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Шановні освітяни, ветерани педагогічної ниви Турківщини!
Прийміть щирі вітання з професійним святом!
В усі часи професія Вчителя заслуговувала на високу повагу, а в наші

дні - особливо. Адже Ви не просто навчаєте  дітей української мови та
історії, математики та географії. Сьогодні на Вас покладена велика
відповідальність за формування в дітей та юнацтва почуття патріотиз-
му та відповідальності, саме Ви зараз даєте усім  впевненість у тому,
що наступне покоління виросте освіченим, сильним, сміливим, з по-
чуттям любові до України та відповідальності за свої дії.

Шановні вчителі та ветерани-освітяни, прийміть наші найсвітліші
вітання  з нагоди цього прекрасного свята! Ви продовжуєте навчати
своїх вихованців, формуєте нових професіоналів. Ви впевнено вибра-
ли свій шлях – український та європейський.

Бажаємо, щоб зміни у Вашому житті ставались тільки на краще.
Щиро зичимо Вам, Вашим сім’ям здоров’я та злагоди, миру та спокою.
Нехай в серці кожного з Вас завжди буде стільки любові, розуміння та
доброти, щоб вистачило навчити не тільки  дітей Турківщини – весь світ
– бути справжніми патріотами своєї країни та своєї справи!

Щиро дякуємо за Вашу працю! Зі святом Вас!
Оксана МАНЮХ,

начальник відділу освіти Турківської РДА,
Михайло КРОПИВНИЦЬКИЙ,

 голова районної профспілкової організації працівників освіти і
науки.

Дорогі вчителі!
Щиро й від душі вітаю зі святом Дня вчителя! Це особлива дата, яку

неможливо пропустити, адже вам довіряють найцінніше – дітей, у кожну
з яких педагог вкладає частину своєї душі, “сіючи розумне, добре, вічне”.
Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність
і величезну енергію, терпіння і розуміння, доброту і суворість! Вашу 
працю неймовірно складно оцінити, їй просто немає ціни. Адже ви
своєю щоденною нелегкою працею закладаєте фундамент розвитку
нашої країни та суспільства. Майбутнє країни багато в чому залежить
від вас і результатів вашої праці.  Вірю, що добро, яким ви огортаєте -
серця учнів, повернеться до вас сторицею.

Бажаю Вам міцного здоров’я, радості від вашої нелегкої праці, дос-
татку і щастя, зберігати оптимізм і надію. Нехай вас оточують увага і
любов, доброзичливість і милосердя, життєлюбність і наша вдячність.

З повагою, народний депутат України  Андрій Лопушанський.

Шановні працівники освіти!
Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем вчителя!
Праця учителя є найбільшим скарбом суспільства. Ви формуєте наше

майбутнє, завдяки вашим зусиллям наполегливо і послідовно про-
кладається стежина із країни дитинства і пізнання до широкої дороги
життя. Саме ви відкриваєте перед всіма нами планету знань, даєте
перші незабутні уроки добра, чесності і справедливості, любові до
батьків та рідної землі.

Сьогодні в першу чергу від вас залежить виховання нової, націо-
нально свідомої, патріотично налаштованої молоді, з новим рівнем
знань. Ви — творці майбутнього нашої держави, її інтелекту.

Висловлюю вам велику вдячність за вашу нелегку, але таку важливу
і благородну працю. Глибоко переконаний у тому, що ваш професіо-
налізм, відданість обраній справі та підтримка районної влади ста-
нуть запорукою подальшого розвитку освіти нашого району.

Тож нехай ваша мудрість та досвід завжди будуть вшановані держа-
вою, учнями, батьками. Вчіть дітей добру, справедливості, готуйте їх до
життя у суспільстві, яке швидко змінюється та вимагає високого рівня
освіченості.

Від щирого серця бажаю вам мирного неба над головою, щастя,
міцного здоров’я, добробуту, віри у власні сили, невтомності у творчому
пошуку. Щоб зерно знань, яке ви сієте, завжди проростало і давало
могутній урожай! Зі святом!

 Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова Турківської  райдержадміністрації,  

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Вчора, з нагоди професійного
свята – Дня вчителя, у Турківсь-
кому НВК відбулися урочисті збо-
ри, на яких відзначили найкра-
щих, вручивши нагороди.  З
вітальним словом перед педа-
гогічною громадськістю виступи-
ли голова Турківської РДА Олек-
сандр Лабецький; начальник
відділу освіти РДА Оксана Манюх,
голова районної організації
профспілки працівників освіти та
науки Михайло Кропивницький;
депутат Турківської районної
ради, голова постійної депу-
татської комісії з гуманітарних
питань, засобів масової інфор-
мації, питань молоді та соціаль-
ного захисту населення Мирос-
лава Павлик; помічник депута-
та Верховної Ради України Анд-
рія Лопушанського Ірина Кіра.
Усі виступаючі, дякуючи педаго-
гам за щоденну сумлінну працю,
бажали їм злагоди в колективах,
творчого підходу в роботі, вдяч-
них учнів.  Поміж виступів, зі сце-
ни лунали  пісні та вірші від учнів
Турківського НВК, вихованців
БДЮТу. Чудовими піснями віта-
ли своїх колег педагоги Риківсь-
кої ЗОШ І-ІІ ст. та педагоги Либо-
хірських - ЗОШ І-ІІ ст. та І-ІІІ ст.

Велику кількість працівників
педагогічної ниви відзначено
нагородами. Так грамотами
С а мб ір с ь ко -Др о г о б и ц ь к о ї
єпархії УГКЦ нагороджено вчи-
телів християнської етики Туркі-
вського  та Завадівського НВК -
Світлану Войтович та Оксану Га-
в’як. Подяки Міністерства освіти
і науки України удостоїлися ди-

ÁÓÒÈ ÏÅÄÀÃÎÃÎÌ –
ÂÅËÈÊÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ
Традиційно у першу неділю жовтня в Україні відзначають професійне свято людей, які своєю

працею формують націю. Недаремно ж кажуть, якби не було педагога, не було б лікаря, юрис-
та, інженера чи льотчика. Адже багаж знань майбутнього фахівця формується ще в шкільні
роки. А вже від того, як учень розвине їх, залежить його майбутня професія, роль та місце в
суспільстві. І велика гордість для вчителя, коли вихованці  стають гідними громадянами
України, висококласними фахівцями.

ректор Турківської ЗОШ І-ІІІ ст.
№1 Леся Шпак та вчитель почат-
кових класів Нижньояблунсько-
го НВК Надія Попадич, а подяки
департаменту освіти і науки
Львівської ОДА -  педагоги Сте-
фанія Лехновська, Микола Гав’-
як, Олександра Пухир, Марія

Занкович,  Романія Савчак, Га-
лина Малетич, Ярослава Надич.
Грамотами департамент наго-
родив Світлану Савчак, Ірину
Кіру, Галину Гайдук, Тетяну Гре-
бенюк, Олену Драч, Людмилу
Савчак, Василя Ляховича.

Багатьох педагогів відзначено
й грамотами відділу освіти РДА.
Це зокрема  Оксана Ільницька,
Марія Кропивницька, Наталія
Зубкович, Галина Михайлик, Ок-
сана Касенич, Лідія Гладиш, Ма-
рія Гайдук, Іван Захаревич, Ста-

ніслава Стахнів, Зінаїда Захаре-
вич, Оксана Ринчак, Ольга Жу-
равчик , Ганна Большак, Мико-
ла Мушин, Михайло Блажівсь-
кий, Оксана Сушінець, Олексан-
дра Юричко, Наталія Писанчин,
Михайло Денькович, Віталій
Білинський, Оксана Фурінець,
Леся Білинська, Дмитро Доб-
рянський, Тетяна Острубацька,
Любов Лоневська, Марія Сеню-
га, Ольга Сакаль,  Оксана Мель-
ник,  Надія Максим, Михайлина
Комарницька.

За підсумками ЗНО-2018 року,
відзначено  кращі педагогічні
колективи Ільницького НВК, Бо-
ринського НВК, Турківського
НВК, Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. та
Явірського НВК. Також  вони
були нагороджені груповими пу-
тівками на одноденний відпочи-
нок у спа- готелі «Женева» в м.
Трускавець від благодійного
фонду  народного депутата Ук-
раїни Андрія Лопушанського.

За успішну підготовку закладів
освіти до нового навчального
року цілий ряд директорів на-
вчальних закладів нагороджено
грамотами Турківської райдер-

жадміністрації. Серед них: Ярос-
лав Тирик (Лімнянський НВК),
Іван Нанівський (Завадівський
НВК),  Іван Чичерський (Верхнь-
огусиненський НВК),  Володи-
мир Кузан (Вовченський НВК),
Федір Крись (Хащівська ЗОШ І-ІІ
ст.), Світлана Савчак (Розлуць-
кий НВК), Степан Зубкович
(Красненська ЗОШ І-ІІ ст.), Мирон
Лабецький (Карпатський НВК),

(Початок. Закінчення на 2
стор.)
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10-А клас 1975 року випуску
Турківської середньої школи
сердечно вітає з ювілеєм, який
відсвяткувала 2 жовтня, одно-
класницю – Ірину Донець  і

бажає їй міцного здоров’я – з
роси і води, невичерпної життє-
вої енергії, Божої опіки у всіх
справах.

Летять роки, мов ластівки
стрімкі,

Та серце молодим хай завж-
ди буде,

Щоб все робилось легко, за-
любки,

Щоб вірні друзі зустріча-
лись всюди.

Хай мудрість літ не стане
тягарем,

Нехай душі не вигасне зірни-
ця

І повниться до краю день за
днем

Добра і щастя золота кри-
ниця.

«Хочу наголосити, я не виправ-
довуюся. Навпаки – я напряму
звинувачую своїх політичних опо-
нентів в Україні. Звинувачую їх у

відвертій брехні, у чорному піарі,
у підігруванні російській пропа-
ганді, дуже добре скоордино-

ваній, у жадобі за будь-яку ціну
прийти до української влади», -
підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко зазначив,

що повною мірою відчув на собі,
що означає російська економі-
чна війна, російська блокада. «Я

не відкрию для вас Америки,
якщо нагадаю, що я прийшов у
владу з бізнесу. Це було всім
відомо, коли мене обрали Пре-
зидентом», - додав він.

«І після анексії Криму Росія
конфіскувала у мене Севасто-
польський морський завод. Де-
факто його у мене нема, але оку-
пантам дарувати його ніхто не
збирається. Я щоразу маніфес-
тую це, вносячи його в свою елек-
тронну декларацію, яку відпові-
дно до закону я заповнюю щор-
ічно»,  - підкреслив Президент.

Глава держави також окремо
зупинився на питанні Липецької
кондитерської фабрики. «За на-
казом Путіна, як актив вона з
перших днів агресії була заареш-
тована. Для чого? Щоб її не мож-
на було ні продати, ні передати.
Це – технологія. Він навмисно
блокував її продаж, аби дати ук-
раїнській опозиції підстави зви-
нувачувати мене у наявності Ли-
пецької  фабрики»,- підкреслив
Петро Порошенко та додав:
«Опозиція все розуміла, але пас
від Кремля прийняла».

