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Сердечно, від щирої душі вітаю із ювілеєм дорогу, люблячу
хресну маму Корнелію Іванівну Яворську – директора Лоси-
нецької ЗОШ І-ІІ ст.

Шановна, дорога, чарівна, хресна мамо, в
цей день хочу побажати Вам міцного здоро-
в’я, безхмарного неба, успіхів у роботі і злаго-
ди у сім’ї, Господньої ласки і опіки на довгі,
щасливі роки.

На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата
Хай цвіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає,
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

З повагою і любов’ю – похресниця Оксана.

Колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає з юві-
леєм вмілого керівника, прекрасного педагога, чуйну, щиру і
добру людину, директора школи – Корнелію Іванівну Яворську.

Бажаємо Вам, шановна ювілярко, міцного здоров’я, велико-
го людського щастя, родинного затишку і тепла, поваги та взає-
морозуміння від колег, злагоди і миру на нашій українській землі.

Нехай кожен новий день буде щедрим на
успіхи та перемоги, багатим на радісні
звістки, приємні події, особисті досягнен-
ня і благородні справи. Зичимо Вам Бо-
жого благословення на многії літа!

Нехай життя квітує буйним цвітом
І день народження приходить знов і

знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.
Нехай Господь завжди допомагає,
А Мати Божа береже від зла.
Радості земної Вам бажаєм,
А від людей – поваги і тепла!

Шлемо найщиріші вітання з нагоди золотого ювілею чарівній,
добрій, милій людині з Лосинця – Корнелії Іванівні Яворській.

Кохану дружину, найдорожчу  у світі матусю вітають чоловік
Микола з дочками Вікторією та Улян-
кою. Дорогу серцю і найріднішу іменин-
ницю також щиро вітають: сестра Ольга
з чоловіком Іваном, сестра Любов з чо-
ловіком Іваном, брат Іван з дружиною
Оксаною, тітка – хресна мама Юлія з
сім’єю, свекруха Марія з сім’єю, любимі
племінники: Іванка та Інночка з сім’я-
ми, Микола, Оксанка, похресник Ми-
хайло, Христинка, Дариночка, свати з
Турки, а також вся велика родина і
бажають їй здоров’я – з роси і води,
багато щедрих років життя та Божого
благословення.

Твій ювілей – щаслива дата
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
В Твоєму серці залишають добрий слід.
Та хоч би скільки дат знаменних було
На сторінках календаря,
Та між ними є і Твоє свято:
50 прекрасних років – листопад принесе цього дня.
Отож прийми найкращі побажання
Здоров’я, щастя, та багато літ!
Всю доброту, яка існує в світі.
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо Тобі у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаємо Тобі здоров’я, щастя й сили
На многії і благії літа!

Колектив УДКСУ у Турківському районі щиро
вітає з ювілейним днем народження свого ке-
рівника – добру і щиру
людину, начальника
управління – Михайла
Дмитровича Хорта.

Шановний Михайле
Дмитровичу, міцного
Вам здоров’я, життє-
вої енергії і довголіття!
Бажаємо Вам, щоб от-
римали все, чого ба-
жаєте і заслуговуєте:
від Бога – щастя, від
людей – шани, від
близьких – любові, від
друзів і колег – розум-
іння.

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди.
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!

Дорогу, люблячу, турботливу, працьовиту,
найдорожчу дружину, матусю, бабусю, донеч-
ку і невістку, жительку с. Верхнє Гусне – Лю-
бов Іванівну Ільницьку – з 55-річчям, яке
відсвяткувала 21 листопада, на свято Св. Ар-
хистратига Михаїла, щиросердечно вітають
чоловік Іван, дочка Мар’яна, дочка Андріа-
на, зять Юрій, онуки Андрійко і Ми-
хайлик, мама Теодозія свекру-
ха Марія і бажають дорогій юв-
ілярці довгого, мирного і
щасливого життя в добро-
му здоров’ї, Божій опіці і
благословенні.

Від щирого серця ба-
жаєм здоров’я,

Без нього не милі всі
добрі діла.

В здоров’ї – багат-
ство, і радість, і сила,

А більшого щастя на
світі нема.

Хай радістю повниться дім,
Щастям, спокоєм, усіма благами,
Щоб жили Ви сто літ у нім,
Щоб Господь завжди був із Вами!

ГІДНІСТЮ ТА СВОБОДОЛЮБСТВОМ
УКРАЇНЦІВ ЗАХОПЛЮЄТЬСЯ СВІТ

Сьогодні, в часі 15-ї річниці Помаранчевої Революції та 6-ої річниці Революції Гідності, ми вже
вкотре пересвідчуємося, що духом вільності українців, який ми продемонстрували не лише у
ХХІ-му столітті, а й впродовж усієї історії, захоплювався світ. Нашу волю до незалежності
ставили у приклад лідери європейських держав, повторюючи відоме гасло націоналістів, що
українців не можна підкорити, їх унікальну волелюбність, яка ґрунтується на патріотизмі,
відданості і рішучості. Їх можна знищити лише фізично.

Щоб нащадки пам’ятали славну історію своїх попередників, важливо увіковічнити її в пам’ятних зна-
ках. Власне це успішно зреалізувала громада Турківщини. І , як результат, на свято Архистратига Михаї-
ла, на площі Ринок, навпроти міської ради, було відкрито монумент Героям Небесної Сотні, а відтак і

всім учасникам Революції Гідності. Це такий собі промовис-
тий символ небаченого спротиву диктатурі та всім тим, хто
колись матиме намір поневолити волелюбний український
народ.

В обідню пору біля спорудженого монумента зібралася ба-
гаточисельна турківська громада, з-посеред якої було чима-
ло тих, хто був учасником буремних подій 2013-14 років, які
переломили хід історії, і вороття їй до диктатури вже ніколи
не буде. Сама ж ідея спорудження пам’ятника належить
активному майданівцю, знаному на Турківщині патріоту, го-
лові ГО «Майдан Турківщини» Руслану Шияну. Хоча до її реа-
лізації долучилося багато його побратимів та однодумців та
й взагалі небайдужих мешканців Турки. І, треба сказати, що
добрий задум був успішно зреалізований. На цьому наголо-
сив Турківський міський голова Геннадій Когут, учасник Май-
дану, виступаючи на відкритті. Так сталося, що п. Руслан че-
рез сімейні обставини не зміг бути на освяченні. А Геннадій
Йосипович зачитав його звернення: «Слава Ісусу Христу! Щиро
дякую всім за допомогу у встановленні пам’ятного знака Ге-
роям Небесної Сотні, у здійсненні цього хорошого задуму.
Дякую всім, хто склав пожертви коштами, хто допомагав ці
кошти зібрати, хто створив цей чудовий ескіз на папері і тим,
хто своєю безкорисливою працею зробив його реальністю.
Дякую за чудово виконані художні роботи на граніті. Дякую
побратимам, тим, хто протягом усього року допомагав орган-
ізовувати роботу, надавав потрібні матеріали та інструменти.

Дякую сотням небайдужих турківчан за підтримку. Силою громади є людина, а силою людини є грома-
да. Ми всі разом ще раз підтвердили цей вислів.

При цій нагоді хочу також подякувати всьому рідному місту за турботу, молитви, і допомогу в тій
складній життєвій ситуації, в яку потрапила моя дочка Олеся. Справедливо буде сказати, що я забор-
гував нашому місту і турківчанам багато добрих справ. Тому сподіваюся, що це наш не останній спільний
задум, який буде реалізовано на благо людей.

 Щиро вітаю всі вас із Днем Гідності і Свободи, зі святом Архистратига Михаїла.
 Слава Україні! Слава Героям Небесної Сотні!
Ваш Руслан Шиян»

(Закінчення на 2 стор.)
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Відділ освіти Турківської РДА щиросердечно вітає із юві-
леєм директора Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. Корнелію Іванівну
Яворську.

Шановна ювілярко!
У цю прекрасну ювілейну днину сер-

дечні вітання Ви прийміть від нас. Хай
доля дарує добро і щастя, міцне здо-
ров’я, море земних благ, в усіх ділах –
Господнього благословення, миру і
благодаті Божої – в душі. Нехай цей
день буде для Вас дійсно радісним і
наповненим Божою присутністю. Мно-
гая Вам літ!

Щоб спокій і мир панували в ро-
дині,

Щоб сонце всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, ділиться і додається.
Здоров’я міцного і щастя без краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

Дорогу, турботливу, добру, щиру сестричку, братову, тітку,
жительку с. Верхнє Гусне – Любов Іванівну Ільницьку – з 55-
річним ювілейним днем народження від щирого серця і з
великою любов’ю вітають сестра Галина з чоловіком Мико-
лою, сестра Наталія з чоловіком Василем, сестра Поліна з
чоловіком Миколою, сестра Марія з чоловіком Андрієм, брат
Іван з дружиною Валентиною, брат  Ігор з дружиною Іриною,
брат Сергій з дружиною Іванною – зі своїми сім’ями і вся

велика родина і бажають їй 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!

Колектив працівників Матківського НВК щиросердечно
вітає директора школи Михайла Миколайовича
Трийцятника з Днем ангела і бажає йому
міцного-міцного здоров’я, невпинної життєвої
енергії, родинного благополуччя, опіки Анге-
ла-охоронця.

Хай легко працюється, довго жи-
веться,

Все робиться, вміється і удається.
А Матінка Божа – Цариця Свята –

Дарує щасливі й многії літа!

Колектив Ільницького НВК щиросердеч-
но вітає з ювілейним днем народження
– 60-річчям – сторожа школи Миколу
Івановича Куцика і бажає шановному
ювіляру добра, радості, міцного здо-
ров’я, Божого благословення – на
многая і благая літ!

Хай доля завжди усміхається Вам
І успіх супроводжує у справах.
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля – милосердна і ласкава!

Колектив, виконавчий комітет, депутатський корпус Ниж-
ньояблунської сільської ради щиросердечно вітають із  юв-
ілейним днем народження – 55-річчям – начальника уп-
равління ДКСУ у Турківському районі, депутата Турківської
районної ради, Михайла Дмитровича Хорта і бажають ша-
новному ювіляру міцного-міцного здоров’я, світлої радості в
житті, мирного неба над головою, життєвої
енергії і сил, родинного благополуччя, дов-
голіття.

Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік

–
З добром, любов’ю, спокоєм та

миром.
Шануєм Вас за людяність та

щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній завжди оберігає!

