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Дорогу, чуйну, турботливу сваху, жительку м. Турка – Галину Іванів-
ну Дякович – з ювілеєм – 50-річчям від дня
народження щиросердечно вітають свати з
с. Н.Висоцьке.

Від щирого серця вони бажають ювілярці
здоров’я міцного, щастя, сил, родинного теп-
ла  та Божого благословення.

Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам життя поси-

лає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай Матінка Божа від зла вберігає,
А Господь здоров’я та сил додає.

Дорогу, щиру, чуйну людину, спеціаліста своєї справи, яка 32 роки
незмінно працює фельдшером, жительку с. Матків – Марію Васил-
івну Матківську – з днем народження та 30-
річчям від дня одруження щиро вітають
друзі і бажають міцного здоров’я – з роси і
води, світлої радості в житті, великого
людського щастя та Божої благодаті.

Нехай горе Вас обминає,
А добрі люди завжди поважають.
Хай буде здоров’я багато,
Хай повниться радістю хата.
Хай ласка Божа Вас охороняє,
А Ісус Христос щастя посилає.
Нехай зозуля кує Вам щоліта
Многая, многая, многая літа.

Колектив стоматологічного кабінету Боринської КМЛ щиросердеч-
но вітає з ювілейним днем народження
лікаря-стоматолога – Олега Олександрови-
ча Лабецького.

Колеги бажають шановному ювіляру
міцного здоров’я – з роси і води, невичерп-
ної життєвої енергії, світлої радості в житті,
поваги від людей, достатку і Божого благо-
словення.

Нехай в житті все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Кохання, щастя, вірні друзі
І вічно юна, нестаріюча душа.

Дорогу куму, жительку с. В.Висоцьке – Галину Василівну Кравчак
– з 55-річчям від дня народження щиро віта-
ють куми і похресник Василь і бажають їй
міцного здоров’я, здійснення усіх планів і за-
думів, миру, достатку, Божого благословен-
ня на многії літа.

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.

У селі Вовче відкрили аптеку
Жителі сіл району, особливо віддалених, добре знають, які

труднощі доводиться долати, щоб, у разі необхідності, швидко
придбати ліки.  Потрібно їхати до райцентру або ж передавати
комусь гроші, щоб придбав. Та й це не завжди виходить: то часу
немає, то бажаючих виконати прохання. Особлива проблема–
коли ліків треба швидко.

Очевидно, враховуючи це, а ще й побажання односельців,
сільський голова с. Вовче Віра Дупіряк проявила ініціативу, й зару-
чившись підтримкою громади, таки домоглася відкриття в селі ап-
теки. Офіційне й урочисте відкриття відбулося минулого вівторка.

Зрозуміло, що аптечний заклад слугуватиме не лише вовчанам, а
й жителям довколишніх сіл.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ä³äóñÿ çíàéøëè
ìåðòâèì

Майже два місяці тому,
дідусь, житель м. Турка, пішов
до лісу назбирати грибів. Але
до вечора додому не повернув-
ся. Про місце його перебування
не було відомо й наступного
дня, а тому рідні забили три-
вогу  і вирушили на пошуки. Але,
на жаль, вони результату не
дали, знайшли лише сумку, з
якою він помандрував у Шимен-
ку. І тільки минулої неділі тіло
дідуся виявили поблизу с. Мель-
ничне в яру лісової гущави.

Наш кор.

Хронічне
прощання з мерією

2017 рік, очевидно, увійде в
історію міської ради, як рік скла-
дання мандатів. Не так давно
уже троє депутатів написали про
це заяви, мотивуючи своє рішен-
ня різними причинами. А нещо-
давно цю уже хронічну тенден-
цію, продовжив Дмитро Луговий.
Причина відмови від депутат-
ства, очевидно, в тому, що він
переїхав на постійне місце  про-
живання в інший регіон України.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÀ «ÂÎËÈÍÑÜÊÎÌÓ
ÊÎÁÇÀÐÈÊÓ»

наші юні бандуристи – серед кращих
Нерідко, оцінюючи життєвий

шлях талановитих людей, ми-
моволі запитуємо самі себе:
звідки беруться неординарні
особистості? Насправді ж все
стає зрозумілим, коли глибше
вникнеш у зміст відомої притчі
«Про талант». Господь всіх нас
нагороджує тими чи іншими
здібностями, інше питання, чи
не змарнували ми їх, а чи розви-
нули. Певна річ, що для розвит-
ку таланту мають бути спри-
ятливі умови. Добрі, щирі люди,
що завжди готові допомогти.

