про призначення субсидії протягом двох місяців з по-
чатку опалювального періоду (з дати зміни цін і тарифів
на житлово-комунальні послуги), як виняток, субсидію
призначають з початку опалювального періоду (з міся-
ця, в якому відбулися такі зміни). Після закінчення строку
отримання субсидії структурні органи соціального захи-
сту населення здійснюють розрахунок субсидії на на-
ступний період (12 місяців, календарний рік) для домо-
господарств, які отримували субсидію у попередньому
відповідному періоді. Для цього органи соціального за-
хисту населення збирають необхідну інформацію без
звернення громадянина. У разі, коли оплату послуг з
централізованого опалення проводять лише в опалю-
вальний період або за двоставковим тарифом, або для
індивідуального опалення використовують природний
газ (електроенергія), розмір субсидії розраховуєть ок-
ремо на опалювальний і неопалювальний періоди.

Випадки, коли субсидію не призначають:
— будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні

(будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким
нараховують плату за житлово-комунальні послуги, про-
тягом 12 місяців перед зверненням за призначенням
субсидії (призначенням субсидії без звернення)
здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будин-
ку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), буд-
івельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжит-
ку або оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ре-
монту квартири (будинку) або автомобіля, транспорт-
ного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мо-
більного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у
межах соціальної норми житла та соціальних норма-
тивів користування житлово-комунальними послугами
та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням жит-
тєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) пере-
вищує 50 тис. гривень.

Варто пам’ятати, що сума субсидії, перерахованої
(виплаченої) надміру внаслідок подання громадяни-
ном документів з недостовірними відомостями, повер-
тається ним у подвійному розмірі.

Заявник зобов’язаний надати інформацію до управл-
іння соціального захисту населення у письмовій формі,
з додаванням відповідних підтверджуючих документів,
протягом місяця з часу їх настання. Якщо від заявника
надійшло повідомлення про зміни складу зареєстрова-
них осіб, переліку послуг, субсидія має бути переприз-
начена на підставі звернення особи на новий період.
Якщо від заявника надійшло повідомлення про зміни
джерел доходу, придбання майна, товарів або оплати
послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень, то таку
інформацію враховують при призначенні субсидії на
наступний період, після закінчення терміну діючої.

Ó ÃÐÓÄÍ² ÙÅ ÌÎÆÍÀ ÇÂÅÐÍÓÒÈÑß
ÇÀ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍßÌ ÑÓÁÑÈÄ²É

З початку року за призначенням субсидії в управління соціального захисту населення Турківської РДА
звернулося 3300 осіб, яким нараховано цю послугу: на газ на суму 5 мільйонів 700 тисяч гривень, на
електроенергію – 1 мільйон гривень, на тверде паливо – 3 мільйони 900 тисяч гривень. Щоправда, станом
на 30 листопада по твердому паливу є заборгованість в сумі 600 тисяч гривень.

Нашим читачам хочемо нагадати, що за призначенням субсидії ще можна звертатися й протягом
грудня, але слід враховувати й той факт, щоб працівники управління соцзахисту у визначені терміни
змогли призначити. А тому, якщо хтось з різних причин ще не звернувся, зволікати не варто, зробити це
треба в перших числах грудня. Як повідомив нас начальник управління Микола Гут, зараз в день до них
звертається до 50 осіб.

Порядок призначення та надання населенню субсидій, який міститься в Постанові КМУ № 848 від
21.10.1995 року, постійно зазнає змін.

Останні зміни до цієї Постанови  набули чинності 21 вересня 2016 року.
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ПОНЕДIЛОК, 5
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.25, 07.05, 08.25 Смакота
06.35 Ера будiвництва
07.15 Ранок
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
10.45 Д/с «Смачнi подорожi»
11.50 Слiдство. Iнфо
12.20 Український корт
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.30 М/с «Мандрiвники в часi»
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30 Фольк-music
16.00 Твiй дiм-2
16.30 Д/с «Вiзит до Кореї»
17.00 Вiкно в Америку
17.25 Мовами свiту. Мистець-
кий пульс Америки
17.55 Книга.ua
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.20 Обличчя вiйни
19.30, 04.40 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 03.10
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 6»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Село на мiльйон»
22.00 «Грошi»
23.35, 03.30 Т/с «Теорiя брехнi
- 2»