ЛІКАР ВІД БОГА
Кажуть, що медицина – це покликання. Адже нести відповідальність за людське життя,

брати на  себе ризик рятувати життя, віддавати себе повністю роботі дано не кожному.
Саме на адресу такого лікаря, вихідця з с. Ільник, як хірурга хірургічного відділення Львівського
медінституту Якова Івановича Кропивницького, хочемо сказати гарні слова вдячності та
визнання. Нещодавно він врятував нашого важкохворого сина, успішно і фахово зробивши йому
операцію. Від сина і від нас особисто ми кажемо не тільки «Велике спасибі, лікарю», але й
вклоняємось доземно. Впевнені, що висловлюємо думку дуже багатьох людей, зокрема й одно-
сельців, котрим Яків Іванович надавав медичну допомогу. Крім того, що він висококваліфікова-
ний фахівець своєї справи, ще й просто хороша людина. Його доброта, співчуття до пацієнтів
дуже цінується у нинішній, надто не простий час.

Тож бажаємо Вам, шановний Якове Івановичу, та Вашим колегам завжди отримувати від своєї праці
радість і бути впевненими у завтрашньому дні. Сили Вам і терпіння, натхнення й задоволення від
улюбленої справи. Міцного Вам здоров’я і щастя!

З повагою – сім’я Івана Михайловича Вишотравки, с. Ільник.

Також Геннадій Йосипович від
себе подякував усім, хто долучив-
ся до спорудження пам’ятного
знака та наголосив на важли-
вості Революції Гідності в ук-
раїнській історії. Власне, вона
продемонструвала можновлад-
цям і всьому світу, що українці
ніколи не змиряться з диктату-
рою і всякі насильницькі уп-
равлінські методи неодмінно
зазнають краху.

Принагідно тут варто назвати
й усіх тих, хто фінансово долучив-
ся до спорудження пам’ятника.
Це зокрема Роман Биїк (7 тис.
грн.). Ярослав Юричко (2 тис.
грн.), Ростислав Набоков (1,5 тис
грн.), Василь Чернянський (1000
грн.),Сергій Сіданич (1000 грн.),
Володимир Биїк (1000 грн.),
Євген і Олег Яворські (500 грн.),
Наталія Мотиль (500 грн.), Алла
Громик (500 грн.), Василь Кузь-
мич (500 грн.), Марія Скабара
(500 грн.), Едуард Комарницький
(500 грн.), Богдан Федорко (500
грн.), Марія Яцкуляк (400 грн.),
Надія Мамчак (400 грн.), Андрій
Бабій (300 грн.), Володимир
Маркович (300 грн.), Микола Де-
нисов (300 грн.), Оксана Марич і
Вавсиль Гуй (400 грн.), Тарас Ге-
расимчук (200 грн.), Богдан Са-
бат (200 грн.), Ніна Ярошович
(200 грн.), Надія Библик (200
грн.), Наталія Франк (200 грн.),
Оксана Юренко (200 грн.), Ок-
сана Богдан (200 грн.), Стефа
Маркович (200 грн.), Людмила
Савка (200 грн.), Світлана
Вільчинська (200 грн.), Богдан
Мельник (200 грн.), Надія Гро-
мик (200 грн.), Ольга Блажівсь-
ка (200 грн.), Михайло Павлик
(200 грн.), Наталія Богайчик (200
грн.), Ігор Матківський (100 грн.),
Сергій Яцкуляк (100 грн.), Ва-
силь Кріль (100 грн.), Анатолій
Славич (100 грн.), Руслан Сини-
чич (100 грн.), Ірина Іваник (100

ГІДНІСТЮ ТА СВОБОДОЛЮБСТВОМ
УКРАЇНЦІВ ЗАХОПЛЮЄТЬСЯ СВІТ

(Закінчення.
Початок на 1 стор.) грн.), Віктор Цолиган (100 грн.),

Микола Луговий (100 грн.), Ва-
силь Кушнір (100 грн.), Ігор
Білинський (100 грн.), Олек-
сандр Круц (100 грн.), Стас  Голь-
цев (100 грн.), Михайло Шкітак
(200 грн.), Євгенія Дмитрус (100
грн.), Марія Корчинська (100
грн.), Маргарита Грищенко (250
грн.), Михайло Сокирко (200
грн.), Іван Гориль (200 грн.,
Онуфрій Ільницький (50 грн.),
Руслан Шиян (1000 грн.), Євген
Стерлянніков (100 грн.), Мар’я-
на Крайняковець (200 грн.), Ма-
р’ян Ільницький (500 грн.), Ігор
Хомик (300 грн.).

 Значну суму коштів надали
підприємства району, державні
установи, навчальні заклади.
Зокрема, Турківська районна
рада (10000 грн.), Турківська
міська рада (2450 грн.), апарат
Турківської РДА (2 280 грн.),
Ільницький сільський голова
Роман Ільницький (100 грн.),
відділ освіти Турківської РДА
(950 грн), Турківський НВК (1200
грн.), Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1
(1200 грн.), Будинок дитячої та
юнацької творчості (450 грн.),
Турківський районний центр
первинної медико-санітарної
допомоги (1000 грн.), управлін-
ня соціального захисту (880
грн.). По 1000 гривень дали ди-
ректор  ДП «Турківський держл-
ісгосп» Василь Барабаш та ди-
ректор ДЛГП «Галсільліс» Бог-
дан Петренко., 650 грн. – пер-
ший заступник голови Турківсь-
кої РДА Микола Яворський,
окрім того він ще й допоміг ди-
зельним пальним для привозу
будівельних матеріалів. Також
по 1000 грн. зібрали працівники
методкабінету відділу освіти та
працівники й учні Завадівського
НВК.

До сліз хвилюючими на
відкритті пам’ятного знака  були
виступи й інших учасників Май-
дану, зокрема сотника 29-ої

Бойківської Сотні Івана Круца та
найстаршого за віком бійця
Сотні – Богдана Мися. Вони
мало не в деталях відтворили хід
подій, що відбувалися на Рево-
люції Гідності, в тому числі роз-
повіли про героїчну загибель Ге-
роя України, прапороносця Ро-
мана Сеника. З-поміж розпові-
дей про події того часу неважко
було уловити застереження для
всіх нас бути пильними, щоб под-
ібне більш ніколи в Україні не по-
вторилося. А якщо хтось і наду-
має змінити вектор європейсь-
кої історії нашої держави, то згур-
товані українці дадуть цьому
рішучу відсіч. Власне цим, завер-
шив свій виступ Іван Круц.

Повчальними не лише для
нас, сьогодні сущих, але й для
майбутніх поколінь були висту-
пи заступника голови райдер-
жадміністрації Юрія Лила та по-
мічника депутата Верховної
Ради України Андрія Лопушансь-
кого Ірини Кіри. Ірина Іванівна
принагідно передала співчуття
депутата родині загиблого Героя
Романа Сеника та висловила
підтримку всім патріотичним по-
чинанням, які втілює в життя тур-
ківська громада.

Освятили пам’ятний знак та
відправили панахиду отці Тарас,
Микола, Мар’ян та Михаїл – на-
стоятелі турківських храмів.

На завершення патріотично-
го поминального заходу від вдяч-
них турківчан було покладено
квіти до освяченого монумента,
а також до пам’ятних дощок Ро-
ману Сенику, Юрію Міську, Олек-
сандру Ільницькому (Барні).

Символічно, що освячення
пам’ятника Героям Небесної
Сотні припало в день Святого
Архистратига Михаїла, який здав-
на вважався захисником украї-
нського воїнства, яке й сьогодні
захищає наш суверенітет від ро-
сійського агресора.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПУНКТ ПРОПУСКУ ЛОПУШАНКА-МІХНОВЕЦЬ –
ПЕРШЕ ОФІЦІЙНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Днями на своїй сторінці у Фейсбук депутат Верховної Ради України
Андрій Лопушанський повідомив приємну новину, яка направду вселяє надію
на відродження Турківщини. Йдеться про те, що за його сприяння в Законі
України  «Про державний бюджет на 2020 рік» передбачено кошти, в сумі
8,5 млн. грн. на створення проектно-кошторисної документації на
будівництво цього міжнародного пункту пропуску.

– Дуже тішуся, що можу звітувати перед вами про позитивні результати
роботи. Це лише проміжний крок, якого вдалося досягти зусиллями нашої
команди, небайдужих турківчан, колег-нардепів, та представників цілої низки
українських та польських органів влади, – сказав Андрій Лопушанський.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Розклад занять  
Турківської ДЮ СШ  «Ю ність» 2019-2020  н. р. станом на 01.10.2019 р. 

№ п/п П р ізвищ е, ініціали П онеділок В івторок Середа Ч етвер П ’ятниця С убота Н еділя М ісце пр оведення 
ВО Л ЕЙ Б О Л  

1. М ись Ігор І.   16 .30-18.00  
18.05-21.05  

16.30-18.00  
18.05-21.05  

16.30-18.00  
18.05-21.05  

  Я сеницький 
Н В К 

2. М ацур Андрій О .  16.30-18.00 16.30.-18 .00  16.30-18.00     Т урківський НВ К  
3. Січак Богдан М . 16.00-17.30 

17.40-19.10 
16.00-17.30 
17.40-19.10 

 16.00-17.30  
17.40-19.10  

   В . Я блунський 
Н В К 

4. Розлуцький Андрій Л . 18.00-21.10  18.00-21.10   18.00-21.10    Т урківський НВ К  
5. Сокирко М ихайло М . 17.00-18.30  17.00-18.30  17.00-18.30     Т урківська ЗО Ш  

І-ІІІ ст. 
6. Ірод В . Я.  17.00-18.30  17.00-18.30     Н . В исоцький Н ВК  

Н А СТ ІЛ ЬН И Й  Т ЕН ІС 
7. Костиш ак В . І. 14.30-16.00 14.30-16.00 14.30-16.00      С янківська ЗО Ш  

 І-ІІ ст. 
8. Гуй В асиль  І. 16.00-18.15 

18.20-19.50 
16.00-18.15 
18.20-19.50 

16.00-18.15  
18.20-19.50  

16.00-18.15  
18.20-19.50  

 
16 .00-19.00  

  Т урківська гім назія 

9. М арканич Іван  І.    15.20-16.50  15.20-16.50  15.20-16.50   С янківська ЗО Ш  
 І-ІІ ст. 