У Турківській дитячій музичній
школі, власне, створено таке сере-
довище для тих дітей, хто справді
хоче займатися музикою, а не прийшов сюди з примусу батьків. Ми уже якось писали про добру співпра-
цю викладача цього мистецького закладу Оксани Мельник та її вихованців. В атмосфері професійності,
вимогливості та взаєморозуміння, Оксана Петрівна крок за кроком розвиває музичні таланти. Про це
свідчать чудові виступи на різноманітних обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах юних бан-
дуристів. Демонструючи свої здібності, і нехай в незначний спосіб, вони прославляють музичну школу,
як і Турківщину. Ось і недавно Соломія Смиш, Роксолана Капустинська та Наталія Шепіда, разом зі
своїм наставником, черговий раз взяли участь в Міжнародному конкурсі юних бандуристів «Волинсь-
кий кобзар». Перші дві стали дипломантами, а їхня третя подруга виборола почесне ІІІ місце. До речі,
в активі дівчат є вже багато творчих перемог, а скільки їх ще попереду…

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Сестра Людмила, брати Мико-
ла, Михайло, Йосип, Іван – з

сім’ями щиро віта-
ють з 65-річчям

від дня народ-
ження дорогу
людину, жите-
ля с. Матків –

Вол одимира
Івановича Миня

– і бажають іме-
ниннику міцного

здоров’я, радості в житті, Божої
ласки на щодень.

Нехай Господь завжди у
поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо Тобі здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Тобі добро і

щастя,
Міцне здоров’я, море благ

земних.
А щедрі дні, мов рушники

квітчасті,
Нехай ще довго стеляться

до ніг.

Профспілковий комітет і педа-
гогічний колектив Боринського
ліцею народних промислів і ре-
месел щиро вітають з ювілеєм
– 50-річчям
від дня на-
родження,
яке відзна-
чила 5 лис-
топада, вик-
л а д а ч а
ліцею –
Ванду Анто-
нівну Васи-
лишин – і
б а ж а ю т ь
ш а н о в н і й
ювілярці міцного здоров’я, щас-
тя, радості, достатку, Божого
благословення у житті.

У цей прекрасний ювілей
Хай доля Вам сміється жу-

равлина,
Поля розлогі колосом

цвітуть.
Нехай червоні ягоди калини
Щасливу осявають путь.
Нехай дає наснаги Вам зем-

ля,
Десятки літ ще мріяти,

любити.
Хай рідна пісня серце окри-

ля
В здоров’ї й радості багато

літ прожити.

Колектив Турківського район-
ного центру зайнятості щиро
вітає з ювілейним днем народ-
ження начальника
відділу – Галину
Іванівну Дяко-
вич – і
бажає іме-
н и н н и ц і
міцного здо-
ров’я, щастя,
достатку, родин-
ного тепла, Божої
ласки на життєвій стежині.

Ваш ювілей – не тільки
Ваше свято,

Радіють з Вами друзі, й рідні
теж.

Хай Бог пошле іще років ба-
гато,

Здоров’я, щастя, радості
без меж.

Хай роки будуть світлі,
легкокрилі,

Не буде втоми лагідним ру-
кам,

Хай жито на столі і Бог на
небі

Завжди рятунком будуть
Вам.

АТЕСТАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
У листі-роз’ясненні написано: 

“Згідно з частиною 2 статті 19
Конституції України, органи дер-
жавної влади та органи місце-
вого самоврядування, їх поса-
дові особи зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передба-
чені Конституцією та законами
України”.

Це означає, що місцеві орга-
ни влади вже не мають права
проводити атестації, оскільки
новий закон “Про освіту” виклю-
чив атестації шкіл з переліку по-
вноважень місцевих органів
влади та з форм державного
нагляду (контролю).

“Таким чином, атестація зак-
ладів освіти вже не належить до
повноважень відповідних
органів управління і не існує як
форма державного нагляду (кон-
тролю) чи інструмент забезпе-
чення якості освіти. Відповідно,
проведення атестації є без-
підставним і правові наслідки її
проведення відсутні”, – зазнача-
ють у МОН.

Отже, Порядок державної
атестації дошкільних, загально-
освітніх, позашкільних навчаль-
них закладів, затверджений на-
казом Міністерства освіти і на-
уки України від 30 січня 2015 р.
№ 67, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 14
лютого 2015 р. за № 173/26618,
буде визнано таким, що втратив
чинність.