ІНТЕР
06.10, 13.15, 14.40 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Нехай гово-
рять»
14.00 «Речдок»
15.20 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 00.45, 04.50
«Подробицi»
21.00 Т/с «Мереживо долi»
22.50, 03.25 Т/с «Двадцять
рокiв без кохання»

ВIВТОРОК, 6
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.30, 07.05, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
10.35 Д/ф «Я - док»
11.25 Вiйна i мир
12.05 Вiкно в Америку
12.30 Вересень
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.30 М/с «Мандрiвники в часi»
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30 Подорожнi
15.35 Борхес. «Поява народiв
на картi Європи»
16.00 Театральнi сезони
16.35, 02.00 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»

18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.30 Про головне
20.00 Утеодин з Майклом
Щуром
20.30 Нашi грошi
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.40 На слуху

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 03.20
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 6»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2 «
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Село на мiльйон»
22.00 «Новий iнспектор
Фреймут. Мiста»
23.35, 03.40 Т/с «Теорiя брехнi
- 2»

ІНТЕР
05.40, 11.10, 12.25, 05.30
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Мереживо
долi»
14.00 «Речдок»
14.40 «Судовi справи»
16.45 «Сiмейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 00.30, 04.40
«Подробицi»
22.50, 03.30 Т/с «Двадцять
рокiв без кохання»

СЕРЕДА, 7
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.25, 07.05, 08.25 Смакота
06.35 Ера будiвництва
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Нашi грошi
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.30 Хто в домi хазяїн?
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30, 04.25 Свiтло
15.20 Мистецькi iсторiї
15.50, 02.00 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
17.40 Д/ф «УКРАЯ»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
20.00 Корупцiя в законi (вип.1)
20.30 Слiдство. Iнфо
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.40 Мегалот
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 03.15
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.50 «Мiняю жiнку - 6»
12.20 «Мiняю жiнку - 7»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Село на мiльйон»
22.00 «Повернiть менi красу 2»

23.35, 03.35 Т/с «Теорiя брехнi
- 2»

ІНТЕР
06.10, 11.10, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Мереживо
долi»
14.00 «Речдок»
14.40 «Судовi справи»
16.45 «Сiмейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 00.40, 04.40
«Подробицi»

ЧЕТВЕР, 8
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.30, 07.05, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
10.30, 19.30 Про головне
11.00 Чоловiчий клуб
11.35 Розсекречена iсторiя
12.30 Слiдство. Iнфо
13.20 Казки Лiрника Сашка
13.30 Як це?
14.00 Суспiльний унiверситет
14.30, 03.40 Надвечiр’я. Долi
15.50 Спогади
16.35 Д/с «Латиноамерикансь-
ка музика»
17.40 Д/ф «УКРАЯ»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
20.00 Корупцiя в законi (вип.2)
20.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
23.40 На слуху

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 7»
14.10 «Слiпа»
14.45, 02.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2 «
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Село на мiльйон»
22.00 «Свiт навиворiт - 8»
23.00 «Право на владу 2016

ІНТЕР
05.30, 11.10, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Мереживо
долi»
14.00 «Речдок»
14.40 «Судовi справи»
16.45 «Сiмейний суд»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 00.45, 04.50
«Подробицi»

П’ЯТНИЦЯ, 9
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 12.15,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.25, 07.05, 08.25 Смакота
06.35 Ера будiвництва
07.15 Ранок

08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
10.00 Д/ф «Живi й нескоренi»
10.10 Д/ф «Сектор М»
10.30, 19.30, 04.40 Про головне
11.20 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
12.25, 03.10 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт 10км.
(чол.)
14.10 Вiра. Надiя. Любов
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Спринт 7,5км. (жiн.)
16.40 Д/с «Латиноамерикансь-
ка музика»
17.40 Д/ф «УКРАЯ»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.20 Обличчя вiйни
20.00 На пам’ять
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.30 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 7»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2 «
20.15 «Вечiрнiй Київ 2016»
22.10 Х/ф «Ржевський проти
Наполеона»
23.50, 04.40 Х/ф «Любов з
акцентом»