Глава держави зазначив:
«Тому менеджмент «Рошену»
ухвалив соломонове рішення:
просто взяв і закрив це підприє-

У МЕНЕ БІЗНЕСУ В РОСІЇ НЕМАЄ –
ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО

мство. І хто бажає, може поїхати
до Липецька і перевірити – зам-
ки на воротах, звільнення тисячі
людей і зупинка виробництва.
Стоїть, та не буде запущено».

«А щодо «Рошену», то ще у
шістнадцятому році я передав
його у довірчу власність «Рот-
шильду». І сотні мільйонів у рік
«Рошен» перераховує на
підтримку української армії», -
наголосив Глава держави.

«Ще одне – днями компанія,
яка за дорученням управляє
моїми активами, змогла домо-
витися про продаж «Кузні на
Рибальському». Оскільки це
підприємство об’єктивно не
може не грати помітної ролі у
зміцненні обороноздатності
держави – ви бачите і «Гюрзу», і
«Кентавр», і багато іншого… Хочу
повною мірою уникнути конфлі-
кту інтересів, і тому хай у нього
буде інший власник. Але ви зро-
зумієте, чому – у зв’язку з роллю
в обороноздатності – власник
має бути вітчизняний», - також
повідомив Президент.

Петро Порошенко звернувся
до присутніх: «Я хочу вибачитись
за ліричний відступ від теми на-
шого форуму, бо інколи відверта
дезінформація та фейки надто
вже чіпляють за живе».

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

маційної діяльності, комуні-
кацій з громадськістю та моло-
діжної політики апарату РДА.

«У мене був бізнес в Росії до війни. Але війна все поміняла. І
тепер я хочу, щоб всі почули – у Порошенка в Росії бізнесу немає
і бути не може. Ні аграрного, ні паточного, ніякого іншого», -
заявив Президент Петро Порошенко під час виступу на
відкритті Х Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інве-
стиції. Харківські ініціативи» - в рамках робочої поїздки на Хар-
ківщину.

Загублений диплом - Б №
902992, про закінчення Воло-
вецького СПТУ-17, виданий на
ім’я Надії Михайлівни Бринь,
вважати недійсним.

Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ Ä²ÒÅÉ
ÏÐÎÄÎÂÆÓªÒÜÑß
Протягом всього року, за

кошти державного бюджету
мають можливість
оздоровитися і відпочити  в
таборах «Артек»     (м. Пуща
Водиця) та «Молода гвардія»(м.
Одеса) діти пільгових категорій.
З того часу уже   поправили  своє
здоров’я у них  37 дітей. Як
кажуть в управлінні соціального
захисту населення Турківської
РДА,  є і ще будуть путівки на
оздоровлення   в «Артек» та
«Молоду гвардію» до грудня.

А ось путівки на відпочинок,
що  фінансуються з  обласного
бюджету, виділяють тільки на
літній період.  Ними
скористалося  у нашому районі
62 дітей.  В тому числі була
цільова путівка для дітей
учасників АТО на відпочинок у
Херсонську  область.
Відпочивати поїхало троє дітей.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÁÓÒÈ ÏÅÄÀÃÎÃÎÌ –
ÂÅËÈÊÅ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ

Дарія Надич (Верхньовисоцький
НВК), Павло Лоцко (Сигловатсь-
кий НВК),  Марія Лукачович (Вер-
хненський НВК), Марія Марка-
нич (Сянківська ЗОШ І-ІІ ст.), Ма-
рія Федяй (Ісаївський НВК),
Дмитро Нагірнич (Ластівківсь-

кий НВК), Микола Федько (Ниж-
ньовисоцький НВК). Також гра-
мотою РДА нагороджено заступ-
ника директора з навчально-ви-
ховної роботи Завадівського
НВК Оксану Гав’як.

 Відзначив нагородами педа-
гогічних працівників й депутат
Верховної Ради України Андрій

Лопушанський. Відповідно, від
нардепа  їх отримали Олексан-
дра Стояк - директор Нижньо-
яблунського НВК; Іванна Ярошо-
вич - директор Ільницького НВК;
Михайло Трийцятник - директор
Матківського НВК; Лідія Яворсь-
ка - директор Боринського НВК;

Михайло Блажівський - дирек-
тор  Турківського НВК; Іван Січак
- директор Верхньояблунського
НВК; Микола Мушин - директор
Либохірської ЗОШ І-ІІІ ст..; Гали-
на Шуптар - директор Риківсь-
кої ЗОШ І-ІІ ст.; Корнелія Яворсь-
ка - директор Лосинецької ЗОШ
І-ІІ ст.; Василь Комарницький -

директор Буковинської ЗОШ І-ІІ
ст.;  Віталій Вовчанський - дирек-
тор Нижньотурівського НВК. А
педагоги  Оксана Сушінець, Те-
тяна Іжик, Михайло Щур, Ольга
Білинська, Василина Ігнатищ,
Лідія Гладиш, Марія Янінович та
Наталія Усик отримали пода-
рункові сертифікати на дводен-
не проживання у спа-готелі

«Женева».
Просимо вибачення, якщо ко-

гось з нагороджених освітян не
назвали. Головне, що педагогіч-
на галузь Турківщини працює
без потрясінь. В районі не зак-
рито жодної школи та не пони-
жено в ступені.

P.S.Нам приємно, що в ре-
дакції працює педагог  більш ніж
з 55-річним стажем Катерина
Когут, яку у переддень свята
прийшли привітати учні Турківсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. №1разом з клас-
ним керівником. Віриться, що  й
інші шкільні колективи не забу-
ли  своїх   ветеранів педагогічної
ниви.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

(Закінчення. Поч. на 1 стор.)

ДВІ ПОЖЕЖІ –
В ОДИН ДЕНЬ
Наприкінці минулого тижня, у

п’ятницю, в нашому районі ви-
никло дві пожежі.  В с. Ільник у
приватному господарстві вогонь
знищив 4 тонни сіна.   Вогнебор-
цям вдалося врятувати від зай-
мання три сусідні будівлі.

Пізно ввечері виникла поже-
жа в с. Нижній Турів, у дерев’я-
ному житловому будинку. Вогонь
знищив дах та перекриття будин-
ку, пошкоджено стіни. Врятова-
но дві будівлі.

Наш кор.

Загублене посвідчення
батьків багатодітної сім’ї ВС
006815 від 21.09.2010р., видане
відділом у справах сім’ї та мо-
лоді Турківської РДА на  ім’я
Світлани Йосипівни Царькової
та Віталія Федоровича Царько-
ва, вважати недійсним.
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Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо з днем народжен-
ня, яке відзначатиме 7 жовтня, нашу дорогеньку і люблячу  - Світла-
ну Михайлівну Гориль.

Шлемо Тобі, рідненька,  найщиріші побажання міцного здоро-
в’я, великого людського щастя, світлої радості в
житті, Божої ласки і благословення.

Хай врода Твоя не в’яне ніколи,
Ступає любов на поріг.
Бажаєм щасливої долі
І  світлих, і ясних доріг.
Хай в житті Твоєму буде лиш добро,
І мирне небо, друзі незрадливі.
Бажаєм, щоб задумане збулось,
І щоб життя Твоє завжди було щасливим!
З любов’ю – тато, мама, сестри і брати, братові і племінники.

– У нашій області понад 500
дітейі чекають на усиновлення,
а в  нашому районі є десять та-
ких діточок, – наголосила,
відкриваючи  захід, приурочений
Дню усиновлення, начальник
відділу  у справах дітей Турківсь-
кої РДА Ірина Стебівка. –  І ми
надіємося, що й ці дітки знайдуть
своє сімейне оточення. Адже
правду кажуть, що щаслива хата,
де дітей багато. І не важливо, чи
це рідні наші діти, чи діти, які
прийшли у нашу родину. Голов-
не, щоб вони  усі зростали в лю-
бові. Пройдуть роки, і діти, кот-
рим ми подарували надію на
нове життя, стануть нашою опо-
рою, нашою гордістю, нашим
достойним, не змарновано про-
житим життям.

 Ірина Ільківна запросила до
слова заступника голови Туркі-
вської РДА Юрія Лила. Він, при-
вітавши зі святом  усіх присутніх
у залі Турківської  гімназії, де
проходив захід, сказав:

– Правда, що чужих дітей не
буває,  усі вони – наші. І дуже
прикро,  коли діти  з тої чи іншої

причини залишаються без
батьків. Їм  бракує батьківсько-
го тепла, домашнього  затишку,
любові. Тому маємо робити усе
від нас залежне, щоби таких
дітей було якомога менше. У нас
в районі також  є прийомні сім’ї,
працює  дитячий будинок сімей-
ного типу, але поки що зважують-
ся на такий благородний  крок
поодинокі, бо це, очевидно, не
просто. Але нам потрібно йти на
це і робити все, аби діти у  нашо-
му суспільстві  виховувалися  в
родині.  Щоби збільшувалася
кількість осіб, які хочуть взяти до
себе в сім’ю  на виховання дити-
ну. Адже батьківство – це вели-
ке щастя, а разом з тим і велика
жертовність.

  Згодом  учні Турківської
гімназії показали  невеличку
презентацію, приурочену  Дню
усиновлення, співали пісні, ви-
конували танці.

У залі були присутні діти, що
знайшли свою нову сім’ю, їхні
усиновителі, працівники і вихо-
ванці гімназії, представники гро-
мадськості.

Заступник начальника служби
у справах дітей – начальник
відділу з опіки, піклування  та
усиновлення - Марія Лило - вис-
ловила щиру подяку дітям, що
своїм талантом зігріли серця
присутніх у залі,  вчителям Туркі-
вської гімназії, котрим дово-
диться працювати з дітьми, які
не мають батьків, працівникам
РЦ СССДМ,  і особливо тим лю-
дям, які не побоялися взяти ди-
тину у свою сім’ю, полюбили її,
як рідну.  Це  батькам-виховате-
лям дитячого будинку сімейно-
го типу - Олександру і Наталії
Санніковим; прийомним бать-
кам  - Оксані і Петру Цолиганам;
директору приватного дитячого
будинку «Нове життя» - Уляні
Рейнолдс та працівнику - Хрис-
тині Монастирській;  прийомним
батькам  - Наталії  і Петру Брин-
дакам,

На завершення заходу усі
зібралися на подвір’ї  Турківсь-
кої гімназії і провели флешмоб у
вигляді серця.

Ольга ТАРАСЕНКО.

УСИНОВІТЬ ДИТИНУ –
ПОДАРУЙТЕ ЇЙ СОНЦЕ

Ось уже 9 років поспіль, 30 вересня,  в Україні  святкують День усиновлення. Мабуть не
випадково це свято відзначають у день  святих Віри, Надії, Любові і їхньої матері  - Софії. Адже
головне, що ми повинні дарувати дітям,- це доброту, мудрість, надію  і любов. Коли пересічну
людину запитати, чи знає вона, що таке усиновлення, хто такі діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, кожна дала б  відповідь. Бо тільки байдужі люди не переймаються
долею таких дітей, які з екранів телевізора дивляться на нас, чекають і просять щодня:
«Мамо, знайди мене».  У когось батьки загинули, у декого позбавили їх батьківських прав, а
хтось свідомо відмовився від власної дитинки.  Мама і тато –  два рідних крила в долі дитини,
які обнімуть, захистять від незгод і лиха, підтримають у життєвому польоті,  виведуть  на
самостійну  дорогу.  Матір’ю і батьком можуть  стати навіть і  ті, які не народили  дитинку,
а просто мають бажання і можливість усиновити.