 СВОБОДА ДИРЕКТОРІВ
Добір, призначення на поса-

ду та звільнення з посади педа-
гогічних працівників, у тому числі
керівних кадрів, державних і ко-
мунальних загальноосвітніх на-
вчальних закладів було вилуче-
но з переліку повноважень Ради
міністрів АРК, місцевих органів
виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування в га-
лузі загальної середньої освіти
(частина 3 статті 37 закону “Про
загальну середню освіту”).

З моменту набрання чинності
закону “Про освіту”, оголошува-
ти конкурси на вакантні посади
педагогічних та інших праців-
ників повинен директор. Він же
може призначати та звільняти
їх з посад.

ПУБЛІЧНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ
У листі МОН зазначено, що 

вже з 28 вересня 2017 року всі
заклади освіти зобов’язані пуб-
лікувати фінансові звіти на своїх
або сайтах засновників. Якщо
школа обслуговується централь-
ною бухгалтерією, то МОН реко-
мендує останній передавати
закладам освіти всі необхідні
документи для подальшого оп-
рилюднення згідно з вимогами
закону.

Також у Міносвіти звертають
увагу, що згідно з частиною 1
статті 68 Закону, органи управл-
іння освіти зобов’язані опри-
люднювати всю публічну інфор-
мацію відповідно до вимог За-
конів України “Про доступ до
публічної інформації” та “Про
відкритість використання публі-
чних коштів”.

Це має бути зроблено “у
спосіб, що забезпечує вільний
безоплатний доступ до неї, мож-
ливість анонімного перегляду,
копіювання та роздрукування
інформації” та “у вигляді наборів
даних (електронних документів),
організованих у форматі, що доз-
воляє їх автоматизоване оброб-
лення електронними засобами
(машинозчитування) з метою
повторного використання”.

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

ОСВІТИ
Відповідно до частини 3 статті

26 Закону, роботу внутрішньої си-
стеми забезпечення якості осв-
іти організовує керівник закла-
ду освіти.

“Будь-яких перехідних поло-
жень, які відтерміновують зап-
ровадження в закладах освіти
внутрішньої системи забезпе-
чення якості освіти, Закон не
містить, що вимагає від кожного
керівника закладу освіти вже
зараз організовувати розбудову
такої системи”, – зазначено в
документі.

Це стосується і академічної
доброчесності. Частини 7 та 8
статті 42 нового закону дозволя-
ють закладам освіти вже визна-
чати конкретні види академічної
відповідальності за конкретні
порушення академічної добро-
чесності, а також затвердити

порядок встановлення фактів
порушення академічної добро-
чесності. Це все можна зробити
через зміни до внутрішнього по-
ложення.

ІНКЛЮЗИВНІ  КЛАСИ
Також у міністерстві наголошу-

ють на правах дітей з особливи-
ми освітніми потребами. Зокре-
ма у разі звернення такої особи
або її батьків, інклюзивна та/або
спеціальна група чи клас має
створюватись в обов’язковому
порядку.

Згідно з пунктом 3 1 статті 48
Закону України “Про загальну
середню освіту’, Кабінет
Міністрів України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севасто-
польська міські державні адмі-
ністрації і органи місцевого са-
моврядування мають до 1 ве-
ресня 2018 року забезпечити:

1. Зміну типу підпорядкованих
шкіл-інтернатів (крім закладів
середньої освіти для дітей з по-
рушенням інтелектуального
розвитку) на гімназію, ліцей – із
збереженням у складі цих зак-
ладів освіти інтернатів з частко-
вим або повним утриманням
учнів (вихованців) за рахунок
засновника (засновників). При-
пинення функціонування інтер-
натів у складі таких закладів
можливе лише після вирішення
в установленому порядку питан-
ня здобуття учнями (вихованця-
ми) освіти та/або отримання
відповідних соціальних послуг за
місцем їхнього проживання
(реєстрації) чи місцем прожи-
вання (реєстрації) їхніх батьків.

2. Створення обласних
(міських – у містах Київ та Сева-
стополь) ресурсних центрів
підтримки інклюзивної освіти, а
також районних, міських (район-
них – у містах) інклюзивно-ресур-
сних центрів, у тому числі в
об’єднаних територіальних гро-
мадах, шляхом реорганізації
дійсної мережі психолого-меди-
ко- педагогічних консультацій.