Ш А ХИ  
10. М ам чук Ганна Й. 13.40-15.10 13.40-15.10 13.40-15.10   15.30-18.20  15.30-18.20  15.30-18.20 Ільницький НВ К  
11. Поточний В асиль  Т.     18.00-21.10  15.00-18.10  13.00-16.10 Лім нянський НВ К  
12. Ціко В асиль М . 15.30-18.35  15.30-18.35   15.30-18.35    Д Ю СШ  «Ю ність» 
13. Рогач П етро В . 

(через тиж день) 
 15.00-16.30 

16.40-18.10 
15.00-16.30  
16.40-18.10  

15.00-16.30  
16.40-18.10  

15.00-16.30  
16.40-18.10  

15.00-16.30  
16.40-18.10  

15.00-16.30 
16.40-18.10 

Д Ю СШ  «Ю ність» 

Ш А Ш КИ  
14. М оскаль Богдан І.  18.10-21.20  18.10-21.20    14.00-17.10 Д Ю СШ  «Ю ність» 
15. Ком арницький В . Й . 15.30-17.30  15.30-17.30   15.30-17.30    Т урківська ЗО Ш    

І-ІІІ ст.. 
К ІКБ О КС И Н Г 

16. Гав’як Богдан В асильович 17.00-18.30  17.00-18.30   17.00-18.30    Т урківський НВ К  
Ф У Т БО Л  

17. М ихайлечко В італій  
Степанович 

     13.00-15.15  
16.00-18.15  

13.00-15.15 
16.00-18.15 

Боринський НВ К  
(стадіон) 

18 . Кудрич Іван М ихайлович  16.00-18.00  16.00-18.00   16.00-18.00    П рисліпський Н В К  
(стадіон) 

19 . Бадурич В іктор  
Іванович 

 15.35-17.35    13.00-15.00  13.00-15.00 Бітлянський Н В К 
(спортм айданчик) 

ГИ РЬ О В И Й  С П О РТ 
20. Ком арницький В . Й .  16.00-18.00  16.00-18.00   16.00-18.00   Т урківська 

автош кола 
Л И Ж Н И Й  СП О РТ  

21. Костиш ак В . І. 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30      С янківська ЗО Ш   
І-ІІ ст.. 

22 . М арканич І. І .    17.00-18.30  17.00-18.30  17.00-18.30   С янківська ЗО Ш  
 І-ІІ ст. 

 

На початку зустрічі слово взяла Марія Бачинська, ке-
рівник гуртка «Крій і шиття», багатолітній працівник
БДЮТу, яка зробила короткий історичний екскурс в ми-
нуле та розповіла про важливі віхи діяльності районно-
го Будинку школярів.

 Сьогодні у районному Будинку дитячої та юнацької
творчості займається близько 250 дітей. Стільки ж їх
знаходять собі улюблене заняття до душі в гуртках, що
діють у сільській місцевості. А таких гуртків є 20, усі вони
різного профілю, з їхніми вихованцями постійно пра-
цює 16 ініціативних і творчих педагогічних працівників.
Серед них відомі на Турківщині та за її межами Михай-
лина Рідкодим, Анна Ференц, Марія Яворська, Марія
Бачинська, Наталія Гав’як, Надія Пецкович, Богдан Іли-
нич, Оксана Цюркало, Леся Сутчак, Олександра Цуняк,
Ольга Ільницька та інші. Користуючись нагодою, бага-
толітній директор Будинку дитячої та юнацької творчості
Софія Багай згадала людей, з якими працювала. Це
Лідія Созанська (Вільк), Юлія Юсипович, Богдан Дем’-
ян. Надія Гав’як, Тетяна Яворська, Ольга Ярута, Надія
Панкратова, Тарас Шевчук, Люба Гавриляк, Люба Ко-
питчак (Ціко), Ярослав Тирик. Софія Тадеївна щиросер-
дечно подякувала ветеранам позашкілля за їх працю,
побажала міцного здоров’я і довголіття, а також попро-
сила присутніх хвилиною мовчання згадати тих колег,
хто уже відійшов у засвіти.

Команду ветеранів позашкільної роботи на зустрічі
представила добре знана на Турківщині педагог Ольга
Комарницька. Ольга Іванівна коротко зупинилася на
буднях позашкільної роботи далеких 70-х та 80-х років
минулого століття, повернувши у спогади багатьох учас-
ників цієї теплої дружелюбної зустрічі:

– Я у районний Будинок школяра перейшла працю-
вати методистом із Буковинської школи. Це було у 1972
році. Пригадую, що Будинок знаходився на місці тепер-
ішньої греко-католицької церкви. Поруч із ним була гар-
но заасфальтована танцювальна площадка. Працюва-
ти у Будинку школярів було нелегко, тим більше, що за
кожним нашим кроком наглядали з відділу освіти та з
райкому комсомолу і райкому партії. Основне завдан-

ня директора, і моє як ме-
тодиста – це була не ро-
бота з дітьми, а з вожати-
ми та організаторами по-
зашкільної роботи. Сьо-
годні на зустрічі з нами –
представниця цих про-
фесій Мирослава Кали-
нич, яка також, думаю, має
що пригадати з минулого
позашкільного життя. З
дітьми займалися керів-
ники гуртків. Ними става-
ли люди талановиті, як
кажуть, обдаровані Богом,
які працювали не за зар-
плату, бо про тодішню зар-
плату нема що й говорити,
а на власному бажанні й
ентузіазмі. Хочу предста-
вити вам нашого гостя, ко-
лишнього керівника гурт-
ка різьби по дереву Бог-
дана Дем’яна. До нього
горнулися діточки, які
справді любили мистецтво різьби, а він завжди старав-
ся мати й матеріали для роботи, й інструменти, і на цьо-
му гуртку різьбили дуже оригінальні вироби, які прикра-
шали й Будинок школяра і власні домівки дітей. Були
створені й інші цікаві гуртки: ляльковий, технічного мо-
делювання, хоровий, танцювальний....

Своїми спогадами поділилися й багато інших гостей.
Виступали колишні й теперішні керівники гуртків, ті, хто
відвідував Будинок школяра, батьки вихованців БДЮТу.

На святковій зустрічі була присутня людина, яка най-
більше пропрацювала у Будинку школярів, це приби-
ральниця  Ганна Тарасова. У приміщенні за роки її праці
завжди було чисто, прибрано, охайно. Гарячими оплес-
ками дякували Ганні Василівні колишні колеги за її ро-
боту і за те, що, незважаючи на похилий вік, прийшла на
святковий захід.

Під час зустрічі педагогів-дошкільників зателефону-
вала колишній директор Турківського Будинку школярів
Надія Панкратова, яка зараз проживає у Дрогобичі. З
поважних причин Надія Іванівна не змогла приїхати в
Турку, проте телефоном повідомила, що вона душею і
серцем з усіма присутніми і побажала своїм колегам
міцного здоров’я, творчих досягнень, процвітання, миру
і довголіття.

Посмішки та сонячний настрій подарували учасникам
зустрічі чудові виступи вихованців Будинку дитячої та
юнацької творчості. Їхні концертні номери були яскраві

й оригінальні, за що заслужили бурхливих оплесків.
Також, з нагоди зустрічі, гостям були вручені невеличкі

подарунки – святковий примірник газети «Юність», яку
випускає гурток «Юні журналісти»,  і магнітики.

 День  зустрічі давніх і теперішніх друзів-позашкіль-
ників, без сумніву, запам’ятається усім.  Педагоги пого-
ворили про хороше, жартівливе, і навіть курйозне зі свого
позашкільного життя. Дехто приніс старі фотографії,
хтось – конспекти з тих днів, хтось зберіг навіть таблич-
ку, яка висіла на дверях одного з кабінетів Будинку шко-
ляра... Квіти і сльози радості, слова подяки і побажань,
цікаві і незабутні моменти з далекого дошкільного жит-
тя – усе було на зустрічі, яка  й далі продовжилася за
горнятком духмяного чаю.

Ольга ТАРАСЕНКО.

МУДРІСТЬ І МОЛОДІСТЬ ДУШІ
Нещодавно, у рамках святкування 80-річчя позашкілля Галичини, зустрілися колишні і теперішні прац-

івники районного Будинку школярів. Свято пройшло на славу. Зразу ж, переступивши поріг Турківського
районного Будинку дитячої та юнацької творчості, на гостей зустрічі чекала зі смаком, оригінально
оформлена фотозона, за основу якій послужило реставроване старе піаніно. Далі увагу відвідувачів
привернули чудові експонати – роботи  членів гуртків «Крій і шиття» та «Умілі ручки», прекрасні карти-
ни, виготовлені гуртком образотворчого мистецтва. Кожному гостю юні вихованці БДЮТу при вході в
зал прищеплювали на груди символічний значок. Панувала передсвяткова атмосфера – теплі обійми,
потиски рук, сльози радості, адже зібралися разом (вперше за півстоліття!) ті, хто присвятив своє
життя нелегкій, але такій потрібній освітянській справі, – позашкільній ро-
боті з дітьми.

ЧИ Є ЧИМ ЗАЙНЯТИСЯ НАШИМ ДІТЯМ?
У непевному й для багатьох не перспективному нашому суспільстві досить часто можна почути дискусійні суперечки на тему такого собі втраченого

покоління, мовляв, підростають діти, які окрім комп’ютерів і телефонів більше нічим не цікавляться. Навчання у школі, громадська робота для них ніби  таке
собі заняття – за між іншим. Хоча
варто відзначити, що подібне твер-
дження не завжди є правильним. Є
чимало молодих людей, які вміло по-
єднують навчання в школі, занят-
тя спортом чи в гуртках та дозві-
лля. Але це,  зазвичай, в тих сім’ях,
де батьки, за висловом філософа, є
найкращими репетиторами для ди-
тини, тобто вони цікавляться її
життям, більше того – беруть в
ньому активну участь.

 Для прикладу, в нашому районі ство-
рено досить-таки непогані умови для
дітей, що хочуть займатися спортом.
Хоча, звичайно, Турка – це не Київ чи
Львів, де є безліч популярних секцій,
наприклад, з боксу, карате, самбо чи
художньої гімнастики. Аналізуючи роз-
клад занять тренерів ДЮСШ «Юність»,
можна з впевненістю сказати: хто з
дітей має інтерес до спорту, абсолют-
но просто може його зреалізувати,
якщо не в своєму селі, то в сусідньому,
чи райцентрі. Було б лише бажання.
Хоча не виключено, що діти та батьки
просто не проінформовані про роботу
спортивних гуртків та секцій. Власне,
сьогодні ми в цьому їм хочемо допо-
могти.