Відповідно до ст.16 ЗУ «Про
статус депутатів місцевих рад”,
депутатські  фракції та  депутати
місцевої ради періодично, але
не рідше одного разу на рік, зо-
бов’язані звітувати про свою ро-
боту перед виборцями відповід-
ного виборчого округу, об’єднан-
нями громадян. 

Тож депутати районної ради
від фракції ПП «Об’єднання
«Самопоміч» надають для оз-
найомлення звіт про  роботу
фракції ПП «Об’єднання  «Са-
мопоміч» у  Турківській  районній
раді за період з 01 жовтня
2017р. по 30 вересня 2018р.
    За цей період депутати нама-
галися брати участь в усіх орган-
ізаційних публічних заходах у
закріплених за депутатами ра-
дах:  Микола  Лило -  Вовченсь-
ка сільська рада, Іван  Нагайко
- Ільницька сільська  рада  та
Ірина  Сорокін -  Явірська та Роз-
луцька сільські  ради.

Постійно звертаємо увагу ке-
рівництва району та обласних
депутатів на проблеми, з якими
виборці зверталися до нас.
Немає значення, чи це запит від
дирекції школи, чи індивідуаль-
не звернення громадян.  За
звітний період до нас надійшло
20  індивідуальних та 2 колек-
тивних звернення. Усі вони на-
правлені у відповідні інстанції
для вирішення. Підготовлено
депутатські запити та  звернен-
ня.

Депутатський річний фонд
матеріальних допомог, який ста-
новив у 2018 році 6 тисяч гри-
вень  для  одного депутата, ми
скерували для надання матері-

 Вітаю народний драматичний театр РНД м.Турка з 50–літнім юв-
ілеєм від дня створення,  Анастасію Доманську, яка  35 років є кер-
івником народного драматичного театру і 45 років - учасником, а
також Миколу Комарницького,  який 44 роки  є активним учасником
театру.

Шановні працівники театрального мистецтва,  бажаю Вам  пост-
ійного творчого  пошуку,  збереження, примноження кращих теат-
ральних традицій і подальшого розвитку сценічного мистецтва в
ім’я відродження духовності в нашому суспільстві. Щиро бажаємо
всім Вам здоров’я, натхнення, втілення найсміливіших творчих за-
думів, нових яскравих постановок, благополуччя, любові і визнання
глядачів!

 Лілія ЯВОРСЬКА,
 в.о.начальника відділу культури.

альної допомоги на лікування
онкохворих та придбання ліків
малозабезпеченим категоріям
населення, інвалідам. 

За звітний період нами пода-
но ряд звернень:

1. Звернення до Львівської об-

ласної ради та керівництва Тур-
ківського району про включен-
ня у план заходів у 2018 році свят-
кування 14-15 липня 2018 р.
Еко-культурного фестивалю
«День Дністра - 2018», а  у  2019
році  – 500 років  від  заснування
села  Вовче.

2. Депутатське звернення, з
клопотанням про відновлення
курсування   автобусного  марш-
руту  «Турка - Вовче - Турка» о
08:50 хв.

3. Підготовлено та подано на
конкурс мікропроектів
Львівської обласної  ради,
спільно із Вовченською
сільською радою, проект «Ре-
конструкція   вуличного  освітлен-
ня  вул.  Центральна у  с. Вовче ».

4. Підготовлено та подано на
конкурс мікропроектів

Львівської обласної  ради   у 2017
році проект «Реконструкція   сан-
вузлів  у  Вовченському  НВК».

5.Підготовлено та  подано  на
конкурс  мікропроектів  місце-
вого  розвитку  Львівської  об-
ласної   ради  проект «Капіталь-
ний  ремонт  Народного  дому
села  Закіпці».

6. За  нашої  ініціативи та  за
підтримки  голови  районної
ради, реалізовано у  с. Вовче
інноваційний  проект  ООН  та
ЄС  «Місцевий  розвиток, орієн-
тований  на  громаду – III» -  «Ка-
пітальний  ремонт  системи  опа-
лення ( із  встановленням  теп-
лового  насоса повітря –вода)  у
лікарській  амбулаторії  села
Вовче». Лікарська  амбулаторія
тепер  має   сучасне автономне
опалення,  якому  немає  ана-
логів  у  районі та  в  області.

7. З  ініціативи  депутатів  рай-
онної  ради - Ірини  Сорокін  та
Світлани  Савчак - у  с.  Розлуч у
2017  році  було реалізовано
проект  конкурсу  мікропроектів
Львівської обласної  ради «Кап-
італьний  ремонт  Розлуцького
НВК (облаштування  фасаду)».

8.Відповідно  до  звернення
мешканців  села  Вовче, у  2018
році  з бюджету  Турківського
району  виділено Вовченській
сільській  раді  кошти, в  сумі  20
тис. грн.,  на  будівництво  пішох-
ідного містка  через  річку
Дністер  у  с.  Вовче.

9. Написано  проект «Популя-
ризація  еко-культурних  заходів
у  басейні  витоку  річки  Дністер».
У  разі успішної  реалізації  про-
екту, буде  встановлено  альтан-
ки біля джерельця,  з  якого

бере  початок  Дністер.
10. У  2018  році  депутатами

районної  ради  було  виділено
Вовченській  сільській  раді
кошти, в  сумі 126 тис. грн.,   на
співфінансування  проекту із
підведення  газопроводу  висо-
кого  тиску  до  села  Вовче.

11. З  ініціативи  Івана  Нагай-
ка, в  Ільницькому  НВК   відре-
монтовано  внутрішні  туалети.

12. З  ініціативи  Івана  Нагай-
ка, в  Ільницькому  НВК прове-
дуть  реконструкцію  системи
опалення.

13. Ірина  Сорокін підготувала
звернення відносно відновлен-
ня зв’язку оператором
«Vodafone».

 Надано консультації з напи-
сання проектів  обласного кон-
курсу  мікропроектів 37 грома-
дам Турківського району.

 Представники ПП «Об’єднан-
ня «Самопоміч» сьогодні
відсутні у виконавчій владі райо-
ну, але через роботу депутатів у
місцевих радах ми повинні пра-
цювати над покращенням доб-
робуту жителів Турківського рай-
ону.

  Постійно співпрацюємо з де-
путатами обласної ради Михай-
лом Дзюдзем та  Іваном   Соб-
ком. Дякуємо головам сільрад
с. Вовче, с. Розлуч та с. Ільник за
співпрацю.

  Дякуємо всім фракціям Турк-
івської районної ради, що своїм
голосуванням підтримали наші
ініціативи. Без ваших голосів ми
не змогли б нічого зробити, оск-
ільки районна рада складаєть-
ся із представників 8 фракцій та
є органом колегіальним, а не
індивідуальним. Недарма у на-
роді кажуть: “Один у полі не
воїн». Всі рішення приймають-
ся за підтримки та при співпраці
з усіма партіями в районній раді.

Микола  ЛИЛО,
голова фракції  у  Турківській

 районній  раді.  

ЗВІТ
 ПРО  РОБОТУ  ФРАКЦІЇ  «ОБ’ЄДНАННЯ

«САМОПОМІЧ» У  ТУРКІВСЬКІЙ  РАЙОННІЙ  РАДІ

ДОПОМОГА НА
КАНЦТОВАРИ

Зараз   в управлінні соціаль-
ного захисту населення Турківсь-
кої РДА  триває прийом доку-
ментів на канцелярське  при-
ладдя для школярів.  На їх прид-
бання держава виділяє 127 гри-
вень на одну дитину з багатодіт-
ної сім’ї, де  виховується четве-
ро і більше дітей.

– На даний час на канцелярсь-
ке приладдя  уже здали доку-
менти 72 сім’ї. Просимо усіх, хто
має бажання одержати  канц-
товари, завітати в  наше управл-
іння. З собою мати свідоцтво про
народження всіх дітей,  дитячі і
батьківські посвідчення, іденти-
фікаційний код  та паспорт од-
ного із батьків і  відкритий  в
Ощадному банку рахунок. Звер-
татися можна  ще до 1 листопа-
да, –   каже  провідний спеціаліст
управління  соцзахисту   Наталія
Писанчин-Кишко.

ТОВ «Теплоінвестсервіс»
надає послугу з виробництва
теплової енергії для опалення
Турківської комунальної цент-
ральної районної лікарні. 

  З метою надання цих послуг,
ТОВ «Теплоінвестсервіс» прове-
дений розрахунок вартості 1
Гкал, у розмірі 1648,38 грн., без
ПДВ.

 Відповідно до наказу
Міністерства регіонального роз-
витку , будівництва та житлово-
комунального господарства Ук-
раїни від 30.07.2012 року № 390,
пропозиції та зауваження від
Турківської комунальної цент-
ральної районної лікарні прий-
маються ТОВ «Теплоінвест-
сервіс» упродовж 7 днів - до 12
жовтня 2018 року включно, за
адресою : м. Львів, проспект
Червоної Калини, 62а, офіс515.
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Батьки та учні 4 класу Комар-
ницького НВК щиро вітають з
Днем учителя свого класного ке-
рівника - Світлану Василівну Пе-
люшкевич. Прийміть найщиріші

вітання з наго-
ди Вашого
професійного
свята. Ця про-
фесія вимагає
від Вас глибо-

кої самовіддачі,
величезного терпі-

ння і безмежної
любові до дітей. Впевнені, що
Ваша доброта і педагогічна май-
стерність перетворять кожен
день наших дітей на день радості
і щастя. Тож нехай прекрасні
почуття зігрівають Ваше серце,
а доля буде щедро наповнена
теплом і любов’ю.

Бажаємо Вам нових профес-
ійних досягнень, глибокої пова-
ги, міцного здоров’я, щастя, лю-
бові і здійснення всіх мрій.

Учителю наш! На життєвій
дорозі

Хай щастя завжди супро-
воджує Вас,

Хай радість чекає уже на по-
розі,

Хай всі починання - у добрий
лиш час.

В День учителя ми Вам
вклоняємось низько,

І щире спасибі ми кажемо
Вам,

Душею Ви з нами, Ви поряд,
Ви близько,

Знання Ви і серце даруєте
нам!

Верхньовисоцький мисливсь-
кий колектив щиро вітає члена
товариства – старшого єгеря
району Володимира Ігнатовича
Лоневського  - з днем народ-
ження і бажає шановному іме-
ниннику  міцного здо-
ров’я – з роси і води,
невсипущої життєвої
енергії, світлої ра-
дості в житті, ро-
динного затишку,
достатку, любові,
рясних Божих бла-
гословінь.

Хай ясніють літа,
колосяться жита,

Зеленіють луги, вміло ско-
шені.

Хай сміється душа, хоч й
роки поспіша,

А далеко ще буде до осені.
Хай роки золоті, ніби в казці,

пливуть,
Сумувати за цим не го-

диться.
Хай здоров’я вони і добро

принесуть,
І задумане завжди

здійсниться!