ІНТЕР
05.35, 11.10, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 Т/с «Мереживо долi»
14.00 «Речдок»
14.40 «Судовi справи»
16.45 «Сiмейний суд»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 00.55 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Дитина на листо-
пад»

СУБОТА, 10
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
08.15 Смакота
08.35 Територiя закону
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Мандрiвники в часi»
09.45 Як це?
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.30 Хочу бути
10.50 Школа Мерi Поппiнс
11.05 Казки Лiрника Сашка
11.40 Чарiвна Скрипка Iгоря
Поклада
12.40, 03.55 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Гонка
переслiдування 12,5км. (чол.)
13.30 5 баксiв.net
14.55 Обличчя вiйни
15.10 Книга.ua
15.40, 04.40 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт 10км.
(жiн.)
16.30 Чоловiчий клуб. Спорт
17.50 Чоловiчий клуб
18.40 Д/ф «Українська
Рапсодiя»
19.20 Д/ф «Одеська трагедiя:
кривавий слiд «Русской
весны»»
20.30 Баклани на Балкани
21.00, 05.30 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Розсекречена iсторiя

22.45 Мегалот
23.00 Свiт on line
23.20 Вперед на Олiмп
23.40 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
06.45 «Повернiть менi красу 2»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 19.30 ТСН
11.00, 23.10 «Свiтське життя»
12.00 Х/ф «Ржевський проти
Наполеона»
13.40 «Голос. Дiти 3»
16.40 «Вечiрнiй Квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2016»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Лiга смiху»

ІНТЕР
06.25, 20.00, 02.10
«Подробицi»
07.15, 02.40 Х/ф «Висота»
09.10 Д/п «Микола Рибнiков.
Зима на Зарiчнiй вулицi»
10.00, 04.10 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
11.50 Х/ф «Дiвчата»
13.50 Х/ф «Тариф «Щаслива
родина»»
15.45 Х/ф «Її серце»
17.40, 20.30 Т/с «Терор любо-
в’ю»
22.30 «Добрий вечiр на Iнтерi»
23.15 «Навколо М»

НЕДIЛЯ, 11
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.35 На слуху
07.05, 23.20 Тепло. Ua
07.20, 23.40 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Спорт. Тиждень
09.30 Баклани на Балкани
10.00 Театральнi сезони
10.30 Мистецькi iсторiї
10.40 Спогади
11.30 Гра долi
12.10 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Естафета 4х7,5км. (чол.)
13.45 Фольк-music
14.55 Твiй дiм-2
15.10 Обличчя вiйни
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Естафета 4х6км. (жiн.)
16.55 Борхес. «Як росiйський
генштаб «вигадав» Україну»
17.30 Т/с «Епоха честi»
21.00, 01.20 Новини
21.30 Перша шпальта
22.00 Утеодин з Майклом
Щуром
22.30, 01.40 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Свiт on line

КАНАЛ 1+1
06.00 «Недiля з Кварталом»
07.00 ТСН
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
09.50 «Грошi»
11.00 «Свiт навиворiт - 8»
12.00 «Новий iнспектор
Фреймут. Мiста»
13.35 «Українськi сенсацiї»
14.35 Т/с «Село на мiльйон»
18.30 Х/ф «Недотурканi»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Папараццi»

ІНТЕР
05.40 Х/ф «Дiвчата»
07.40 «Подробицi»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 «Добрий вечiр на Iнтерi»
13.00 Т/с «Терор любов’ю»
Заключна
17.00, 21.30 Т/с «Розумниця,
красуня»
20.00 «Подробицi тижня»
22.35 Х/ф «Її серце»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали . РЕМОНТИ будинків, квартир, балконів під ключ. Перепланування,
пiдвiснi стелі, гiпсокартон. Опалення, тепла підлога, водопровiд, каналiзацiя. БУДIВНИЦТВО- будинки,
прибудови, павiльони, гаражi, навiси, альтанки. Банi, басейни. Ворота, паркани любої складності.
Доставка матеріалів (068)1455866, (095)5523950.