Та більше того, Турківська районна
рада, й особисто голова Володимир
Лозюк, готовий підтримувати і всіляко
сприяти, в тому числі фінансово, роз-
витку дитячого спорту. Важливо лишень,
щоб він був ефективним, корисним та
взаємовигідним. Щоб турбота про
підростаюче покоління була не словес-
ною, а реальною і практичною.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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24 листопада святкуватиме свій
ювілейний день народження вчи-
тель математики Сигловатського
НВК Ганна Миколаївна Лоцько.
Педагогічний колектив Сигловатсь-
кого НВК шле шановній ювілярці
щирі і сердечні по-
бажання творчих
сил, натхнення
та подальших
перемог на
ж и т т є в и х
с т е ж и н а х ,
с в ят ко в о г о
н а с т р о ю ,
міцного здоро-
в’я й безмежного
людського щастя.

Хай сонечко світить із ясного
неба,

Бажаєм усього, чого тільки
треба.

Хай обминають дім Ваш три-
воги,

Цвітом і рястом проляжуть
дороги,

Щоб серце завжди зігрівало
тепло,

Щоб завжди в душі панувало
добро.

Краси і наснаги, здоров’я без
ліку,

І довгого-довгого щедрого
віку!

– Моя професія не з легких, – зізнаєть-
ся Анна. – Методист – це така специфіч-
на, на мою думку, робота, яка заставляє
зі сторони побачити увесь процес і
пізніше, вникнувши в нього, допомогти не-
професіоналам, але талановитим про-
стим сільським людям, створити якийсь
творчий гурток, колектив, організувати їх і
посприяти вийти на сільську, районну чи
навіть обласну сцену. Приїжджаючи в той
чи інший сільський населений пункт, на-
даємо методичні рекомендації творчим
колективам, окремим солістам, допома-
гаємо їм в організації концертів. Часто
хороші колективи та талановитих вико-
навців беремо в Турку, вони тут виступа-
ють, ще кращих просуваємо далі. Бачачи
рівень таланту людини і її бажання роз-
виватися, починаємо працювати з нею.
Так створюємо заміну старшим за віком
культпрацівникам, вишукуємо нових, про-
фесійних, креативних і обдарованих мо-
лодих людей.

 Анна завжди має з ким порадитися,
обговорити назрілу проблему, чи навпа-
ки – потішитися успіхом, адже разом з
нею в районному Народному домі мето-
дистом з фольклору працює чоловік Іван.
Також музикант. Талановите подружжя
виховує двох донечок, які закінчили му-
зичну школу по класу скрипки. Старша,
Марія, уже студентка, майбутній географ,
а Олександра ще школярка.

Щоби мати багатий духовний світ, слід
постійно дізнаватися про щось нове, бути
у вирі багатьох подій, не соромитися вчи-
тися. До таких людей відноситься й Анна
Ференц. У 33 роки, вона, мати двох дітей,
поступає у Дрогобицький педагогічний
університет  ім. Івана Франка на музич-
но-педагогічний факультет. Продовжує
заочно навчатися, здобуваючи професію
педагога-музиканта.

– Я вважаю, що вчитися ніколи не пізно,
– каже Анна, – Навпаки, коли людина
старша, вона починає по-іншому, більш
глибше, сприймати науку. Їй все цікаво. А
коли ще працюєш за спеціальністю, то
добре знаєш, що тобі потрібно. Тоді й
більше можеш взяти з цієї освіти.

Окрім методичної роботи, Анна Ференц
задіяна у всіх заходах, які відбуваються в
царині культури на Турківщині, починаю-
чи від районних свят, присвячених різним
історичним датам, і закінчуючи велики-
ми фестивалями та всесвітніми бойківсь-
кими фестинами і конгресами. Досвіду їй
у цьому не позичати, адже  багато років
працювала художнім керівником, тож за
роботу всіх гуртків, проведення концертів
несла особисту відповідальність. Та й, в
принципі, робить це й далі – і як ведуча, і
як учасник народного фольклорного ко-
лективу «Бойківські переспіви», в якому

грає на скрипці. До речі, ведучою на всіх
заходах Анна Ференц уже 20 років.
Пізніше її напарницею стала талановита
Надія Донець. З того часу вони вдвох з
Надією  зачаровують глядацькі зали
своїм акторським, музичним і пісенним
мистецтвом.

 Робота Анни Ференц дає їй можливість
бувати на кращих сценах України. З на-

родним фольклорним колективом
«Бойківські переспіви» та іншими відо-
мими колективами Турківщини  героїня
моєї розповіді вже не один раз побувала
з виступом у Києві – на сцені Національ-
ного центру ділового та культурного
співробітництва «Український дім», і на
найбільшому концертному майданчику
України – палаці «Україна», а також у
Львові – на сценах Львівського Націо-
нального Академічного театру опери та
балету ім. С. Крушельницької та Націо-
нального українського драматичного те-
атру ім. Марії Заньковецької, у Донецьку,
Харкові, Луцьку, Одесі, декілька кон-
цертів було за кордоном – у Республіці
Польща. Усього й не перелічити.

– Мені вже виступати на великій сцені
зовсім не страшно, – каже Анна Ференц.
– Хоча й особливо такого моменту, коли
б було боязко виступати перед кимсь, й
не пам’ятаю.  Можливо тому, що з самого
дитинства я була на сцені – в сільському
клубі, в школі, потім в училищі. І вже коли
прийшла на роботу, то в мене страху пе-
ред великою сценою і не було.

 Анну Ференц усе цікавить. Може грати
й у виставах, а зараз вона, за сумісницт-
вом, ще й хореограф. У Будинку дитячої
творчості веде чотири танцювальні групи
дітей, вчить їх танцювати. І танцюють діти

досить непогано.
– Це також дає мені можливість бачи-

ти, як розвиваються наші діти у танці. І
чим більше вони відвідують гурток, тим
краще удосконалюють свої танцювальні
навики. У нас багато творчих дітей, ли-
шень можливостей для їх подальшого
розвитку, на жаль, мало. Я вважаю, що
будь-кого можна навчити і танцювати, і
грати на скрипці, і виконувати ту чи іншу
роль у виставі, головне, аби було бажан-
ня, – каже моя співбесідниця. – Якщо в
дитини є бажання, вона приходить, тру-
диться і показує результат.

Методисти районного Народного дому
працюють у тісній співпраці з відділом
культури, з районною державною адмін-
істрацією, де їм завжди допоможуть,
підтримають їхні ідеї, які разом з керів-
ником відділу Лілією Яворською обгово-
рюють і втілюють в життя. За словами п.
Анни, заплановано багато цікавих заходів
на наступний рік, а днями як методист
РНД разом з вокальним тріо побувала
на фестивалі-конкурсі сучасної пісні ім.
Ігоря Білозіра на батьківщині відомого
композитора, в м. Радехів, де наш колек-
тив був серед призерів конкурсу. Також
цих вихідних вона з кращими колектива-
ми Турківщини виступала з концертом у
м. Стрий, в рамках обласного  етнофес-
тивалю гостинності.

– Нещодавно у відділі культури відбу-
лася нарада. Там ми говорили про намір
започаткувати  в районі проведення та-
ких масових кущових заходів як  Свято
пляцка або Свято вареника, великодніх
та різдвяних ярмарків, які би об’єднали
жителів району, гостей, підприємців,
митців. Словом, зробити щось таке, щоб
можна було запросити на Турківщину ту-
ристів, щоби людям було цікаво. Для про-
ведення масових заходів завжди по-
трібне нормальне технічне оснащення,
адже життя йде вперед. З цим у нас про-
блема. Також головне для проведення
концертів – це зал, його у РНД зараз ре-
монтують. Сподіваємося, що зроблять це
чимшвидше, щоб можна було там висту-
пати. Адже в культурно-мистецькому
центрі «Україна» чи в дитячій музичній
школі інші сцени, пристосовані до їхніх
вимог, інші зали, а нам потрібен концер-
тний зал – гарний, затишний, теплий і
зручний для виступів. І ще одна з про-
блем, яка постійно мене непокоїть: наші
люди не навчені відвідувати концерти,
виставки,  інші культурні заходи, як у се-
лах, так, на жаль, і в Турці. Як на мене,
усе мистецтво ділиться на хороше і пога-
не. Сьогодні, на жаль, масова культура
спотворила розуміння хорошого і пога-
ного. Людям складно відрізнити
справжнє мистецтво від несправжнього,
бо в них просто немає часу, щоб розібра-
тися в цьому. Зараз люди менше цікав-
ляться книгами, кіно, живописом, музи-
кою, бо вони просто виживають в нинішніх
умовах і думають про зовсім інші речі,
побутові. А мистецтво робить наше жит-
тя прекрасним, змістовним і яскравим.
Хоча ми й так, незважаючи на те, що в
Україні йде війна, стараємося розвивати
бойківську культуру, показувати гостям чи
молоді наші традиції, обряди, звичаї, за-
палюючи іскорку радості, добра і любові
в душах наших глядачів чи слухачів.  Не-
щодавно ми відзначали Всеукраїнський
день культури та народного мистецтва. У
народі кажуть: «Чому ставок стає боло-
том? Тому, що зникає джерело». Тож не-
хай у нашій роботі ніколи не зникає дже-
рельце натхнення, професійної майстер-
ності, компетентності, творчої само-
віддачі і прагнення донести до людей
красу і велич народного мистецтва.

Ольга ТАРАСЕНКО.

МИСТЕЦТВО РОБИТЬ НАШЕ
ЖИТТЯ ПРЕКРАСНИМ,

ЗМІСТОВНИМ І ЯСКРАВИМ
 Вважає методист з музичного жанру Турківського

районного Народного дому Анна Ференц
Народилася Анна в Турці, але, будучи ще маленькою, разом з батьками –

Євгенією і Юрієм Інденко –  переїхала на постійне проживання на Стрийщину, в
с. Кавсько.  Там здібна і талановита дівчина закінчила місцеву дев’ятирічку, а
також й музичну школу по класу скрипки. Після школи поступила на навчання
у Самбірське училище культури (факультет народної музичної творчості), й
одержала диплом з відзнакою. Стати  працівником культури – це був одно-
значно свідомий вибір дівчини. З того часу, як вперше задумалася над своєю
майбутньою професією, іншого варіанту, окрім як пов’язати життя з мис-
тецтвом, музикою, сценою, у неї не було. І доля розпорядилася так, що, після
успішного закінчення Самбірського культосвітнього закладу, Анну скерову-
ють на роботу в м. Турка –там, де народилася і де проходила переддипломну
практику. Рідний серцю край притягував як магніт – все тут було їй знайоме
і дороге, адже часто приїжджала до бабусь та дідусів на відпочинок чи в гості.
Деякий період Анна працювала в районному Будинку дитячої та юнацької твор-
чості, згодом, на час декретної відпустки, замінила одну з працівниць районно-
го Народного дому, обійнявши посаду методиста з драматичного жанру,
пізніше її перевели на посаду провідного методиста, була художнім керівником
РНД, а зараз Анна Ференц – методист з музичного жанру. І кожного разу, йдучи
по професійній стежині до самовдосконалення, відчувала і відчуває допомогу і
підтримку старших, уже досвідчених колег, які завжди були і є поруч.