–  У нашому Будинку  дитячої
та юнацької творчості  працює
30 гуртків, в яких на даний час
займається 637  дітей, віком від
6 до 17 років, – сказала у вступ-
ному слові Софія Багай. – З них
–  424 дівчинки, .решта –  хлоп-
чики;   серед них  є 9 учнів,  поз-
бавлених батьківського піклу-
вання,  67 – із малозабезпече-
них сімей. У закладі працює 15
осіб, які  й  ведуть основну робо-
ту, решта педагогів (14 осіб )
ведуть гуртки  за сумісництвом.
У сільській місцевості  прово-
дять позашкільну роботу 14  ке-
рівників гуртків; 20 педагогів ма-
ють вищу освіту, 3 – освіту бака-
лавра, решта – неповну вищу
освіту. Більше 20 років стажу
мають 9 вчителів.  Колектив –
творчий, професійний, має
значні досягнення. Лишень  гур-
ток «Орігамі»  виборов 9 призо-
вих місць на обласному рівні,
багато гуртків також можуть  по-
хвалитися першими  місцями  в
обласних конкурсах. Роботі на-
шого закладу  навіть було при-
свячено сторінку в  одній з об-
ласних дитячих  газет, випущено
буклет з фотографіями про
діяльність  кожного гуртка. Ак-
тивно працюємо й  з батьками.
Я минулого року побувала на
батьківських зборах у  багатьох
школах, просила батьків  приво-
дити своїх дітей до нас на гуртки.
У БДЮТі активно працює Клуб
вихідного дня. Включаємося в
патріотичну роботу – організо-
вуємо подарунки воїнам,  відси-
лаємо  на фронт  малюнки,  про-
водимо зустрічі  з Героями. Це
усе –  наше сьогодення, а те,  що
нас чекає в майбутньому, насто-
рожує. Адже уже зараз  постає
чимало проблем, які нам само-
тужки вирішувати стає важко.
Зробити  заняття  платними, як
у музичній школі,  – не виходить,
батьки не надто багаті, аби пла-
тити за таку послугу. Збільшити
охоплення дітей гуртковою робо-
тою – також надзвичайно вели-
ка проблема.  В нас охоплення
позашкільною освітою стано-
вить  близько  7-8 відсотків від
загальної кількості дітей, що на-
вчаються у школах. Ми скоро пе-
ретворимося у початкову школу,
тому що діти дуже завантажені
уроками і не хочуть іти на гуртки.
Немає  у нас  через  слабку ма-
теріально-технічну базу,  техніч-
них гуртків, а тому  мало прихо-
дить до нас  хлопчиків. Колись
діяло  в Будинку  школярів біля
50 відсотків  таких гуртків (радіо-
технічний,  авіамодельний, тех-
нічного  моделювання і т.д.). Тож
я прошу присутніх висловити  свої
думки, які, сподіваємося, й  до-
поможуть нам  вирішити усі ці
проблеми.

  Першою до слова Софія Та-

деївна  запросила  заступника
директора Турківської гімназії
Марію Михайлишин   та попро-
сила пояснити, чому така заван-
таженість дітей у школах.

– Я бачу  надзвичайно  великі
зміни у вашій роботі в кращу сто-
рону. Знаю,  що учні нашої
гімназії із зацікавленням
відвідують гуртки в БДЮТі. Це
приємно тішить.  Відносно того,
що діти завантажені, це цілком
правильна думка. Та нічого вдія-
ти не можна –  така велика
кількість уроків визначена на-
вчальним планом. Якщо раніше
додаткові  уроки могли  прово-
дити  поза розкладом, і, до речі,
не всі учні мусили відвідувати їх
(це було факультативно, за ви-
бором), то зараз всі  уроки впи-
сані  в розклад. Й справді,  закі-
нчується 8 уроків дуже пізно  –
близько 16.00 год.  Добре, що
зараз  світловий день ще  трохи
довший, а потім, коли стане
швидше темніти,  дитина вже не
матиме бажання з дому йти на
гурток.  На жаль, такий розклад
не нами визначено. Ми, педаго-
ги, й самі турбуємось з цього
приводу,  адже останні уроки
вже зводяться нанівець.  Діти
втомлені,  вони  не в змозі
сприймати навчальний матері-
ал. Тому я цілком поділяю вашу
думку і  надіюся, що  це  питання
ще буде  порушено  вчителями і
батьками  перед вищими осві-
тянськими структурами.  Можли-
во, там, у верхах, прислухаються
до думки  батьків і  педагогів, і
вас, керівників позашкільної ро-
боти,  бо  все-таки потрібно за-
лучати дітей до активного відпо-
чинку після школи. Що робиться
з дітьми, які тиняються   по  ву-
лицях та у підворіттях, – усім відо-
мо.

Думку Марії Михайлівни
підтримала й керівник гуртка
«Юний журналіст» БДЮТу Марія
Яворська: «Ви би бачили, на-
скільки діти втомлені приходять
зі школи до нас на гурток, що ти

їм і  виноград,  і яблуко,  і чай
готуєш, і не знаєш, як розрухати
їх.  А дітям потрібна рухова ак-
тивність, від того, що дитина си-
дить  8-9 годин, вона стає  не-
здоровою. Перевантажені  діти
й домашнім завданням. Підруч-
ники зроблені неякісно, напи-
сані  науковою мовою, не дос-
тупною дітям. І в результаті, де
ж той вільний час, коли дитина
має зрозуміти, що їй подобаєть-
ся, чого би вона хотіла навчити-
ся в житті?»

 З  питання модернізації по-
зашкільної освіти, яке також по-
рушили під  час засідання круг-
лого столу,  виступила завідувач
методкабінету відділу освіти На-
талія  Дуда, яка заодно щиро по-
дякувала  працівникам БДЮТу
за їхню працю і старання,  й  теп-
ло привітала учасників круглого
столу з Днем працівника позаш-
кільної освіти.

–  Я завжди спостерігаю за ва-
шою діяльністю, за участю  ва-
ших   вихованців у всіх конкурсах,
які проводять на районному та
обласному рівнях, і це не друго-
рядна ваша участь. Сьогодні є
дуже багато різних видів залучен-
ня коштів, фінансів у шкільну,
дошкільну та позашкільну робо-
ту. І, напевно, тут усе   полягає  у
настирливості, у тому, наскільки
ми можемо домогтися того,  до
чого прагнемо, наскільки усі ці
плани можна реалізувати мето-
дами гуманітарної допомоги, ме-
тодами участі в проектах.  Я зак-
ликаю вас ніколи не зупиняти-
ся, а писати проекти. Нехай
перший, другий  рази вони не
пройдуть, а на третій - потала-
нить. Тому прошу не розчарову-
ватися, а йти далі в цьому плані.
Надіюся, що зараз буде мож-
ливість на місцевому рівні щось
для вас зробити. Так не буває,
щоб не можна було вирішити
жодну проблему.  Звичайно, не
все відразу, і не на всіх сто
відсотків, але я, як учасник цьо-
го круглого столу, буду старатися

сприяти вам у  плані матеріаль-
ного забезпечення вашої робо-
ти.

Це правда, для  діяльності
гуртків БДЮТу потрібна матері-
ально-технічна база:  сучасна
оргтехніка, гарні танцювальні ко-
стюми,  матеріали для творчої
роботи, для крою і шиття,  для
створення нових студій,  і  на-
лежні побутові умови.  А в БДЮТі
протікає дах…

«Дійсно, нам  технічні засоби
навчання  дуже  потрібні, –  на-
голосив керівник гуртка з обра-
зотворчого мистецтва  Богдан
Ілинич. –  Нам знадобився б
хоча би один комп’ютер,  кольо-
ровий принтер і  проектор.
Олівці, фарби,  папір   мої вихо-
ванці купляють  за власні кошти,
а ось комп’ютер купити нам уже
не під силу».

– Знаєте,  давати вам щось
вживане – не годиться, – втру-
тився в розмову  заступник голо-
ви Турківської РДА Юрій Лило. –
Для позашкільної роботи по-
трібно потужне, сучасне, нове
обладнання. І на сьогоднішній
день є можливість способом
участі в мікропроектах, придба-
ти собі цю оргтехніку. Також  є
субвенція з державного бюдже-
ту, яку надає депутат Верховної
Ради України Андрій Лопушансь-
кий. Тому я пропоную Вам зуст-
рітися з депутатом,  розповісти
про свої проблеми, і   він  поста-
рається допомогти у придбанні
оргтехніки. Крім цього,  щорічно
проходять  конкурси   мікропро-
ектів Львівської обласної ради,
на основі яких в районі робить-
ся багато корисних і добрих
справ  у закладах освіти,  в галузі
охорони здоров’я. Купляємо об-
ладнання, робимо ремонти, пе-
рекриваємо дахи. Тож давайте
включайтеся   активно в цей
процес, звертайтеся  за допомо-
гою з  відповідним листом-про-
ханням до районної  чи міської
бюджетної комісії.   Думаю, що
вам допоможуть. Але  це по-
трібно робити  вже, не зволіка-
ючи.

На тому ж  наголосив, взявши
слово, й секретар Турківської
міської ради Олександр Гвозді-
нський:

–  Тільки та людина, яка про-
сить і нагадує про  себе,  буде
щось одержувати.  Міська  рада
може допомогти БДЮТу в осна-
щенні матеріалами  одного чи
двох гуртків. Тому я чекаю відпо-
відного листа до нашого, місце-
вого бюджету у жовтні місяці.
Адже,   щоби на щось виділити
кошти, мусить  бути складена
відповідна програма.

Хоча, за словами Софії Багай,
вони не один раз писали такі
листи-прохання  про допомогу
на бюджетні комісії, складали
кошториси, але їм відмовляли,
або навіть не брали до розгля-
ду. Тож зараз  попробують ще
раз.

Після   цієї цікавої, конкретної
і жвавої дискусії, було вирішено
провести  спільну нараду керів-
ників загальноосвітніх навчаль-
них закладів і працівників по-
зашкільної освіти, на якій розг-
лянути питання співпраці цих
освітянських гілок.  Від  район-
ної  та  міської влади  залишила-
ся в силі обіцянка, при можли-
вості, допомогти БДЮТу у  мате-
ріально-технічному забезпе-
ченні та  ремонті даху. А ось  зі
створенням у місті школи мис-
тецтв (це питання також порушу-
вали учасники круглого столу),
ще доведеться зачекати.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«ÏÎÇÀØÊ²ËËß:
ÑÓ×ÀÑÍ²ÑÒÜ ²
ÌÀÉÁÓÒÍª»

На таку тему минулого тижня пройшов круглий стіл у районному Будинку дитячої та юнаць-
кої творчості. За словами його директора Софії Багай,  організували  захід, щоби  почути
важливі думки, щирі поради, що  можна зробити,  аби  покращити  позашкільну роботу, обгово-
рити не менш важливе питання –  фінансування, покращення матеріально-технічної  бази
БДЮТу -  і ознайомитися із недавно прийнятою програмою позашкілля Львівщини.

На круглий стіл запросили  заступника голови  Турківської РДА Юрія Лила,  завідувача  ме-
тодкабінету відділу освіти Наталію Дуду,  заступника директора Турківської гімназії Марію
Михайлишин,  секретаря  міської ради Олександра Гвоздінського, педагога-організатора Турк-
івського НВК №1 Галину Павлик, педагога Турківської ЗОШІ-ІІІ ст. №1  Наталію  Цимбалюк та
методистів, керівників гуртків Будинку дитячої та юнацької творчості.

НЕ ЗАБУВАЄ ПРО
КУЛЬТУРУ

Приємно, що депутат  Верхов-
ної Ради України Андрій Лопу-
шанський постійно дбає про зак-
лади культури нашого району, до-
помагає у придбанні музичних
інструментів, ремонті приміщень
народних домів, бібліотек. Крім
цього, він ще й організовує відпо-
чинок для працівників сфери
культури району.