“Звертаємо увагу на те, що по-
становою Уряду від 12 липня
2017 р. № 545 вже затверджено
Положення про інклюзивно-ре-
сурсний центр. З урахуванням
редакції пункту 3 1 статті 48 За-
кону України “Про загальну се-
редню освіту”, до цього Поло-
ження будуть внесені відповідні
зміни”, – йдеться в листі-роз’яс-
ненні.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Відповідно до підпункту 6 пун-

кту 3 розділу XII «Прикінцеві та
перехідні положення», заклади
освіти, які вже діяли на момент
набрання чинності нового зако-
ну, отримують ліцензію на про-
вадження освітньої діяльності
без проходження процедури
ліцензування.

Тому обласні, та Київська
міська державна адміністрації
мають повідомити заклади осв-
іти про дату та порядок отри-
мання ліцензій та видати їх (ок-
ремо на кожен рівень освіти, що
визначений частиною 2 статті 10
закону) без процедури ліцензу-
вання.

У МОН рекомендують цим
органам влади ухвалити
відповідні рішення та оприлюд-
нити їх на своїх офіційних сайтах.

КОНКУРС ДИРЕКТОРІВ
У МОН зазначають, що конкус

директорів має проводитись для
посад, що стали вакантними
після набрання чинності нового
Закону. Тобто звільняти дирек-
торів, які зараз працюють, та
набирати нових ніхто не буде.

Положення про конкурс на
посаду керівника закладу за-
гальної середньої освіти розроб-
ляє та затверджує засновник на
підставі типового положення,
затвердженого МОН. Типове по-
ложення наразі розробляється.

“Звертаємо також увагу на те,
що тимчасова відсутність затвер-
дженого Міністерством зазначе-
ного вище типового положення
(наразі розробляється) не зупи-
няє дію норми Закону щодо при-
значення керівника закладу за-
гальної середньої освіти на по-
саду винятково за результатами
конкурсного відбору”, – написа-
но в листі-роз’ясненні Міносвіти.

Тому директорів державних
закладів освіти мають обирати
за результатами конкурсу, про-
веденого на підставі  Порядку
призначення на посаду керів-
ників загальноосвітніх навчаль-
них закладів державної форми
власності, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 13 жовтня 2015 р. № 827.

Водночас керівника кому-
нального закладу освіти мають
обирати на основі конкурсного
відбору, що має бути проведений
відповідно до Положення про
конкурс на посаду керівника ко-
мунального закладу загальної
середньої освіти, розробленого
та затвердженого засновником
цього закладу.

“Крім того, у пункті 3 зазначе-
ної постанови органам місцево-
го самоврядування було реко-
мендовано “...з урахуванням По-
рядку, затвердженого цією по-
становою, визначити протягом
місяця процедуру призначення
керівників загальноосвітніх на-
вчальних закладів комунальної
форми власності за результата-
ми конкурсного відбору”, – дода-
ють у МОН.

За матеріалами
Міністерства освіти України.

Àòåñòàö³¿ øê³ë â³äì³íåíî âæå,
à äèðåêòîðè ñàì³ ìîæóòü

ïðèçíà÷àòè â÷èòåë³â
Міністерство освіти і науки надало роз’яснення щодо вико-

нання деяких норм нещодавно ухваленого закону – зокрема
щодо атестації шкіл, конкурс директорів, фінансові звіти та
багато іншого. Про це йдеться у листі-роз’ясненні «Щодо на-
гальних питань впровадження Закону України “Про освіту”.

Ñïðàâæíº ñâÿòî äëÿ
ìàëå÷³

Море позитивних вражень та добрий
настрій привезли після відпочинку в Трус-
кавці діти з с. Лопушанка. Зокрема учасники
танцювального колективу «Перлинка». По-
їздкою в спацентр малят  нагородив за чу-
довий виступ на Дні добросусідства, що про-
ходив у їхньому селі, депутат Верховної Ради
України Андрій Лопушанський. Як розпові-
ли батьки, діти плавали в басейні, побували
в дельфінарії, мали чудову екскурсію містом.
Поїздка не лише додала їм настрою, а й спо-
нукає ще активніше займатися танцями.
Хлопчики та дівчата розуміють, що їхнє мис-
тецтво, нехай поки що не найвищого рівня, належно оцінене.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Конкурс на посаду
головного лікаря
Уже найближчим часом на

сесії районної ради депутати
розглянуть питання про ство-
рення комісії з добору канди-
датів на посаду головного ліка-
ря Турківської КЦРЛ. Про персо-
нальний склад комісії поки що
не йдеться, хоча попередньо він
сформований. Остаточно він
буде затверджений, після обго-
ворення в профільній комісії та
на президії, рішенням сесії рай-
ради.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Адміністрація і профспілкова організа-
ція Турківської КЦРЛ щиро вітають з юві-
лейним днем на-
родження лікаря-
педіатра – Уршулю
Михайлівну Лесик –
і бажають іменин-
ниці міцного здоро-
в’я, щастя, любові від
рідних, поваги від лю-
дей, Божої ласки на
життєвій дорозі.