ЧИСТЕ
ДОВКІЛЛЯ –
ЗАПОРУКА
НАШОГО
ЗДОРОВ’Я

Сьогодні забруднення навколишнь-
ого середовища досягло критичної
точки. Але найстрашніше те, що ми
вже стали звикати до такого  довкі-
лля й продовжуємо свою без-
діяльність, не дбаючи  про чистоту
тієї території,  на якій  проживаємо.

Перш за все хочу звернутися до своїх
недалеких сусідів, жителів вулиці Б.
Хмельницького, Л.Українки  та І. Богуна,
з розумінням віднестися до проблеми
вивезення сміття із контейнерів, що  зна-
ходяться навпроти Будинку дитячої та
юнацької творчості. Комунальне підприє-
мство, як може, так і вирішує цю пробле-
му. Керівник підприємства Ігор Солопа-
тич, як тільки має можливість,  опера-
тивно реагує на ситуацію, і  комунальни-
ки забирають сміття.  Але для цього
потрібні кошти.

А оплачують за вивіз сміття не всі жи-
телі цих вулиць, і це несправедливо. По
вулиці Б. Хмельницького за вивіз сміття
платить лише 12 сімей, по вул. Л. Україн-
ки – всього 6 сімей. Плата від населення
за вивезення  твердих побутових відходів
не є великою, а для комунального
підприємства це була б добра підмога.
Бо працівникам потрібно платити заро-
бітну плату, кошти необхідні на придбан-
ня паливно-мастильних матеріалів, зап-
частин до техніки. Якщо ми, турківчани,
ретельно будемо  платити за вивезення
сміття, тоді частіше його  будуть забира-
ти із сміттєвих баків, зокрема й на цій те-
риторії, про яку згадував вище. І біля
БДЮТу, де постійно проводять свій поза-
урочний час наші діточки, буде чисто і
охайно, із  контейнерів для сміття не роз-
повсюджуватиметься сморід, не  розтя-
гуватимуть  непотріб по вулиці бродячі
собаки.

Чисте довкілля – це насамперед  для
нас і наших дітей. Бо чистота навколиш-
нього середовища – наше здоров’я і здо-
ров’я майбутніх поколінь.

Олег ВІЛЬЧИНСЬКИЙ,
житель м. Турка.
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У середу, 13 листопада, під керівництвом першого заступника голови райдержадміністрації
Миколи Яворського, за участі заступника голови райдержадміністрації Юрія Лила, начальни-
ка відділу економічного розвитку і торгівлі Тетяни Курус, начальника відділу культури Лілії
Яворської, директора районного Народного дому, голови Громадської ради Петра Косачевича,
головного спеціаліста з питань туризму Руслани Писанчин, активних громадських діячів рай-
ону відбулася нарада з питань розвитку туризму в районі.

Як зазначив на початку наради Микола Яворський, головною метою цієї наради є демонстрація та
збереження культурної спадщини, популяризація маловідомих об’єктів культурної спадщини через
високоякісний культурний туризм, діалог, збагачення та обмін досвідом. Туризм та екскурсії є активни-
ми засобами пізнання навколишнього світу, розширення кругозору, підвищення рівня знань, естетич-
них і культурних смаків жителів та гостей району.

Під час  наради обговорено  питання стану розвитку туризму в районі, перспективи розвитку зелено-
го туризму, про туристичні маршрути, мінеральні джерела, бази відпочинку, агрооселі, музеї, пам’ятки
архітектури та культури, що знаходяться на території району. Також йшлося про  виготовлення інфор-
маційних матеріалів, які б дали змогу залучати туристів. Учасники наради запропонували виготовити
карту Турківського району, на якій зазначити  туристично-привабливі місця Турківщини.

За результатами наради прийнято рішення розробити спеціальну програму для підвищення по-
інформованості населення і створення позитивного ставлення до цього виду відпочинку. Насамперед
повинні бути задіяні такі види маркетингових комунікацій як інтерв’ю, прес-конференції,  радіопере-
дачі, що викликають довіру та позитивну реакцію у громадськості.

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

ітики апарату РДА.

ТУРКІВЩИНА МАЄ ПЕРСПЕКТИВИ
У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

На цьому уже вкотре наголошували на
нещодавній нараді у райдержадміністрації

Ген під лісом, під горою,
Ватра, мов зоря палає,
Десь трембіта завиває…
Рід опришків оживає,
Гори кличуть на розмову.
Під звуки трембіт минулої неділі, 17 листопада,  в рай-

онному Народному домі м. Стрий розпочався великий
концерт – Стрийщина гостинно приймала мистецьку
Турківщину у рамках ІІІ етнофестивалю гостинності. Ве-
дучі концерту Анна Ференц і Надія Донець  спершу зап-
росили до вітального слова начальника відділу культу-
ри Турківської РДА Лілію Яворську та голову Міжнарод-
ної ГО «Світовий Конгрес Бойків» Петра Косачевича.
Привітавши стриян, вони вручили їм подарунок на згад-
ку про мистецький візит – образ-оберіг.

Святкове дійство розпочали наймолодші  – зразко-
вий дитячий  фольклорний колектив «Юні бойківчани»
РНД м. Турка, під керівництвом Любові Гошовської.  Ви-
ступивши  під бурхливі оплески глядачів, сцену вони за-
лишили для нашого славнозвісного гумориста, справж-
нього бойка Миколи Комарницького, який майстерно
потішив стриян своїми гуморесками та жартами.  Після
гумору глядачі  насолодилися  чудовим  танцем «Голуб-

ка»  –   у виконанні  народного фольклорного колективу
«Дримбарі» із с. Бітля (керівник Ольга Сверлович).

Всі ми тут родились і тут виростали,
Тут мамина пісня і спів солов’я,
Село наше рідне, село Либохора,
Чарівна й найкраща для нас ця земля –  після цих

слів  на сцену вийшов і виступив народний фольклор-
ний колектив «Бескид» с. Либохора, під керівництвом
Василини Ігнатищ, а згодом його змінив  ще один наш
популярний  колектив «Дримбарі», який майстерно
виконав свій коронний номер – «Танець на бочці».

А Народний драматичний театр РНД під керівницт-
вом Анастасії Доманської показав глядачам уривок  з
вистави Олексія Коломійця «Фараони». Аплодував зал
стрийського Народного дому  відомій  і талановитій
співачці Іванні Ільків,  камерному складу хорової капе-
ли «Карпати», сурмачу Михайлу Костевичу, троїстим му-
зикам Турківського РНД, які виконали в’язанку украї-
нських пісень.

 У фойє Народного дому турківчани, традиційно,  роз-
містили  виставку окремих  експонатів  народного му-
зею «Бойківщина», яку також  із захопленням оглядали
присутні.

– Шановні стрияни, наш творчий колектив щиро дякує
за ваші щирі оплески  та вашу гостинність. Нехай Бог
благословляє вас  та  ваші сім’ї і родини. Достатку вам та
спокою! –  пролунали на  адресу Стрийщини  слова однієї
із ведучих.

З подячним словом до аматорів Турківщини зверну-
лася заступник голови Стрийської РДА Оксана Мелень,
яка зазначила, що етнофестиваль гостинності дає мож-
ливість розкрити та показати аматорам сцени свої ми-
стецькі таланти, рівень професійності, а також звичаї
та традиції свого району. Також вона висловила щирі
слова подяки усьому мистецькому колективу Турківщи-
ни за їхню творчість, а також за чудовий настрій, пода-
рований  глядачам.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«ДЕСЬ ТРЕМБІТА  ЗАВИВАЄ, РІД
ОПРИШКІВ ОЖИВАЄ..»

Славне місто Стрий вітали кращі аматорські колективи Турківщини

Учні та батьки 6 класу Сигловатського НВК шлють найщиріші
вітання з нагоди ювілейного  дня народження класному ке-
рівнику, вчительці української мови та літератури – Надії Іллівні
Ціко і бажають шановній ювілярці невичерпної життєвої
енергії, міцного-міцного здоров’я, родинного
тепла, мирного неба над головою, довголіття.

У день народження ми щиро побажаємо,
Щоб завжди квітли Ви, неначе орхідея!
Хай радісно Вас учні зустрічають,
Дарують хай троянди і лілеї.
Хай в домі будуть завжди панувати
Достаток, злагода, здоров’я, щастя!
Бажаєм мати Вам добра багато
І вірити завжди лише у краще!

Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу матусю, бабусю – Ганну
Миколаївну Лоцько – сердечно і з великою любов’ю вітаємо
із прекрасним життєвим святом – ювілейним днем народ-
ження!

Щиро бажаємо Вам, рідна, міцного здоров’я,
невичерпної енергії і оптимізму на довгі і

щасливі роки.
Де взяти слів, щоб вдячність пе-
редати

За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,

І за тепло, що даруєте знов.
Нехай Вас пам’ятають внуки й діти,

Нехай в саду співають солов’ї,
Бажаєм Вам за сто в здоров’ї жити,

Добра і щастя в Вашому житті!
З повагою та любов’ю: сини Петро та Олександр, невістка

Надія і найлюбиміший онук Святослав.
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Одинадцятого жовтня 2017 року набув чинності Закон України
№2148-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо підвищення пенсій”, яким внесено зміни в різні закони,
якими регулюється пенсійне забезпечення, а саме в ЗУ №1058-IV
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі
Закон - 1058).