 Велика подяка народному об-
ранцю від учасників художньої
самодіяльності Народного дому
с. Розлуч та народного аматорсь-
кого фольклорного колективу
«Розлучанка»  – за змістовний
відпочинок у курортному місті
Трускавець, у санаторії «Жене-
ва».

Бажаємо Андрію Ярославови-
чу  міцного здоров’я та втілення в
життя своїх планів..

 Катерина ЦІНКЕВИЧ,
завідувач Народного дому с.

Розлуч.
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Яка процедура надання
томосу?

Томос вважається свого
роду посланням патріархів,
але фактично – це рішення ко-
легіальне. Ухвалюється воно
більшістю від складу Священ-
ного Синоду Церкви-матері.

У випадку з можливим на-
данням Українській церкві ав-
токефалії, за це рішення має
проголосувати більшість Сино-
ду Вселенського патріархату.

У його складі є давні при-
хильники РПЦ, які можуть не
підтримати рішення про надан-
ня томосу Україні. Але вони не
мають більшості в Синоді.

Тим паче, що предстоятель
Константинопольської церкви
Варфоломій постулює свою
прихильність ідеї надання Ук-
раїнській церкві автокефалії.

Як тільки томос оголошуєть-
ся, то одразу набуває, так би
мовити, юридичної сили. Він
може бути скасований лише
іншим рішенням Синоду тієї ж
церкви, яка його ухвалила.

Чи потрібна згода Рос-
ійської церкви для отри-
мання томосу?

У Вселенського патріарха
вважають Україну своєю кано-
нічною юрисдикцією, відпові-
дно, патріарх Варфоломій пе-
реконаний, що саме він і очо-
люваний ним синод Констан-
тинопольської церкви має вик-
лючне право вирішувати долю
українського православ’я.

Виходячи з цієї позиції, зго-
ди в Москви просити не по-
трібно. Тобто якщо Варфоломій
таки піде на надання Ук-
раїнській церкві томосу, то це
буде зроблено, швидше за
все, без такої згоди.

Однак Вселенський патріарх
не може і рубати з плеча. Тому
він розіслав своїх посланців до
всіх предстоятелів помісних
церков, щоб вислухати їхню
позицію. У тому числі, вони
літали і до Москви.

В історії вже була схожа си-
туація, коли Константинополь
і Москва ділили територію. На
початку 1996 року Синод Все-
ленського патріархату визна-
вав Естонську православну
церкву своєю митрополією.

Це рішення стосувалося
всього 80 православних при-
ходів в Естонії, але призвело
до того, що РПЦ на кілька
місяців розірвала всяке
спілкування з Константинопо-
лем.

Тому зараз у Константино-
полі воліють заручитися
підтримкою якнайширшого
кола помісних церков.

В інтерв’ю УП патріарх Киї-
вський Філарет припускав, що
в разі надання томосу, його
визнають 12 з 15 православ-
них церков, крім РПЦ та залеж-
них від неї Антіохійської і Сер-
бської церков.

27 липня посланці Варфоло-
мія завітали до Києва на День
хрещення Русі і привезли лист
від Вселенського патріарха,
де він публічно проголосив,
що його церква «взяла на
себе ініціативу відновити
єдність православних вірую-
чих України з кінцевою ціллю

дарувати Українській церкві
автокефалію».

Як Україна йшла до отри-
мання церквою автоке-
фалії?

На це запитання є дві
відповіді: церковна і світська.

З церковного погляду –
ініціатором отримання автоке-
фалії Української церкви від
Вселенського патріарха була
УПЦ КП, яка від початку 90-х
кілька разів зверталася з
відповідними проханнями до
Константинополя.

Однак є й політична
відповідь на це запитання. У
1992 році, коли вперше поча-
лися розмови про утворення
незалежної Української церкви
в незалежній державі, вели-
ким прихильником цієї ідеї,
якщо не ініціатором, був
тодішній президент Леонід
Кравчук.

За його президентства це
питання вирішити не вдалося.
Леонід Кучма також виступав
за створення єдиної право-
славної церкви України. З но-
вою силою ця тема актуалізу-
валася за президента Віктора
Ющенка, який так само нама-
гався допомогти УПЦ КП отри-
мати визнання й автокефалію.
Але і ця спроба була невда-
лою.

Нинішня церковна ініціатива
Петра Порошенка є, фактично,
третьою спробою отримати то-
мос у новітній історії України.

У чому проблема з надан-
ням томосу для Українсь-
кої церкви?

Проблеми з отриманням ав-
токефалії для Української цер-
кви так само є церковні та пол-
ітичні.

З одного боку, РПЦ протес-
тує проти того, що саме Кон-
стантинополь має вирішувати
це питання. Церковна Москва
вважає Україну своєю каноні-
чною територією, яка належа-
ла їй кілька століть.

Історія підпорядкування
Москві Київської митрополії,
яка до того входила в Констан-
тинопольський патріархат, по-
чинається після приєднання
українських земель до Росії
гетьманом Богданом Хмель-
ницьким.

У самих «Березневих стат-
тях», які підписали в Переяс-
лаві в січні 1654 року, про пи-
тання церковні не йшлося, але
одразу після смерті Хмель-
ницького Москва спробувала
взяти під контроль і території
України, і Київську митрополію.

У 1686 році ці спроби досяг-
ли успіху, коли Константино-
польський Патріарх Діонісій
віддав Москві право признача-
ти Київського митрополита.

Відтоді Російська церква
вважає Україну своєю каноні-
чною територією.

Однак у Константинополя
інша точка зору, адже в на-
ступному 1687 році Діонісія
змістили з патріаршого престо-
лу і позбавили духовного сану,
у тому числі за передачу Киї-
вської митрополії Москві.

У Вселенському патріархаті
наполягають, що відання РПЦ

українськими територіями
було тимчасовим, а не вічним,
і саме Константинопольська
церква є материнською для
Києва, а не Російська.

Які можливі наслідки на-
дання томосу?

Зараз складно спрогнозува-
ти, які наслідки матиме мож-
ливе надання томосу Ук-
раїнській церкві.

Перш за все через те, що
він може докорінно змінити си-
туацію як усередині самого ук-
раїнського православ’я, так і
православ’я вселенського.

В Україні буде створена ав-
токефальна церква на базі
УПЦ Київського патріархату,
УАПЦ та частини духовенства
Московського патріархату, яка
давно була готова до перехо-
ду. Гальмував цей процес
лише неканонічний статус КП.

Згадана нова церква потен-
ційно може стати найбільшою
за чисельністю і, відповідно,
впливом в Україні.

Така ситуація автоматично
дасться взнаки на перероз-
поділі сил у глобальному пра-
вослав’ї. Втрата України озна-
чатиме для РПЦ втрату вели-
чезного числа парафій і
єпархій.

Більше того, нова Українсь-
ка церква має шанси одразу
стати однією з найбільших
церков у світовому право-
слав’ї, серйозно зменшивши
чисельність і вплив Російської
церкви. Хоча РПЦ і залишить-
ся найбільшою у світі.

Уже зараз із Москви луна-
ють цілком серйозні «застере-
ження», що дії патріарха Вар-
фоломія можуть спровокувати
розкол у світовому право-
слав’ї, бо РПЦ ніколи «не
відмовиться від своєї київсь-
кої купелі».

Що зміниться для украї-
нських церков, якщо томос
буде наданий?

По-перше, в Україні з’явить-
ся нова православна церква.
Для цього УПЦ КП, УАПЦ і ті
кілька єпископів УПЦ МП, які
підписали звернення до Все-
ленського патріарха, мусити-
муть провести об’єднавчий
собор і обрати нового главу.

Зважаючи на потенційні мас-
штаби нової церкви, очолюва-
ти її має предстоятель у чині
патріарха. До речі, після на-
дання томосу Константино-
поль не зможе впливати на те,
хто саме очолить нову Украї-
нську церкву.

По-друге, ця нова церква
буде і далі співіснувати з УПЦ
МП, хоча, можливо, останній
доведеться змінити назву. Про
це зокрема згадував патріарх
Філарет, який виступає за те,
щоб УПЦ МП називалася Ро-
сійською православною церк-
вою в Україні.

Яка доля чекає на лаври
та храми УПЦ МП?

Долю храмів будуть вирішу-
вати їхні приходи і священи-
ки. Обов’язкового і примусово-
го переходу всіх православ-
них у новостворену церкву не
передбачається.

Але двері для цього будуть
відкриті. Усі теперішні віряни

Московського патріархату, як
і їхні пастори, зможуть прий-
няти рішення і перейти в нову
церкву.

Право вільного вибору має
стосуватися всіх нині діючих
простих монастирів та лавр
УПЦ МП.

У складі РПЦ зараз функці-
онує п’ять українських лавр,
три з яких – Києво-Печерська,
Почаївська та Святогірська –
розташовані в Україні.

Лаври – це не просто мона-
стирі, а місця особливої свя-
тості і  культурної ваги для
будь-якої церкви. Саме питан-
ня можливого «захоплення
лавр» є одним із ключових
елементів медійної кампанії з
дискредитації ідеї створення
автокефальної церкви в Ук-
раїні, яку веде російська вла-
да.

Патріарх Філарет припустив,
що рано чи пізно всі лаври,
розташовані в Україні, перей-
дуть у нову автокефальну цер-
кву. Але не силою, а еволюц-
ійним шляхом.

Це питання буде досить го-
стро стояти перед українською
владою, яка обіцяє не допус-
тити силового варіанту захоп-
лення храмів і лавр МП.
Історичні приклади надан-

ня томосу
Історія знає чимало при-

кладів видавання томосів у
питаннях адміністративного
устрою церков. Варто згадати
кілька показових, які ілюстру-
ють можливі сценарії розвит-
ку українського питання.

«Естонський»
Паралельно з українською

революцією та створенням
УНР, у 1917 році в Естонії так
само було утворено незалеж-
ну державу. У той період ма-
ленька православна церква в
маленькій Естонії відчувала
небезпеку з боку агресивної
влади СРСР, яка вела актив-
ну антирелігійну політику.

Тому очільник Естонської
єпархії звернувся до Все-
ленського патріарха з прохан-
ням включити його церкву до
складу Константинопольської.
У 1923 році це і відбулося шля-
хом видачі патріархом Ме-
летієм IV відповідного томосу.

Такий стан справ протримав-
ся до 1940 року, коли СРСР
анексував Естонію. Все цер-
ковне керівництво країни еміг-
рувало до Швеції. А от усі
єпархії та приходи, які залиши-
лися в Естонії, стали частиною
РПЦ.

Більше того, у 1978 році цер-
ковна Москва добилася того,
що Вселенський патріарх ска-
сував дію томосу 1923 року.
Естонська церква стала части-
ною РПЦ.

Але ненадовго. У 1990 році
Естонія вийшла з СРСР. Май-
же одразу почалися розмови
про відокремлення православ-
ної церкви від РПЦ. Форматом
такого відокремлення мало
стати повернення під юрисдик-
цію Вселенського патріарха.

Константинополь і Москва
почали довгі і безуспішні пе-
реговори, які закінчилися
нічим. На початку 1996 року
Вселенський патріарх Варфо-
ломій, який досі обіймає цю
посаду, без згоди з Москвою
відновлює дію томосу 1923
року й оголошує Естонію мит-
рополією Вселенського патрі-
архату.