ЗНИЖКИ на роботу + матеріали . ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. М’яка покрiвля,
металева, бітумна, полімерна, керамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв, квартир.
Сайдiнг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелi. Доставка матеріалів (068)1455866, (095)5523950

Ç 1 ÃÐÓÄÍß ÇÐÎÑËÈ ÏÅÍÑ²¯
З 1 грудня 2016 року, відповідно до Закону України від 25.12.2015

№928 “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, (зі змінами)
встановлено розміри прожиткового мінімуму, зокрема:

— для осіб, які втратили працездатність –1247 грн.
Виходячи із цього розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втра-

тили працездатність, будуть збільшені:
— мінімальні розміри пенсії за віком (за наявності страхового стажу

20 років для жінок, 25 років для чоловіків – для пенсій, призначених до
01.10.2011; 30 років для жінок, 35 років для чоловіків – для пенсій,
призначених після 01.10.2011);

— мінімальні розміри пенсій по інвалідності, у зв’язку з утратою
годувальника;

— розміри надбавок та підвищень, які залежать від розміру про-
житкового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працез-
датність;

— мінімальні розміри пенсійних виплат шахтарям, інвалідам війни,
учасникам бойових дій, інвалідам, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи.

Виплата пенсій працюючим пенсіонерам проводиться у розмірі 85
відсотків призначеного розміру, але не менше, ніж 150 відсотків про-
житкового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працез-
датність, з 01.12.2016 –1870,50 грн. (1247х150%).

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, з 01.12.2016 –1247,00 грн. – не проводиться перера-
хунок:

— працюючим пенсіонерам у частині доплати до мінімального роз-
міру пенсії та доплати за понаднормативний стаж;

— підвищення особам, які мають статус “дитина війни”, відповідно
до Закону України “Про соціальний захист дітей війни”;

— додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та компенсацій-
ної виплати за втрату годувальника, відповідно до Закону України “Про
статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи”.

Крім того, не переглядається розмір щомісячної державної адрес-
ної допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від
26.03.2008 No265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадя-
н”для одержувачів пенсій за віком, які не мають повного страхового
стажу.

Також не збільшиться розмір пенсійної виплати у випадках, коли:
– розмір підвищення перерахованого розміру пенсії менше можли-

вої поточної індексації у місяці перерахунку. В цьому випадку встанов-
люється фіксована індексація, яка визначається як різниця між мож-
ливою поточною індексацією та сумою підвищення пенсії;

– розмір підвищення перерахованого розміру пенсії менше розміру
фіксованої індексації, встановленої до 01.12.2016 року.

Утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору
проводиться з суми пенсійних виплат або щомісячного грошового ут-
римання, розмір яких перевищує десять розмірів прожиткового мініму-
му для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), вста-
новленого на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого пере-
вищення.

Олена ЮСИПОВИЧ,
перший заступник начальника Старосамбірського об’єднаного

управління ПФУ.

Працівники ЦРБ та районної ЦБС висловлюють щире співчуття
бібліотекарю Віті Борисівні Комарницькій з приводу тяжкої втрати –
смерті батька.

Правління Явірського СТ глибоко сумує з приводу смерті Софії
Григорівни Костьович і висловлює щире співчуття рідним і близь-
ким покійної.

Колектив працівників Турківського РВК висловлює щире співчуття
Віктору Ярославовичу Костьовичу з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.

Колектив працівників БТФ «Чертур» висловлює щире співчуття
продавцю магазину с. Боберка Ганні Миколаївні Мич з приводу тяж-
кої втрати – смерті батька.

Із метою попередження ви-
никнення гінекологічних зах-
ворювань та профілактики
захворювань молочних залоз
і підвищення рівня обізна-
ності та відповідальності за
власне здоров’я жінок репро-
дуктивного віку, медичний
центр «Інтерсоно», що вхо-
дить до великого медичного
концерну  Medicover Group,
нещодавно започаткував
соціальний проект «Здоров’я
жінки — понад усе!».

У рамках цього проекту, кращі
спеціалісти УЗД, гінекологи, ма-
мологи та терапевти медично-
го центру проводять виїзні об-
стеження та діагностику жіно-
чого здоров’я у районах
Львівщини.