Так частиною першою статті 26 Закону – 1058 “Умови призна-
чення пенсії за віком”, починаючи з 1 січня 2018 року, право на
призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають осо-
би, за наявності страхового стажу:

- з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року - не менше 25 років;
- з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - не менше 26 років;
- з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - не менше 27 років;
- з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - не менше 28 років;
- з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - не менше 29 років;
- з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - не менше 30 років;
- з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - не менше 31 року;
- з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - не менше 32 років;
- з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - не менше 33 років;
- з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - не менше 34 років;
починаючи з 1 січня 2028 року - не менше 35 років.
Для жінок залишилась діюча шкала визначення пенсійного віку.
З жовтня 2019 року, за наявності стажу, відповідно до статті 26

Закону – 1058, виходять на пенсію жінки, що народилися з
01.10.1960 по 31.03.1961 року, у віці 59 років 6 місяців. А вже жінки,
що народилися з 1 квітня 1961 року, будуть виходити на пенсію у віці
60 років.

Частиною 2 статті 26 Закону – 1058, у разі відсутності, починаю-
чи з 1 січня 2018 року, страхового стажу, передбаченого части-
ною першою статті 26 Закону - 1058, право на призначення пенсії
за віком мають особи після досягнення віку 63 років, за наявності
страхового стажу:

- по 31 грудня 2018 року - від 15 до 25 років;
- з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - від 16 до 26 років;
- з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - від 17 до 27 років;
- з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - від 18 до 28 років;
- з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - від 19 до 29 років;
- з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - від 20 до 30 років;
- з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - від 21 до 31 року;
- з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - від 22 до 32 років;
- з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - від 23 до 33 років;
- з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - від 24 до 34 років;
- починаючи з 1 січня 2028 року - від 25 до 35 років.
У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, страхового

стажу, передбаченого частинами першою і другою статті 26 Зако-
ну – 1058, право на призначення пенсії за віком мають особи після
досягнення віку 65 років – за наявності страхового стажу:

- з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - від 15 до 16 років;
- з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - від 15 до 17 років;
- з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - від 15 до 18 років;
- з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - від 15 до 19 років;
- з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - від 15 до 20 років;
- з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - від 15 до 21 року;
- з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - від 15 до 22 років;
- з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - від 15 до 23 років;
- з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - від 15 до 24 років;
починаючи з 1 січня 2028 року - від 15 до 25 років.
Наведу приклади: 1). Громадянин К. (чоловік), 01.11.1959 р.н.,

звернувся за призначенням пенсії 02.11.2019 року (у віці 60 років).
За наявними документами, його страховий стаж становить 22 роки
11 місяців 12 днів. Право на призначення пенсії у 60 років у нього
відсутнє. В такому випадку даній особі надається довідка для при-
значення соціальної допомоги в органах соціального захисту, із
зазначенням у ній дати, коли можна звернутися за призначенням
пенсії по віку. Тобто це можливо зробити у 2022 році, у віці 63 роки,
коли необхідний стаж – в діапазоні від 19 до 29 років.

2). Громадянин К. (чоловік), 01.11.1959 р.н., звернувся за призна-
ченням пенсії 02.11.2019 року (у віці 60 років). За наявними доку-
ментами, його страховий стаж становить 18 років 11 місяців 12 днів.
Право на призначення пенсії у 60 років у нього відсутнє. В такому
випадку даній особі надається довідка для призначення соціаль-
ної допомоги в органах соціального захисту, із зазначенням у ній
дати, коли можна звернутися за призначенням пенсії по віку. А це
можливо зробити у 2024 році, у віці 65 років, тому що для призна-
чення пенсії у віці 63 роки  необхідний стаж не менше 19 років.

Якщо в особи, яка звертається за призначенням пенсії по віку,
немає 15-ти років страхового стажу, права на призначення пенсії у
неї немає.

Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше кален-
дарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається неза-
лежно від віку.

Для зарахування до страхового стажу надано можливість здійсню-
вати разовий платіж за попередні періоди, коли особа не підляга-
ла загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню,
без обмеження такого періоду.

Для цього необхідно звертатися в органи фіскальної служби для
укладення договору про добровільну участь в системі загальнообо-
в’язкового державного соціального страхування.

Прикінцевими положеннями закону передбачено, що в період з
1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року, особам, які досягли віку,
визначеного ч.1 ст. 26 Закону -1058 (60 років чоловіки та жінки по

діючій шкалі виходу на пенсію), та не набули страхового стажу, пе-
редбаченого нормами зазначеної статті, за умови наявності у них
не менше 15 років страхового стажу, призначається тимчасова дер-
жавна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загаль-
ного пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Зазначена тимчасова державна соціальна допомога призна-
чається органами соціального захисту населення і виплачується
до досягнення такими особами віку, з якого вони набувають право
на призначення пенсії.

Розмір пенсії за віком залежить від нарахованої заробітної плати
(доходу) застрахованої особи та коефіцієнту страхового стажу, з вра-
хуванням величини оцінки одного року страхового стажу, що дорів-
нює 1.

Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає за-
гальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за
який щомісяця сплачені страхові внески – в сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з
урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімаль-
ної заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний страховий внесок,
цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць –
за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійно-
го фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків з урахуван-
ням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заро-
бітної плати таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за
відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий
внесок.

Страховий стаж обчислюється в місяцях.
Щодо порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчис-

лення пенсії, то, відповідно до ст.40 Закону – 1058, передбачено,
що для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за
весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За
бажанням пенсіонера, та за умови підтвердження довідки про за-
робітну плату первинними документами, або в разі, якщо страховий
стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців,
для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід)
за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30
червня 2000 року, незалежно від перерв.

У разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року
в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування відсутні відомості, не-
обхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військо-
вослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам
рядового і начальницького складу, заробітна плата (дохід) обчис-
люється на підставі довідки про нараховані суми грошового забез-
печення та сплачені страхові внески.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі
заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, вста-
новлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим ка-
тегоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не
може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених
для осіб, які втратили працездатність, на даний час – це
15640грн.(1564х10).

Мінімальний розмір пенсії за віком, за наявності у чоловіків 35
років, а у жінок 30 років страхового стажу, встановлюється в розмірі
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виз-
наченого законом.

З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімаль-
ний розмір пенсії за віком, за наявності у чоловіків 35 років, а у
жінок 30 років страхового стажу, встановлюється в розмірі 40
відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про
Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше про-
житкового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначе-
ного законом. На даний час – це 1669,20грн. (4173грн.х 40%)

За наявності страхового стажу меншої тривалості (чоловіки 35
років, жінки 30 років), розмір пенсії за віком встановлюється у
розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з
прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили пра-
цездатність, визначеного законом.

Крім того, до пенсії за віком встановлюються різні доплати, над-
бавки та підвищення, наприклад: доплата за понаднормативний
стаж (для осіб, у яких стаж перевищує для чоловіків – 35, а для
жінок – 30 років страхового стажу), підвищення за проживання в
гірському населеному пункті, підвищення, передбачені ЗУ «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пенсії за особ-
ливі заслуги перед Україною та ін.

Заява про призначення пенсії та необхідні документи подаються
до територіального органу Пенсійного фонду особисто, або через
представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, по-
свідченої нотаріально.

Заява про призначення пенсії за віком може бути подана застра-
хованою особою не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного
віку.

Особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду ви-
дають пенсійні посвідчення.

Видача пенсійного посвідчення для пенсіонерів здійснюється
безоплатно.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з

громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ
ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ТИМ, ХТО ЗБИРАЄТЬСЯ НА ЗАСЛУЖЕНИЙ ВІДПОЧИНОК

Ми продовжуємо друкувати консультативні публікації щодо актуальних питань, які цікавлять широкий загал читацької
аудиторії. Про це свідчать непоодинокі звернення жителів Турківщини, зокрема до райдержадміністрації. Сьогодні йтиметься
про призначення пенсії за віком. А консультуватиме читачів начальник Турківського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ
у Львівській області Олена Юсипович.

Адміністрація  і проф-
спілкова організація Туркі-
вської КЦРЛ щиросердечно

вітають з юві-
лейним днем

народження
м е д и ч н у
сестру сто-

мато ло г іч-
ного кабінету

Ганну Петрівну
Ільницьку і бажа-

ють шановній ювілярці
міцного здоров’я, невичерп-
ної енергії та наснаги, ро-
динного затишку, благопо-
луччя і Божої опіки у житті.

Хай ладиться скрізь: на
роботі,  в родині,

Щоб радісний настрій у
серці не згас,

Все світле і гарне, що
треба людині,

Нехай неодмінно прихо-
дить до Вас!

21 листопада відзначила
свій золотий ювілей житель-
ка с. Сигловате Надія Іллівна
Ціко.

Люблячу дочку, дорогу,
добру і турбо-
тливу сестру
із пре-
кр ас ни м
життєвим
святом від
щирої душі і з
великою любо-
в’ю вітають
мама Агафія, сестра Люба з
сім’єю, сестра Марина з
сім’єю, сестра Галина з
сім’єю, брат Богдан з сім’єю,
брат Мирон з сім’єю, брат
Степан з сім’єю, брат Іван з
сім’єю.

Прийми від нас, ріднень-
ка, теплі слова любові і по-
дяки. Світлої Тобі радості,
великого людського щастя,
міцного здоров’я – на довгі,
даровані Господом, літа!

На килимі життя, немов
чарівна м’ята,

Розквітла Твоя ювілей-
на дата.

Хай цвіт життя повік не
одцвітає,

Нехай добро щоднини
прибуває!

Хай Мати Божа від біди
оберігає,

Ісус Христос з небес
благословляє,

В душі панують мир і
доброта

На щедрі щастям многії
літа!

Педагогічний колектив Сиг-
ловатського НВК щиросер-
дечно вітає з нагоди ювілей-
ного дня народження вчите-

ля української мови та
літератури Анаста-

сію Іллівну Ціко і
бажає шановній

ювілярці міцно-
го здоров’я,
миру, благопо-
луччя, а Божа
ласка хай суп-

роводжує у всіх планах, почи-
наннях та звершеннях!

Нехай сяють зорі
ніжністю,

А серце розквітне раді-
стю,

Хай доля красива, як со-
няшник,

Дарує Вам щастя-райду-
гу!

Хай сонечко світить із
ясного неба,

Бажаєм усього, чого
тільки треба.

Хай доля дарує довгого
віку,

Добре здоров’я і щастя
без ліку!
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–  Відтепер надано право комісіям
органів місцевого самоврядування при-
значати житлову субсидію дитячим будин-
кам сімейного типу на понаднормову
площу житла. До доходу дитячих будинків
сімейного типу не буде враховуватися ма-
теріальна допомога та стипендія дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також придбані ними транс-
портні засоби.

У сільській місцевості, під час призна-
чення житлової субсидії, не будуть врахо-
вувати доходи одного з подружжя пенс-
ійного віку, який зареєстрований за іншою
адресою. Це дозволить  їм отримати до-
помогу від держави  на оплату житлово-
комунальних послуг.