Хай ласка Божа Вас
охороняє,

А Ісус Христос щастя посилає,
Нехай зозуля кує Вам щоліта
Многая, многая, многая літа!

Адміністрація і профспілкова організа-
ція Турківської КЦРЛ щиросердечно віта-
ють з ювілейним днем
народження медсест-
ру терапевтичного
відділення – Катерину
Василівну Бойко – і
бажають міцного здо-
ров’я, родинних га-
раздів, щастя, достатку,
Божої опіки на довгий вік.

Хай Вас щастя, як дощ,
омиває,

Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога
Любові – від рідних, а ласки – від Бога.

Дорогу, люблячу, добру, турботливу,
щиру дружину, маму, бабусю, свекруху,
тещу – Марію Йосифівну Мороз  із с.
Бітля –щиросердечно віта-
ють із ювілейними днем
народження чоловік Ми-
кола, дочки Ніна і Ната-
лія, сини Микола, Ми-
рослав і Василь, не-
вістка Світлана, зяті
Віталій і Олексій,
онуки Василина, Наталія,
Каріна, Юра, Оля, Мар’яна, Рос-
тислав і Соломійка, а також сваха Ма-
рія із Бітлі.

Здоров’я міцного і щастя без краю –
Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Хай радість приносить Вам кожна

година.
Від бід зігріває молитва свята.
Хай легкою буде життєва стежи-

на
На многії, щасливі і щирі літа.

14 листопада виповниться 45 років
жительці с. В.Висоцьке – Руслані Петрівні
Кузан. Дорогу, любиму дочку та сестру
щиро вітають тато Петро,
мама Юлія, брат Мико-
ла, брати Павло, Юрій
та Василь – з сім’ями,
сестра Оксана з
сім’єю, сестра Ната-
лія та похресниця
Юлія і бажають іме-
нинниці міцного здо-
ров’я, здійснення
мрій, Господнього
благословення на довгі і щасливі роки
життя.

Хай віра, надія, любов із Тобою
Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче пісня-

ми,
Хай гарним та світлим буде май-

буття.
Від лиха та смутку, від горя й три-

воги
Хай Ангел з небес захищає крильми,
До успіху й щастя ведуть всі доро-

ги –
Тобі це сьогодні бажаємо ми.

Згідно річного плану роботи обласного
управління культури, художні колективи,
в тому числі й Турківщина, беруть участь у

традиційних оглядах-конкурсах. Автори-
тетні журі визначають найкращих  з тим,
щоб в разі потреби переможці могли
представляти Львівщину в столиці нашої
держави. І треба сказати, що з року в рік
наші творчі колективи демонструють ви-
соку виконавчу майстерність, здобуваю-
чи різні нагороди.

Так нещодавно в м. Миколаїв проходив
обласний огляд драматичних колективів.

Турківщину на ньому добре представили
аматори сцени с. Ластівка. Цей відомий
колектив, під орудою Галини Яцишин, по-
казав глядацькій аудиторії виставу Ми-

хайла Старицького «Ніч перед Різдвом».
Про це редакції розповіла, чудово оха-
рактеризувавши всіх учасників колекти-
ву, методист районного Народного дому
Петрунеля Ільницька.

На цей раз ластівчани здобули диплом
ІІІ ступеня й призи від організаторів. До
речі, у червні 2017 року драматичний ко-
лектив отримав звання – народний.

Добре виступив на обласній сцені на-

родний духовий колектив Турківського
районного Народного дому «Сурмачі».
Огляд-конкурс проходив у палаці ім. Гна-
та Хоткевича,  і посеред 14 оркестрів наші
аматори сцени також здобули диплом ІІІ
ступеня.

А буквально нещодавно, також на об-
ласному огляді-конкурсі, вокальний ко-
лектив  районного Народного дому, в суп-
роводі троїстих музик, продемонстрував
справді високе мистецтво, довівши, що він
є найкращим. Журі заслужено оцінило
їхній виступ, визначивши диплом ІІ ступе-
ня.