Минулої п’ятниці акція з проф-
ілактики і  боротьби з гінеколо-
гічними захворюваннями та хво-

робами мо-
лочних за-
лоз соціаль-
ного проекту
« З д о р о в ’ я
жінки – по-
над усе»
пройшла і в
п о л -
ікл інічному
в і д д і л е н н і
Турків сько ї
КЦРЛ.

Усі бажа-
ючі мали
змогу без-
к о ш т о в н о
пройти об-
стеження у
г інеко лог а,
м а м о л о г а ,
отримати консультації терапев-
та, а також виміряти рівень цук-
ру у крові.

Всього за день, проведений
у Турці, фахівці “Інтерсоно” об-
стежили близько півсотні
пацієнтів.

Гості були щиро вдячні за
сприяння у проведенні акції  за-
ступнику голови Турківської РДА
Юрію Лилу та завідувачу пол-

іклінічного відділення Турківсь-
кої КЦРЛ Миколі Яцкуляку.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

“ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ
– ПОНАД УСЕ”

під такою назвою у Турці пройшла
медична акція

Нещодавно в нашому місті
пройшов цікавий турнір з тенісу.
У четвер, 17 листопада, силами
мірялися учні загальноосвітніх
закладів І-ІІ ступенів. В цей день
у турнірі взяло участь 6 команд.

Після проведених поєдинків,
перше місце було визначено
юним спортсменам школи-
інтернату в складі Михайла та
Олега Галишиних, Андрія Заце-

Перемога в турнірі –
подарунок тренеру до

дня народження

піна, Віталіни Ільницької та Марії
Туз. На другому – учні Ластівкі-
вської ЗОШ, на  третьому – За-
вадівського НВК.

А наступного четверга, 24 лис-
топада, запеклі поєдинки точи-
лися між учнями загально-
освітніх шкіл І-ІІІ ст.. З десяти ко-
манд найкращий результат по-
казали хлопці та дівчата Туркі-
вської ЗОШ №1  (Юрій Павлик,
Назарій Франк, Арсен Синюга,
Юлія Марич, Марія Іванюк),  дру-
гу сходинку п’єдесталу посіли
учні Боберківської ЗОШ, третю –
Турківського НВК (нова школа).

Усі переможці – вихованці
тренера ДЮСШ «Юність» Васи-
ля Гуя. І так же співпало, що їхня
перемога – це своєрідний пре-
красний подарунок тренеру до
дня народження, який він
відсвяткував 30 листопада.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

“БОРИНЯ” ВПЕВНЕНО ЛІДИРУЄ У
СРІБНІЙ ЛІЗІ

Минулої неділі у залах спортивного комплексу “Динамо”, що у м.Львів, пройшли чергові матчі
чемпіонату Львівщини з футзалу серед команд Срібної ліги. Єдиним представником Турківщи-
ни тут є ФК “Бориня”. Цього дня наші хлопці провели два поєдинки, у яких здобули блискавичні
перемоги: у першому матчі вони здолали щирецький “Гетьман”, з рахунком 6:2, а у наступному
поєдинку не залишили жодних шансів “Соколу” з Великих Глібович (Перемишлянський район).

Таким чином, після другого ігрового дня боринчани впевнено посідають першу сходинку у турнірній
таблиці, набравши максимальну кількість очок у чотирьох матчах – 12. Всього ж, станом на сьогодні, у
Срібній лізі грають 10 команд, проте їх може стати більше, адже період дозаявок ще триває.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Загублене пенсійне посвідчення (п/с 131522), видане УПФУ у Тур-
ківському районі на ім’я Івана Юліановича Стебівки, вважати не-
дійсним.

Продаються кролики м’ясного напрямку різних порід для розве-
дення. Тел.: 0973326338. Юрій.

Продається цегляна хата, ужита, село Годині Мостиського райо-
ну, загальна площа 90 м2, опалення конвертне, поштукатурена, га-
зифікована, 3 кімнати, кухня, коридор, веранда.

Стайня, підвал, криниця і інші господарські прибудови. 25 арів
городу.  В хорошому стані. 1 км від залізничної станції Мостиська -
Львів; 5 км від м. Мостиська. Ціна – договірна. Моб. тел.: 0981728739.