Таке рішення вивело з себе
Московського патріарха Алек-
сія ІІ, який був вихідцем з Ес-
тонії і саме там став єписко-
пом. Він припиняє будь-яке

спілкування з Константинопо-
лем, а Вселенського патріар-
ха навіть перестають згадува-
ти під час служб у церквах.

Однак уже за кілька місяців
церквам вдається знайти ком-
промісний варіант – в Естонії
одночасно будуть діяти дві
церковні юрисдикції. Естонсь-
ка автономна православна
церква буде підпорядковува-
тися Константинополю, а Ес-
тонська православна церква –
Москві.

Обрати, у яку церкву йти,
віряни і клір мали самостійно.

Умовно можна сказати, що
це той варіант, який українсь-
ка влада і Варфоломій хотіли
б бачити в Україні.

Щоправда, дуже скоро вия-
вилося, що домінуючі позиції
в естонському православ’ї за-
лишилися за Московським пат-
ріархатом.

«Чехословацький»
Історія Православної церкви

Чеських земель і Словаччини
– ще один можливий варіант
розвитку подій після наданння
томосу.

Християнство на цих теренах
бере свої початки ще з ІХ сто-
ліття, і принесли його сюди
святі Кирило і Мефодій.

Однак якщо саме християн-
ство як релігія незмінно при-
сутнє в Чехії і Словаччині вже
більше 11 століть, то церковне
підпорядкування постійно
змінювалося.

Найдовше православні чехи
і словаки були підпорядковані
Сербській православній
церкві, яка втратила свої
панівні позиції в регіоні тільки
в період між двома світовими
війнами. Тоді за контроль над
регіоном Сербська церква зма-
галась із Константинополем і
таки перемогла.

Після Другої світової в Юго-
славії встановився атеїстичний
режим, а в Чехословаччини
з’явився новий покровитель,
чи краще сказати окупант –
СРСР.

Тож дуже скоро, у 1946 році,
Чехословацька церква була
відібрана в Сербського патрі-
архату і передана Московсь-
кому. А ще за 5 років, у 1951-
му, Москва надала томос про
автокефалію церкві Чехосло-
ваччини.

Але цей томос не визнав Кон-
стантинополь, і як наслідок –
значна частина православно-
го світу. Тривала така ситуація
47 років – аж до 1998 року,
коли нинішній Вселенський
патріарх Варфоломій визнав
незалежність Чехословацької
церкви.

«Американський»
Можлива ситуація, коли

предстоятелі церков так і не
домовляться між собою.

Яскравий тому приклад –
історія Православної церкви
Америки. Фактично, ця церк-
ва  об’єднує колишні єпархії
Північно-Американської мит-
рополії РПЦ на території США
та Канади.

Щоправда, сама ПЦА з 20-х
років ХХ століття не мала жод-
них відносин із РПЦ аж до
кінця 60-х. У 1970 році Мос-
ковський патріарх Алексій І за
тиждень до власної смерті
надає Православній церкві
Америки томос про автокефа-
лію.

Цей документ досі, уже 48
років, не визнається Вселенсь-
ким патріархом та очільника-
ми Олександрійської, Антіох-
ійської, Єрусалимської, Ру-
мунської, Кіпрської, Елладсь-
кої та Албанської церков.

Роман РОМАНЮК.

ÙÎ ÒÀÊÅ ÒÎÌÎÑ?
Томос – це в дечому унікальний вид церковного документа. Видавати його може тільки пред-

стоятель помісної автокефальної церкви.
Зрідка томос видається з питань, які стосуються положень християнського віровчення.

Але найчастіше такі документи стосуються церковного устрою.
Коли Церква-матір хоче надати автономію (без відділення) чи автокефалію (фактичну не-

залежність) якійсь зі своїх частин, то випускається відповідний томос.
Власне, з грецької саме слово  означає «шматок» або «том», походить від дієслова  різати,

ділити.
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5 жовтня святкує свій 70-
річний ювілей Катерина Іванів-
на Залуга, жителька с. Лімна
- любляча, добра і чуй-
на матуся, дбайли-
ва і турботлива
бабуся, доро-
га сваха. З
нагоди юві-
лею її сер-
дечно віта-
ють син
Іван, невістка Марія,
онуки Віталій та Іванка, свати
з Хащова і бажають міцного-
міцного здоров’я, світлої радості
в житті, родинного благополуч-
чя, миру, добра, любові від
рідних, поваги від людей, рясних
Божих благословінь.

В цей день вітаємо зі свя-
том,

Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благослов-

ляє.
Хай Мати Пречиста обері-

гає,
Ангел Господній на крилах

тримає,
А Бог хай дарує надію й теп-

ло
На многії літа, на щастя й

добро.

Виконком та депутатський
корпус Ільницької сільської ради
щиросердечно вітають з 75-

річчям від дня народ-
ження, яке
відзначив 1
жовтня, зас-
тупника голо-
ви виконав-
чого коміте-
ту Степана
Дмитрови-
ча Роз-
луцького
і бажа-

ють шановному ювіляру міцного
здоров’я – з роси і води, життє-
вих сил і енергії, родинного теп-
ла, поваги від людей, любові від
рідних, достатку в оселі, Божої
ласки і опіки на життєвій сте-
жині.

Нехай цвітуть під небом си-
ньооким

Ще довго-довго Ваші дні  й
літа,

А тиха радість – чиста і ви-
сока –

Щоденно хай до хати завер-
та.

Хай постійний успіх,
радість і достаток

Сиплються до Вас, як з
вишні цвіт,

Хай життєвий досвід тво-
рить з буднів свято,

А Господь дарує довгих-дов-
гих літ!

ËÜÂ²Â’ßÍÈ – ×ÅÌÏ²ÎÍÈ XÕ ÂÑÅÓÊÐÀ̄ ÍÑÜÊÎ¯
ÑÏÀÐÒÀÊ²ÀÄÈ ÑÅÐÅÄ ÇÁ²ÐÍÈÕ ÊÎÌÀÍÄ
ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÑËÓÆÁÎÂÖ²Â 2018 ÐÎÊÓ

25-28 вересня 2018 року у м. Ужгород Закарпатської області відбулися фінальні змагання XХ Всеукраїнської спартакіади
серед збірних команд державних службовців.

У змаганнях взяли участь 22 команди з різних областей України та м. Київ, загалом понад 400 осіб.
Згідно з положенням про Спартакіаду, змагання проводилися з п’яти видів спорту: футзал, волейбол, шахи, шашки та теніс настільний.
Збірна команда Львівської області у загальному заліку посіла перше загальнокомандне місце, набравши 320 очок, друге місце у

к о м а н д и
Хмельницької
області – 312
очок, третє - у
к о м а н д и
Р ів не н с ь ко ї
області - 260
очок.

Ш а ш к и :
Олена Білень-
ка (Львівське
у п р а в л і н н я
Офісу великих
платників по-
датків ДФС)
серед жінок –
1-е місце, Бог-
дан Москаль
( Т ур к і в с ь к а
РДА) серед чоловіків – 2-е місце. У команді вони стали чемпіонами спартакіади! Для
Богдана Москаля - це вже шоста медаль поспіль у 6 спартакіадах, з них - 2 золоті, 2
срібні і 2 бронзові нагороди.

Футзал: команда Львівської області (Максим Козирєв, Володимир Лешнівський,
Андрій Данильченко, Сергій Федорчук, Дмитро Приходько, Іван Науменко, Роман
Вишиваний, Роман Білик, які представляли Львівську митницю ДФС, ГУ ДФС,
ГУДКСУ у Львівській області ) посіла 1-е місце. Наша команда провела весь турнір
на одному диханні, демонструючи високий клас і здобувши перемогу у всіх матчах.

Настільний теніс: Микола Беля (ГУ ДФС у Львівській області) серед чоловіків посів
2-е місце, Галина Жигайло (Самбірська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області) серед
жінок – 3-є місце. У команді вони стали чемпіонами спартакіади!

Шахи: Євген Гладиш (Пустомитівська РДА) та Оксана Демкович (Перемишлянська
РДА) у команді - 10-е місце.

Волейбол: команда Львівської області (працівники ГДРІ ГУ ДФС у Львівській області, ГУ ПФУ у Львівській області, Дрогобицької РДА) –
13-е місце. За волейбольну команду виступав турківчанин, працівник податкової інспекції, Андрій Ільницький. Волейболісти невдало
стартували, програвши два матчі з трьох у підгрупі, але потім мобілізувались, здобули 2 перемоги і внесли також значний вклад у загальну
перемогу.

Загальнокомандне перше місце - це результат величезної роботи кожного члена нашої команди. 
Ігор ВЛАСЕНКО,

заступник голови Львівської організації ФСТ «Спартак», керівник делегації.

P.S. (Від редакції). Серед спортсменів - державних службовців Турківщини - з часу нашої незалежності, немає більш титулованого
спортсмена, аніж Богдан Москаль.  Кожна його перемога на всеукраїнських спартакіадах - це чергове нагадування всім українцям, що
на мапі нашої держави, серед Карпатських крутосхилів, є прекрасний Турківський район, де живуть славні бойки.  Сьогодні не так вже
й багато маємо земляків, які своїми успіхами рекламують наш край, а тому керівництву району варто було б подумати про те, щоб
напередодні славного ювілею Богдана Ілліча -  60-річчя від дня народження - враховуючи досягнення в спорті, сумлінне виконання
службових обов’язків, представити його до державної нагороди. Вивчивши думку наших читачів, ми вкотре утвердилися в переко-
нанні, що він цього заслуговує.

 Не знаємо, як приймали рег-
ламент чемпіонату, але в тако-
му вигляді, яким він є на сьо-
годнішній день, він є передбачу-
ваним, і заздалегідь зрозуміло,
хто стане чемпіоном району.

І дуже доцільно підняв питан-
ня кореспондент. Наведемо не-
великий приклад. Команда с.

Присліп, яка зайняла 2-е місце
в дуже сильній підгрупі, розгром-
но програє команді смт. Бори-
ня, яка зайняла 3-є  місце в своїй
підгрупі.

Ми були присутні на цьому
«видовищному» футболі. Саме у
чвертьфіналі команда Борині
була підсилена футболістами

дуже високого рівня. І вони за-
безпечили перемогу команді
над футболістами с. Присліп.
Власне тому втрачається інте-
рес до чемпіонату району. Мо-
лоді сільські футболісти зневірю-
ються у своїх здібностях.

Про фінальний поєдинок
можна говорити багато. На нашу
думку, п. Кулаєв зробив усе мож-
ливе, щоб чемпіоном стала ко-
манда смт. Бориня. Складаєть-
ся враження, що в районі, крім
Кулаєва, немає ніяких суддів.

Питання суддів – дуже болю-
че питання. Кваліфікація суддів
-  на дуже низькому рівні.

І, насамкінець, про регламент
чемпіонату району з футболу,

який треба міняти,  а саме: впро-
вадити кругову систему ігор, і тоді
дійсно побачимо, хто стане чем-
піоном. А за команди мають гра-
ти місцеві футболісти з села або
міста. Тоді чемпіонат стане більш
непередбачуваним. В такому
випадку до команд будуть залу-
чати молодих футболістів.

А восени – провести кубок «Зо-
лотої осені». Вісім кращих ко-
манд, за підсумками сезону, на
стадіоні м. Турка будуть розігру-
вати цей кубок.