Субсидію військовослужбовцям при-
значатимуть без отримання інформації
про сплату ними єдиного соціального
внеску.

Також сім’ї, у яких  в користуванні є при-
чеп, з дати випуску якого минуло менше
5 років, отримують право на призначен-
ня субсидій.

 – Миколо Феодосійовичу, в  якій
формі цього року надаватимуть суб-
сидію?

 – У грошовій безготівковій формі для
тих, хто використовує для опалення газ
або електроенергію.. Субсидію на твер-
де паливо призначатимуть як завжди: на
тверде паливо-готівкою, на електроенер-
гію –  у безготівковій формі. Тобто Ощад-
банк  самостійно буде проводити розра-
хунки з електромережами.

 – Хто має право на отримання суб-
сидії?

 – Таке право мають всі громадяни. Але
є й такі, кому субсидію не призначають –
домогосподарствам, у яких житлова пло-
ща перевищує 200 м кв. і квартири –  120
м кв.  Не матимуть її домогосподарства,
в яких у членів сім’ї складу домогоспо-
дарства зареєстрований транспортний
засіб, до 5 років, крім мопеда і причепа.
Також субсидію не призначають, якщо в
одного  із членів сім’ї  домогосподарства
або членів  сім’ї зі складу домогосподар-
ства відсутні доходи, або зарплата мен-
ше мінімальної, або за них не сплачений
єдиний соціальний внесок.

Якщо  в домогосподарстві прописані
особи, які тут не проживають, можна
звернутися до нас на комісію, яка утво-
рена при райдержадміністрації,  про вик-
лючення їх з розрахунку субсидії. Але,
якщо особа не мала доходів і перебува-
ла за кордоном, її виключити, на жаль,
неможливо.

Для тих, хто отримував субсидію в ми-
нулому  опалювальному періоді, субси-
дія буде перерахована автоматично. По-
вторно звертатися за  житловою субси-
дією повинні громадяни, які  отримують
її на тверде паливо, а також ті, яким ми-
нулого разу субсидія була призначена за
рішенням комісії. Також особи,  в яких
відбулися зміни  в складі  сім’ї, якщо  хтось
виписався, або прописався в наступний
місяць після цієї події, повинні прийти до
нас, в управління соціального захисту,  й
повідомити про те, що відбулися такі

Урядом вдосконалено механізм надання житлових субсидій населенню у гро-
шовій формі, який  вже запроваджено в Україні. Прийнято рішення передати
функцію виплати житлових субсидій одержувачам  з центрального рівня на
місцевий. Таким чином одержувачі субсидій самі обиратимуть, куди їм перера-
ховуватимуть кошти державної допомоги. Урядом внесені  ще й інші зміни  у
постанову № 848, в частині призначення субсидій. Коментує нововведення
начальник управління соціального захисту  населення Турківської РДА Мико-
ла Гут:

ПРО ОБЧИСЛЕННЯ
СУБСИДІЙ ТА

МОНЕТИЗАЦІЮ ПІЛЬГ

зміни. Тоді за субсидією треба звертати-
ся повторно.

  Слід зазначити, що  в переважній
більшості  процес надання субсидій  на-
селенню у нас пройшов автоматично. Це
80 відсотків  з тих, хто отримував субси-
дію  в минулому опалювальному сезоні.
20 відсотків субсидіантів, які не пройшли
автоматичний перерахунок, –  це в ос-

новному ті, що повинні звернутися по-
вторно, за рішенням комісії, або в яких
субсидія не перерахована через можли-
вий  технічний збій.  Буває й така ситуа-
ція. Просто треба  громадянину  до нас
звернутися і запитати, чи субсидія пере-
рахована автоматично, а чи  виникли
якісь проблеми.

– Миколо Феодосійовичу, з жовтня
2019 року  розпочався  процес моне-
тизації пільг, розкажіть, будь ласка,
про це більш конкретно.

 – З першого жовтня пільги  громадя-
нам-пільговикам  можна призначати у
готівковій та безготівковій формі.  Тим
особам, які написали заяву до 15 жовт-
ня про те, що хочуть  отримувати пільгу в
готівковій формі,  їм буде виплачена
пільга у готівковій формі. Решта всім
пільга буде призначена у безготівковій
формі. Що це означає?  Управління соц-
іального захисту населення   подає
інформацію про пільговика  у фінансову
установу – Ощадбанк. Все це проходить
в автоматичному режимі. Ощадний  банк,
у свою чергу,  відкриває обліковий запис,
за допомогою  якого буде проведено роз-
рахунок з надавачами послуг. Тобто
Міністерство соціальної політики перера-
ховує кошти на Ощадбанк, і він  уже про-
водить розрахунки з надавачем послуг.
Це стосується абсолютно всіх пільговиків,
які мають право на одержання пільг.

Але є один важливий нюанс.  Для
відкриття цього єдиного банківського
ключа повинен бути унікальний номер
мобільного телефону пільговика. У нас,
на жаль, у  базі пільговиків  не занесено
всі їхні телефони. Тому тим,  хто не отри-

має пільгу, рекомендую звернутися до уп-
равління соціального захисту  населен-
ня для уточнення своїх персональних да-
них, а також номера свого мобільного  те-
лефону.

Є особи, які користуються пільгами
давним-давно  –  від початку формуван-
ня автоматизованого реєстру одержу-
вачів пільг. Тому там можливо  будуть
відсутні номери телефонів. Особливо це
стосується учасників війни, дітей війни,
тобто осіб похилого віку.

Уся наша база пільговиків знаходить-
ся зараз в інформаційно-обчислюваль-
ному центрі Міністерства соціальної пол-
ітики.  Саме звідти  надходить вся інфор-
мація до Ощадбанку, який і присвоює

пільговику вищезгадані
банківські реквізити. Якщо у
людини відсутня інформація
про  точну адресу (насправді
до недавнього часу в селах
не було назв вулиць),
відсутній номер телефону, то
в цій інформації буде помил-
ка. Для її усунення ми вводи-
мо точну адресу пільговика і
номер його мобільного теле-
фону.  Тільки після цього
буде присвоєно пільговику
єдиний банківський ключ.
Тож звертаюся до тих, хто
давно користується пільга-
ми, прийти до нас й уточни-
ти, чи в справі немає помил-
ки , яка стане перешкодою в
присвоєнні єдиного банкі-
вського ключа.

– А як бути з тими людь-
ми, хто не має мобільного
телефону, та ще й живе
сам?

 – Ми цю ситуацію вже проходили із суб-
сидіями на тверде паливо. Таким самим
шляхом йшло присвоєння в Ощадному
банку оцих унікальних  банківських рекв-
ізитів. Дійсно, є  особи похилого віку, які
до нас не можуть звернутися з огляду на
свій вік. Але ж є уповноважені в сільських
радах, соціальні працівники,  які здійсню-
ють їх обслуговування, родичі, все одно
потрібен  номер мобільного телефону,
який вони мають представити від імені
пільговика. І цей номер  повинен бути ун-
ікальним.  Вже мали місце  випадки, що
дочка давала замість матері, чи онука
замість бабусі свій номер телефону, але
сама вже отримувала субсидії, і ці єдині
банківські реквізити Ощадбанк не міг
присвоїти пільговику, тому що номер мо-
більного  був не унікальний. Процес мо-
нетизації пільг  – складний. Хто не отри-
мав пільги у жовтні, ми усунемо помилки
в реквізитах, у  персональних даних,  і  в
листопаді  подамо інформацію і за жов-
тень, і за листопад. Можливо така ситуа-
ція буде ще  й у грудні. Але гроші, виділені
державою на монетизацію пільги,  не
пропадуть.

 – А якщо людина споживає менше
пільг від норми, що буде з коштами?

  – Всі кошти, які  залишаться в Ощад-
ному банку, будуть в кінці опалювально-
го періоду перераховані,  за заявою
пільговика,  на його  розрахунковий раху-
нок в Ощадбанку. Тобто кошти в держав-
ний бюджет не повертаються. Зеконом-
лені кошти отримають ті пільговики, які
їх  насправді зекономили.

Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

Нашу дорогу дружину, матусю, ба-
бусю і прабабусю – Ніну Петрівну Ку-
ліковську – вітають з 75-річчям, яке
відсвяткува-
ла 20 листо-
пада, чоловік
Іван, дочка
С в і т л а н а ,
сини Сергій
та Віталій,
зять Володи-
мир, невістка
Марія; онуки
– Юлія з чоло-
віком Мико-
лою, Тетяна з
чоловіком Михайлом, Христина з
чоловіком Андрієм та Іванко; прав-
нуки – Русланчик, Дмитрик та Соло-
мійка; сваха – Мирослава і бажають
іменинниці  міцного здоров’я,
світлої радості в житті, достатку, лю-
бові від рідних, поваги від людей,
довголіття.

На килимі життя, немов чарів-
на м’ята,

Розквітла Ваша ювілейна
дата,

Хай квіт життя повік не одцві-
тає,

Нехай добро до Вас щоднини
прибуває!

Дорогу куму, чуйну, щиру і добру
людину – Галину Омелянівну Ла-
бецьку – з ювілейним днем народ-

ження сердечно вітає кума
Надія і бажає шановній

ювілярці міцного здо-
ров’я, великого

людського щастя,
добра, достатку,

миру, рясних Бо-
жих благо-
словінь.

Зичу в юві-
лейний день
сонця і тепла,

Р а д о с т і
безмежної, усмішок, добра,

Здійснення думок, задумів і мрій,
Сповнення усіх планів і надій.
Злагоди у домі, у серці – любові,
Кожної хвилини – міцного здоро-

в’я,
Успіхів великих, достатку і

втіхи,
Подарунків долі, Божої опіки!

Педколектив Сигловатського НВК
шле найщиріші вітання з нагоди юв-
ілейного дня народження вчителю
іноземної мови та початкових класів
Галині Омелянівні Лабецькій.

Шановна ювілярко, бажаємо Вам
міцного здоро-
в’я, щастя,
благополуч-
чя. Хай жит-
тєвий шлях
буде довгим
та щасли-
вим, а сер-
це і далі вип-
ромінює світло і
любов!

В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий

вік!

У газеті «Бойківщина» (№46, 15 лис-
топада 2019р.) в оголошенні про наміри
щодо передачі в оренду комунального
майна Нижньовисоцької сільської ради
слід читати:

«Кінцевий термін прийняття заяв –
29.11.2019 року».