Ми були б раді, якщо б інші вбо-
лівальники внесли свої пропо-
зиції через газету «Бойківщина».

М.М. Музика, М. І. Вовчансь-
кий, М. В. Гелета.

ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÇÌ²ÍÈÒÈ
ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ×ÅÌÏ²ÎÍÀÒÓ
Ми, вболівальники, прочитавши в газеті «Бойківщина» від

28 вересня 2018р., в рубриці «Спорт»,  замітку про підсумок
чемпіонату району з футболу, повністю підтримуємо думку
автора. Принагідно  хочемо висловити на сторінках  вашої
газети свою думку про чемпіонат району з футболу.

Зайшовши у вагон, попря-
мував до вільної лавки. Та де
там! Всі місця закладені тор-
бами – мабуть, студенти їх
зарезервували для своїх то-
варишів, що сідатимуть до-
рогою чи у Дрогобичі. Хоч стій
і плач. Одна панянка, коли
побачила, що хочу скраєчку

сісти, зарепетувала: «Діду,
не бачиш, що зайнято?».

Тільки потяг рушив – у рух
пішли карти, і так до самого
Самбора… Юнаки (і не лише
вони) почергово виходили в
тамбур покурити. У вагоні дим
і цигарковий сморід, бо двері
поламані.

А яке студентське мовлен-
ня! Суржик, на кшталт тіпа,
вапшє, карочє, понятно, лад-
но; лайлива лексика, окрики,
голосне реготання – ніби у
вагоні спудеї нікого не ба-
чать, окрім себе.

Лише на хвильку все зати-
хало, коли пасажири робили
зауваження. А далі ця мото-
рошна картина набирала ще
більших обертів.

Б ільшість  у нашому
суспільстві  дотримується
думки, що школа не дуже
добре виховує наших дітей.
Може й так. Однак покликан-
ня школи – давати дітям ґрун-
товні  знання.  А що ж ли-
шається нам, батькам? Без-
настанно їх виховувати, ліпи-
ти зі сирої глини справжні
особистості, людей майбутнь-

ого – духовно багатих,
справжніх християн.

«Ми лише молодь нашого
народу,  Його плоди,  що
зріють для життя. Ми – ті
терпкі красиві краплі глоду,
Які не хочуть визріть для гнит-
тя!».

  Тож, молоде наша украї-
нська, не ганьбімо нашу ба-
гатостраждальну  неньку –
Україну!

Зиновій БИЧКО,
мовознавець,член НСЖУ,

м. Львів.

ÁÀÒÜÊÈ, ÑÕÀÌÅÍ²ÒÜÑß!Давно їхав увечері, близь-
ко шостої, електричкою до
Самбора. А нещодавно дове-
лося. І, забігаючи наперед, хо-
четься таке сказати татам
і мамам: «Тепло і щиро провод-
жаєте свої чада на навчання.
А як би хотілося, щоби хоч
один із родичів інкогніто про-
візся зі своїм сином чи донь-
кою до кінцевої зупинки…».

ПРИЄДНАТИСЯ ДО
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

ХАРТІЇ
Приєднатися до  Європейсь-

кої Хартії рівності жінок і чо-
ловіків у житті місцевих громад
вирішили на недавній сесії де-
путати Турківської міської ради.
Міського голову Геннадія Когута
сесія уповноважила представля-
ти територіальну громаду міста
та надала дозвіл на підписання
заяви  про приєднання до Євро-
пейської  Хартії. Таким чином,
міська рада публічно визнає
свою відданість реалізації пра-
ва на рівність щодо жінок і чо-
ловіків на місцевому рівні.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à
ПОНЕДIЛОК, 8
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.40, 11.50, 13.15,
17.35, 03.30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 18.00, 21.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Погода
11.25, 14.40 Телепродаж
15.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Баскет-
бол 3х3. Груповий раунд
(юнаки)
16.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Плаван-
ня
18.30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Баскет-
бол 3х3. Груповий раунд
(юнаки/дiвчата)
20.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Футзал.
Груповий раунд
21.25 Олiмпiйська доба
22.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Спортивнi танцi
00.00, 01.10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Плаван-
ня. Фiнали
02.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Важка
атлетика. Фiнали (юнаки 62 кг)

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.00, 14.25 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Школа. Недитячi iгри»
21.45, 22.40 «#ШОУЮРИ»
23.40, 00.50 «Танцi з зiрками»

ІНТЕР
03.00 Д/п «Мiсця сили»
03.45 «Орел i Решка. Шопiнг»
05.05 «Top Shop»
05.35 «Мультфiльм»
06.10, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
«Новини»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 20.40 Т/с «Поверни моє
кохання»
12.25 Т/с «Криве дзеркало
душi»
16.10 «Чекай мене. Україна»
18.00, 19.00, 02.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
00.45 Т/с «Пiдземний перехiд»
02.35 «Код доступу»

ВIВТОРОК, 9
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.40, 11.50, 13.15,
16.00, 18.50, 03.15 III лiтнi
Юнацькi Олiмпiйськi iгри 2018
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Погода
11.25, 14.40 Телепродаж
15.00, 19.15 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Баскет-
бол 3х3. Груповий раунд
(юнаки)
16.20 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Плавання
17.35 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Баскет-
бол 3х3. Груповий раунд
(юнаки/дiвчата)
18.00 Iнформацiйна година
20.00, 21.50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Тхеквон-
до (дiвчата 55 кг, юнаки 63 кг)

21.25 Олiмпiйська доба
22.55, 01.10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Фехту-
вання (юнаки). Шпага (дiвчата).
Шабля. Пiвфiнал
01.45 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Плаван-
ня. Фiнали

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.50, 14.15 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Школа. Недитячi
iгри»
21.45, 23.35, 00.50 «Модель XL - 2»
01.35 «Свiтське життя»

ІНТЕР
03.30 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробицi»
05.55 «Мультфiльм»
06.15, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Повер-
ни моє кохання»
12.50 Т/с «Тiльки не вiдпускай
мене»
13.50, 14.50, 15.45, 16.45
«Речдок»
18.00, 19.00, 02.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
00.45 Т/с «Пiдземний перехiд»

СЕРЕДА, 10
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.40, 11.50, 13.15,
16.00, 03.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Погода
11.25, 14.40 Телепродаж
15.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Баскет-
бол 3х3. Груповий раунд
(юнаки)
16.20 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Плаван-
ня
17.30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Баскет-
бол 3х3 Груповий раунд
(юнаки, дiвчата)
18.00, 22.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Скелелазiння. Фiнал (юнаки)
19.15 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Баскет-
бол 3х3 Груповий раунд
(юнаки,дiвчата)
20.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Футзал.
Груповий раунд
21.25 Олiмпiйська доба
22.45 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Спортивнi танцi
00.00, 01.10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Плаван-
ня. Фiнали
01.40 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Тхеквон-
до. Фiнали

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.00, 14.25 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»

19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Школа. Недитячi
iгри»
21.45, 23.35, 00.50 «Король
десертiв»

ІНТЕР
03.30 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.50 «Top Shop»
05.20, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Повер-
ни моє кохання»
12.50 Т/с «Тiльки не вiдпускай
мене»
13.50, 14.50, 15.45, 16.45
«Речдок»
18.00, 19.00, 02.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
00.50 Т/с «Пiдземний перехiд»
02.35 «Код доступу»

ЧЕТВЕР, 11
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.40, 11.50, 13.15,
15.10, 17.35, 18.50, 00.25, 03.05
III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Погода
11.25, 14.40 Телепродаж
16.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Плаван-
ня
18.00 Iнформацiйна година
19.30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Баскет-
бол 3х3. Груповий раунд
(юнаки, дiвчата)
20.35 Олiмпiйська доба
21.30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Легка
атлетика
00.55, 01.10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Спортивна гiмнастика. Багато-
борство (юнаки)

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.00, 14.25 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Школа. Недитячi
iгри»
21.45 «Грошi 2018»
22.45 «Право на владу 2018»

ІНТЕР
03.30 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробицi»
05.55 «Мультфiльм»
06.15, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Повер-
ни моє кохання»
12.50 Т/с «Тiльки не вiдпускай
мене»
13.50, 14.50, 15.45, 16.45
«Речдок»
18.00, 19.00, 02.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»

П’ЯТНИЦЯ, 12
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.40, 11.50, 13.15,
15.10, 05.05 III лiтнi Юнацькi

Олiмпiйськi iгри 2018
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Погода
11.25, 14.40 Телепродаж
16.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Плавання
17.30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Бадмiнтон.
Iндивiдуальнi.Фiнали (юнаки,
дiвчата)
18.40 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Баскет-
бол 3х3. Груповий раунд
(юнаки, дiвчата)
19.30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Бадмiнтон. Команди
21.25 Олiмпiйська доба
21.50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Легка
атлетика
00.50, 01.10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Плаван-
ня. Фiнали
02.40 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Спортивна гiмнастика. Багато-
борство (дiвчата)

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.00, 14.25 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15 «Лiга смiху 2018»
22.20 «Iгри приколiв 2018»
23.20, 01.20 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
03.25 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.45 «Top Shop»
05.15 «Подробицi»
05.55 «Мультфiльм»
06.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10, 12.25, 22.00 Т/с «Повер-
ни моє кохання»
12.50 Т/с «Тiльки не вiдпускай
мене»
13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 02.15
«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»

СУБОТА, 13
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.40, 14.15, 18.00, 01.10
III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00
Новини
09.30 Погода
14.00, 15.35 Телепродаж
16.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Баскет-
бол 3х3. Груповий раунд
(юнаки, дiвчата)
21.25 Олiмпiйська доба
21.50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Легка
атлетика

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.20, 23.10 «Свiтське життя
2018»
12.30 «Модель XL - 2»
14.25 «Король десертiв»
16.30, 21.15 «Жiночий квар-
тал»
18.30 «Розсмiши комiка 2018»

20.15 «Українськi сенсацiї»

ІНТЕР
04.25 «Код доступу»
04.45 «Top Shop»
05.15 Д/п «Формула любовi
Олександра Абдулова»
05.50 «Україна вражає»
06.35 «Мультфiльм»
07.00 «Чекай мене. Україна»
08.40 Х/ф «Дiвчина без адре-
си»
10.20 Х/ф «Суєта суєт»
12.00 Х/ф «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика»
14.00 Т/с «Абатство Даунтон»
20.00, 02.10 «Подробицi»
20.30 «Крутiше всiх. Новий
сезон»
22.15 Т/с «Домохазяїн»

НЕДIЛЯ, 14
UА:ПЕРШИЙ
06.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018
06.30, 08.05, 12.50 Погода
06.40 «Крути»
07.00, 08.00, 21.00 Новини
07.05 «Легiон. Хронiка Украї-
нської Галицької армiї»
08.15 «Вони боролись до
загину»
08.45, 10.30 Спецпроект «День
захисника України»
09.00 Церемонiя складання
урочистої клятви лiцеїстами
Київського вiйськового лiцею
iм. Iвана Богуна
12.15 «Сiч»
13.00 Перша шпальта
13.30 Перший на селi
14.00, 15.35 Телепродаж
14.20 Фольк-music
16.00 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Баскет-
бол 3х3. Груповий раунд
(юнаки, дiвчата)
18.00 Вони присягнули на мир i
волю. Спецпроект до Дня
захисника України
20.00, 21.50 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Легка
атлетика
21.25 Олiмпiйська доба
00.00, 01.10 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Стрибки
в воду
01.45 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Стрiльба з лука. Змiшанi
мiжнароднi команди
04.30 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018.
Спортивна гiмнастика.
Iндивiдуальнi змагання

КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
07.00, 02.05 «Українськi
сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.10, 11.15, 12.10 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
13.15, 14.40 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
16.00 Х/ф «Пропала грамота»
17.45 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
00.00 «Лiга смiху 2018»

ІНТЕР
03.40 «Код доступу»
04.10 Д/п «Володимир Басов.
Бiгун на довгi дистанцiї»
05.00 «Top Shop»
05.30, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.25 Х/ф «Кухарка»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готовимо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон 2»
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження. 3 сезон»
12.10 Х/ф «Вихiднi!»
14.00 Т/с «Абатство Даунтон»
18.00 «Крутiше всiх. Новий
сезон»
20.30 Х/ф «Корсиканець»
22.20 Х/ф «Лiнкольн для
адвоката»
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Робота за кордоном.
На автошротах, плиточники,

електрики, зварювальники, му-
ляри, різноробочі.

Вакансії для жінок і сімейних
пар.

Роблю візи. Тел. 0988356134
– Віталій.

У кафе-бар «Колиба» ( с. Мохнате, траса Київ-Чоп) потрібні на
роботу бармени, офіціанти.

Робота і оплата – потижнева. Деталі за тел.: 0973833123,
0991228836 – Антоніна.

Продаються магазини по вул.
Міцкевича, 15 в в м. Турка (2 по-
верхи), загальною площею 120
м кв.

Підведена вода, каналізація.
Ціна – договірна.
Тел.: 0990900710.

Відповідно до ст.265 Кодексу
законів України про працю, пе-
редбачена відповідальність за
порушення законодавства про
працю. Юридичні та фізичні осо-
би-підприємці, які використову-
ють найману працю, несуть
відповідальність згідно трудово-
го законодавства. У 2018 році ро-
ботодавцям загрожують штрафи,

Продається житловий будинок у м. Турка, вул. Травнева, 90 м.
кв., газифікований, пластикові вікна, з меблями та побутовою техн-
ікою. Приватизована земельна ділянка – 17 сотих. Ціна – договір-
на. Тел.: 0993654520.

Продам авто «Іж 2717» 2004
р. в., вантаж/пасажир - 6-
містний, пробіг – 49000 км; дви-
гун ВАЗ 2106, 5 ступ. к.п., або об-
міняю на легкове авто.

Тел.: 0993351468.

Територіальний центр і профспілкова організація висловлюють
щире співчуття соціальному працівникові Мирославі Петрівні Кали-
нич з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка – Юрія Антоновича.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею глибоко сумує з приводу передчасної смерті інженера з вод-
іння Юрія Антоновича Калинича і висловлює щире співчуття рідним
і близьким покійного.

Колектив Турківського районного суду висловлює щире співчуття
Мирославі Юріївні Гвоздецькій з приводу великого горя – перед-
часної смерті батька.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею  висловлює щире співчуття техпрацівникам Михайлу, Оксані і
Тетяні - Анничам з приводу смерті – матері, свекрухи і бабусі.

Колектив дошкільного навчального закладу Турківського НВК
співчуває Галині Харитонівні Галич з приводу великого горя – пе-
редчасної смерті батька.

Батьки і діти групи «Ромашка» Турківського НВК висловлюють
щире співчуття няні Галині Харитонівні Галич з приводу тяжкої втрати
- передчасної смерті батька.

Колектив працівників ДП «Турківське лісове господарство» сумує
з приводу передчасної смерті водія АТК Харитона Васильовича
Філяка, і висловлює щире співчуття рідним та близьким померлого.

Учні 6 класу і класний керівник Ісаївського НВК висловлюють щире
співчуття однокласнику Денису Ножаку з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті батька.

Колектив Турківської РДА глибоко сумує з приводу смерті колиш-
нього працівника райдержадміністрації Михайла Йосиповича День-
ковича і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

1989-91 рр. Юрій Калинич очо-
лює найбільший осередок «Вар-
ти Руху» – силового крила РУХу,
яке забезпечувало охорону
мітингів та інших акцій. Іще задов-
го до розпаду СССР організація
готувалася до силового відстою-
вання майбутньої держави, бо на
той час ніхто не вірив у можливе
безкровне здобуття незалеж-
ності. Юрій, будучи на чолі Туркі-
вської «Варти Руху», яка налічу-
вала близько 300 членів, брав
участь у таборуваннях, агітацій-
них виїздах по всій Україні, сило-
вих акціях.

Разом зі ще двома хлопцями,
в Турці скидав червоний і вста-
новлював перший синьо-жовтий
прапор. Слідом за большевиць-
ким знаменом було скинуто й
пам’ятник їхньому вождю –

Лєніну.
Валяти лєнінів хлопці з «Вар-

ти Руху» їздили автобусами й по
сусідніх областях. Почасти дово-
дилося вступати в протистояння
з «правоохоронцями». Так в один
із райцентрів Закарпаття, на пе-
решкоду націоналістичному акту
декомунізації з усієї області з’їхав-
ся ОМОН, – тодішні попередни-
ки «Беркута».

Коли в жовтні 1991 року було
створено СНПУ (колишня назва
ВО «Свобода»), однією з співзас-
новниць якої стала «Варта Руху»,
Юрій Калинич очолив її Турківсь-
ку районну організацію. Керівни-
ком районної організації пробув
більше 10 років. Згодом осеред-
ком почала керувати його дружи-
на, а він – допомагав. До остан-
нього вів активну політичну

діяльність, не цураючись жодної
роботи. Брав участь у акціях, пра-
цював у виборчих комісіях, щови-

хідних роздавав газети…
«Він робив усе, як би мав ро-

бити кожен партієць. У нього не
було упереджень. Пам’ятаю, як
я був ще малим, ми з Татом ішли
вночі зустрічати з електрички ти-
раж листівок (просто 1 аркуш),
яку потім розповсюджували по
селах», – пригадує його син Іван,

активний свободівець. Водночас
каже, що з таким батьком і з та-
ким середовищем, інакше аніж
націоналістом вирости не міг.

Усе життя Юрій Калинич про-
працював майстром і інструкто-
ром водіння в СПТУ №51. Через
життєві обставини, довелося та-
кож їздити й по заробітках. Вод-
ночас мав справу, якою захоплю-
вався довго й віддано – радіо- та
супутниковий зв’язок. Тому в його
хаті завжди був запах каніфолі й
паяльника.

Ще на початку 90-х, коли про
супутникові антени в околицях
ніхто й не чув, - він виготовив її
аналог власноруч. Це було десь
року 1991-го, чи 92-го. Поява
пристрою одразу викликала інте-
рес у співробітників КҐБ. Домівка
Калиничів розташована по сусід-
ству з районним управлінням
міліції, а тому «на розмову» Юрія
викликали раніше, аніж він встиг
встановити тарілку на дах. Каґе-
бісти сприйняли її одразу як
спеціальний засіб зв’язку для
передачі інформації. Пояснення,
що й до чого, затягнулося на дні.
Проте, зрештою, антену таки було
встановлено.

Син розповідає також, що
батько любив висоту й зовсім її
не боявся.  «Він був висотником.
І я розумію, що моя любов до ви-
соти – це швидше за все - від ньо-

ВІН ПО-СПРАВЖНЬОМУ
ЩИРО ЛЮБИВ УКРАЇНУ

го. Тато без проблем піднімався
на дахи, коли треба було комусь
підключити чи налаштувати ан-
тену. Він тримав під пахвою ма-
ленький телевізор, а в іншій руці
– антену, аби знати, де краще
встановлювати. До речі, їздив
налаштовувати їх по всьому рай-
ону. Він був у цій справі першов-
ідкривачем, бо люди про те вза-
галі не знали. Потім приходили,
просили налаштовувати по всіх
установах», – каже Іван.

Коли син ішов на війну – бла-
гословив. Вважав, що правиль-
но його виховав.  «Я спокійно
їхав на війну, бо знав, що Тато на
місці й він тримає тил. Узагалі
Тато нас із сестрою виховував
так, аби уже нас дорослими не
засуджували люди. Говорив, що
можна по-людськи вийти з будь-
якої ситуації, – наголошує Іван. –
Я зараз є націоналістом, бо Тато
показав мені це своїм прикла-
дом. Інакше не могло бути, бо я
малим бачив, як він боровся за
ці цінності тоді, як він приїжджав
і відлежувався після бійок з
ОМОНом, як їх вишукували
омонівці й кагебісти... Саме тому
я не міг вирости іншим і мати інші
погляди».

Вічна пам‘ять! Співчуття
родині.

Турківська районна організа-
ція ВО «Свобода».

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ - ОСНОВА

СТАБІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО
Так 5 вересня 2018 року Уряд ухвалив розпорядження „Про

заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості
населення», яким передбачено проведення Державною служ-
бою України з питань праці, Державною фіскальною службою
України, Пенсійним фондом України, Національною поліцією Ук-
раїни, іншими центральними органами виконавчої влади,
спільно з органами місцевого самоврядування, комплексних
заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдоскона-
лення контролю за оформленням трудових відносин із найма-
ними працівниками.

а саме: за одного неоформлено-
го працівника - штраф,  у розмірі
30 мінімальних зарплат, а це -
111 690 гривень.

Контролюючими органами бу-
дуть проводитись перевірки
щодо виявлення неоформлених
найманих працівників.

Самбірська ОДПІ рекомендує
роботодавцям, які використову-

ють найману працю без належ-
ного оформлення трудових відно-
син, забезпечити виконання ви-
мог трудового законодавства,
відповідно до Кодексу законів
України про працю.

Наголошуємо, що обов’язко-
вою умовою правильного офор-
млення новоприйнятого найма-
ного працівника є вчасне повідом-
лення про його прийняття орга-
ну ДФС за місцем реєстрації.

Шановні роботодавці! Не че-
кайте проведення перевірки,
своєчасно оформляйте найма-
них працівників, виплачуйте та
відображайте в звітності реаль-
ну зарплату.

Відділ адміністрування по-
датків та зборів з фізичних осіб
та єдиного внеску території об-
слуговування Самбірської ОДПІ
управління податків і зборів з
фізичних осіб ГУ ДФС у
Львівській області.

Поховали в неділю одного із перших членів ВО «Свобода» Юрія
Калинича. Сам родом із Закарпаття, але на Львівщину приїхав
уже маючи правильні українські переконання – був ідейним на-
ціоналістом. Спершу навчався в Стрию, а згодом перебрався у
Турку, де й познайомився з майбутньою дружиною Мирославою,
яка так само мала праві погляди. Згодом обоє очолювали націо-
налістичний рух в районі. Мирослава займалася більше політич-
но-просвітницькою роботою, а сам Юрій – силовими структу-
рами.

Колектив Турківської гімназії №1 висловлює щире співчуття вчите-
лям Михайлу Михайловичу Деньковичу і Людмилі Юріївні Денько-
вич з приводу тяжкої втрати – смерті батька  і свекра – Михайла
Йосиповича Деньковича.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ гли-
боко сумують з приводу передчасної смерті робітника господарсь-
кого двору Степана Зеновійовича Мельника і висловлюють щире
співчуття рідним покійного.