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
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– матеріали рекламного характеру.

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

СПІВЧУВАЄМО

Потрібні охоронники (чолові-
ки, жінки).

Звертатися за тел.: 067-54-16-
258, 095-230-41-81, 067-541-62-
24.

У першому матчі зустрілися
команди з Ластівки та Либохо-
ри. Гра була досить цікавою та
багатою на голи. Першу полови-
ну поєдинку либохірці провали-
ли, однак, програючи по ходу гри
0:3, у другому таймі вони зуміли
зробити рахунок 2:3, проте до-
бити суперника так і не змогли,
хоча і мали фантастичну
кількість чудових моментів. У
підсумку гра завершилася з ра-
хунком 4:3 на користь ластівчан.

Другий півфінал, у якому зуст-
рілися Явора та Верхня Яблунь-
ка, видався не таким гольови-
тим, проте напруга у матчі була
куди сильнішою. Гострі атаки

обох команд результату не при-
несли жодній. Основний час за-
вершився нульовою нічиєю. Було
призначено два додаткові тай-
ми по 15 хлилин. В одному з
моментів, після чудового розіг-
рашу кутового, верхньояблунці
відкрили рахунок у матчі. Явір-
чани мали кілька чудових нагод,
аби відігратись, однак голів
більше у цьому матчі не було.

Таким чином у фіналі кубка
Турківщини з футболу зіграють
команди сіл Ластівка та Верхня
Яблунька. Гра відбудеться у не-
ділю, 24 листопада, у м.Турка,
на міському стадіоні “Карпати”.
Початок – о 13.00 год.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ПІВФІНАЛИ ЗІГРАНО,
ПОПЕРЕДУ – ФІНАЛ

Минулої неділі до Турки знову завітав великий футбол. Тут
на міському стадіоні “Карпати” пройшли два півфінальні по-
єдинки кубка Турківського району з футболу.

Здається в оренду склад-ан-
гар, площею 500 м2, по вул. Трав-
нева в м. Турка. Звертатися за
тел.: 0992240266. Микола.

Продаю:
трактор Т-16-М, привезений з

Тернополя, у хорошому робочо-
му стані, з документами (ціна –
2300 у.о); дигу – двигун ЗІД (ціна
– 500 у.о.).

Тел.: 0974298182. Василь.

Загублене посвідчення
батьків багатодітної сім’ї – ВС
020293 від 09.02.2011р., видане
відділом у  справах сім’ї та мо-
лоді Турківської РДА на ім’я Оль-
ги Миколаївни Магдич і Віталія
Миколайовича Магдича, вважа-
ти недійсним.

Втрачені посвідчення дитини
з багатодітної сім’ї: ВС №
044688, на ім’я Олега Івановича
Кузя та ВС № 044689, на ім’я Ро-
мана Івановича Кузя, видані
відділом у справах  сім’ї та мо-
лоді Турківської РДА, вважати
недійсними.

Працівники харчоблоку Турківської КЦРЛ висловлюють щире
співчуття Софії Сливар з приводу тяжкої втрати – смерті свекра –
Степана Михайловича.

Колектив Явірського НВК висловлює щире співчуття вчителю ук-
раїнської мови та літератури Наталії Володимирівні Спурзі з приво-
ду тяжкої втрати – смерті батька – Володимира Антоновича Спурзи.

Педагогічний колектив Явірського НВК та учні 8 класу висловлю-
ють щире співчуття учениці 8 класу Анастасії Олегівні Пасічник з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька.

СПОМИН ПРО КОЛЕГУ
Зорепадом проносяться наші роки, летять,

аби ніколи не повернутися. Сьогодні вже немає
серед нас багато тих, хто все життя «сіяв
розумне, добре, вічне». Хто віддав себе дітям.
Хто брав чужі клопоти й турботи на свої
плечі. Життя цих людей було нелегким, та
все ж їм судилася щаслива доля – вічно жити
в пам’яті своїх вихованців, у нашій  пам’яті.
Серед них – Людвіг Іванович Яцкуляк. Людина-
талант, людина-взірець, приклад самовідда-
ності педагогічній професії, завжди усміхне-
ний, шляхетний  і привітний.

25 років тому  осіннього листопадового дня блис-
кавкою облетіла  Турківщину звістка: пішов у Вічність високоосвіче-
ний педагог, вчитель історії,  методист, завідуючий методичним каб-
інетом, інспектор та керівник районного відділу  освіти Людвіг Іва-
нович Яцкуляк.

Назавжди в історії освіти Турківщини закарбовано його ім’я – Вчи-
теля вчителів, який плекав учнівські інтелекти, підтримував добрі
починання колег і  переймався ними, вмів розгледіти вчительські
таланти, прокладав дорогу до високих знань, виростив цілу плеяду
керівників. Людвіг Іванович ділився з усіма своїми колегами найго-
ловнішим багатством –  самобутнім досвідом, по краплині віддавав
кожному свій розум і душу. Його любили учні, поважали  батьки і
вчителі.

  Людвіг Іванович Яцкуляк прожив плідне життя, залишивши про
себе світлу пам’ять талановитого педагога, мудрого наставника, щи-
рого вірного друга, взірцевого сім’янина.

Не забудемо. Вічна шана!
Освітяни Турківщини.

КОЛИ НЕ ПОТРІБНО РРО
 Державна податкова служба продовжує роз’яснювати положення Закону України «Про зас-

тосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» і Закон України від
20.09.2019 № 128 (далі – Закон).

Так, якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) проводяться у безготівковій формі без застосу-
вання платіжних карток і кошти перераховуються з поточного рахунку покупця на поточний рахунок
продавця, така операція не потребує застосування РРО. Те ж саме стосується випадків, коли покупець
розраховується з продавцем шляхом внесення коштів через банк для подальшого їх зарахування на
поточний рахунок продавця. «Спрацьовує» звільнення, передбачене для банківських операцій відпо-
відно до пункту 2 статті 9 Закону.

«Тобто юристи, консультанти, айтішники, інші самозайняті особи, в тому числі і ті, хто працює на
третій групі спрощеної системи оподаткування, не мають застосовувати реєстратори розрахункових
операцій, якщо їх клієнти розраховуються з ними виключно у безготівковій формі без застосування
платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом. Також РРО
не потрібні, якщо клієнт в касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок
продавця», – зазначив голова ДПС Сергій Верланов.

Якщо розрахунки за товар чи послугу відбулися із використанням банківської платіжної карти, то
така операція підпадає під визначення «розрахункової операції» для цілей згадуваного Закону.

«Це не нова норма: вимоги щодо застосування РРО по операціях із застосуванням платіжних карток
діяли і раніше. Втім, ми розуміємо, що існує багато запитань щодо нюансів і практичних аспектів засто-
сування реєстраторів розрахункових операцій при проведенні таких розрахунків. Тому спільно із Міністер-
ством фінансів будемо їх роз’яснювати», – уточнив Сергій Верланов.

Марія ПАВЛОВИЧ,
начальник Турківської ДПІ Самбірського управління ГУ ДПС у Львівській області.

ЗАПАЛЕНА СВІЧКА І
ТИХА МОЛИТВА

ЯК СПОМИН і СКОРБОТА ЗА НЕВИННОУБІЄННИМИ
У суботу, 23 листопада, все патріотичне українство буде

вшановувати світлу пам’ять невинноубієнних в роки голо-
домору 1932-1933 рр. Тодішній злочинний комуністичний ре-
жим створив штучний геноцид, який призвів до загибелі
мільйонів  ні в чому неповинних людей. Усі вони, без сумніву,
заслуговують нашої щирої спільної молитви та спомину, а
головне, щоб ми всі разом зробили все можливе, а коли треба
– і неможливе, аби подібне вже ніколи не повторилося.

Напередодні цієї скорботної дати заступник голови Турківської
РДА Юрій Лило провів нараду, на якій обговорено план поминаль-
них заходів на Турківщині. У суботу, о 15.00 год., біля статуї Божої
Матері відбудеться молебень, за участі духовенства всіх конфесій,
на який запрошують небайдужих турківчан. Затим, до пам’ятного
хреста на Розкопаній горі буде покладено квіти. А о 16.00 год. вла-
да закликає всіх турківчан запалити свічки пам’яті у вікні своїх по-
мешкань та, як личить справжнім християнам, у щирій молитві
згадати жертв тоталітарного режиму.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

НА ПОЖЕЖІ ВИЯВЛЕНО ТІЛО ЧОЛОВІКА
У суботу, 16 листопада, о 08:33 год., до служби порятунку

«101» надійшло повідомлення про пожежу в  с. Шум’яч. Пожежа
виникла в цегляному одноповерховому житловому будинку,
розміром 10х9 м.

До місця виклику негайно виїхав пожежно-рятувальний підрозділ
28 ДПРЧ м. Турка.

Під час розвідки пожежі, було виявлено тіло загиблого чоловіка.
Ним виявився син власниці будинку, 1977 року народження.

Пожежу вдалось локалізувати о 08:56 год. та ліквідувати о 09:04
год. Внаслідок пожежі вогнем знищено підлогу, на площі 2 кв.м, та
речі домашнього вжитку.

Обставини пожежі та причину виникнення займання встановлю-
ють фахівці. За словами місцевих жителів, однією із ймовірних при-
чин виникнення пожежі став вибух телевізора.

У цей же день пожежа виникла і на сусідніх П’ятихатках. Вогнем
знищено господарську будівлю та грубі корми.

Наш кор.

Стоматологічний колектив Турківської районної поліклініки гли-
боко сумує з приводу передчасної смерті колишньої працівниці
відділу Руслани Богданівни Шуптар і висловлює щире співчуття
рідним і близьким покійної. Вічна їй пам’ять.

На офіційному веб-сайті Турківської міської
ради https://turka-mrada.gov.ua/ розміщено Заяву
про визначення обсягу стратегічної екологічної
оцінки Детального плану земельної ділянки на
розроблення кварталу забудови під будівництво
та обслуговування індивідуальних житлових бу-
динків у м. Турка, вул. Травнева Турківської міської
ради Турківського району Львівської області.

Турківська міська рада запрошує жителів міста
взяти участь у проведенні громадських слухань
щодо обговорення проекту рішення Турківської
міської ради «Про затвердження Правил утри-
мання домашніх тварин на території Турківської
міської ради», які відбудуться 26 листопада 2019
року, о 17.00 год., в залі засідань Турківської
міської ради за адресою: м.Турка, пл.Ринок, 26.