Всі учасники колективу є добре відоми-
ми не лише глядацькій публіці Турківщи-
ни, їм не одноразово аплодували й в
інших регіонах Львівщини та України,
навіть за кордоном. Кожен учасник – осо-
бистість, а разом – це високопрофесій-
ний колектив, – каже методист районно-
го Народного дому Віра Ярошович.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

МИСТЕЦТВО, ЩО
ЗАСЛУГОВУЄ НА УВАГУ
Художні колективи Турківщини взяли
участь в обласних оглядах-конкурсах

Всі, хто приїздить до нашого карпатського краю, з по-
дивом кажуть, які у вас гарні дороги, яка чудова природа.
Проте багато з відвідувачів не до кінця розуміють, завдя-
ки чому, за досить невеликий термін, вдалося капіталь-
но відремонтувати, найперше, дорогу Львів-Ужгород, яка
буквально донедавна була в жахливому стані. Та й авто-
шляхи по селах приведено до належного стану. Власне
про це, та деякі інші  питання, сьогоднішня наша розмова
з головою Турківської РДА Олександром Лабецьким.

– Олександре Мироновичу, розкажіть, будь-ласка, тим, хто
не до кінця обізнаний з очевидними інфраструктурними пе-
ретвореннями в плані ремонту доріг, що вдалося зробити?

– Найперше  хочу сказати, що починаючи з 90-х років, дороги
на Турківщині практично не ремонтували. А про те, щоб будува-
ти нові, й мови не могло бути. Це призвело до сильної руйнації
дорожнього полотна, а відтак ми чули постійні нарікання авто-
мобілістів, що в нас не шляхи, а напрямки. Дякувати Богу, що у
2016 році нам вдалося переламати затяжну згубну тенденцію.
Так провели ремонт автомобільної дороги Львів-Турка-Ужоць-
кий перевал, в тому числі на тій  ділянці, що пролягає через
наш район. Було прокладено вирівнючий шлях з асфальтобе-
тону та перший шар з асфальту. А вже в цьому році укладено і
другий шар. Укріплено узбіччя, встановлені бетонні водовідли-
ви. Тішить і те, що нам вдалося провести ремонт дороги Мохна-
те-Бориня, знищеної лісовозами. Тут протягом року проведено
великий обсяг робіт. А враховуючи те, що в багатьох місцях на
даній дорозі були плавуни та джерела, працівники підрядної
організації повністю вибирають тут ґрунт на значну глибину, а
взамін забивають кар’єрним каменем.

Відремонтувавши 1 км дороги Турка-Ільник, ми зробили нор-
мальний доїзд до центральної районної лікарні. Окрім цього,
проведено значний обсяг робіт з поточного ремонту. Зокрема
на дорогах Бориня-Боберка, Турка-Лопушанка, Н.Висоцьке-
Карпатське, В.Висоцьке-Гусне, Мохнате-Красне, В.Висоцьке-
Либохора, Нижнє-Верхнє та інші. Проведена робота направ-
лена в першу чергу на те, щоб забезпечити доїзд маршрутних
автобусів у всі населені пункти.

– А які плани з ремонту доріг на наступний рік? Очевидно,
цей позитив буде продовжено?

– Звичайно, нам хотілося б зробити якісні дороги одразу і
всюди. Але це не реально. Маємо амбітні плани – протягом
двох наступних років відновити всі асфальтовані шляхи та побу-
дувати нові.

Хочу поділитися інформацією про дві хороші звістки зі
Львівської обласної державної адміністрації, що стосуються на-
шого району. Для налагодження якісного автомобільного спо-
лучення спортивно-туристичних об’єктів –  «Тисовець» Сколі-

вського району та Західно-реабілітаційного спортивного центру
в с. Яворів нашого району, за рахунок резервного фонду дорож-
ньої інфраструктури, з обласного бюджету передбачено кошти
на виготовлення проектно-кошторисної документації, зокрема
доріг Н.Висоцьке-Багнувате – 160 тисяч гривень, Верхній Турів-
Нижнє – 100 тисяч гривень, с. Межигір’я, вул. Центральна – 100
тисяч гривень, Н.Висоцьке-Карпатське – 80 тисяч гривень, За-
вадка-Орява – 80 тисяч гривень, Завадка-Задільське – 80 ти-
сяч гривень. Два останні проекти – це Сколівський район. 1,1
мільйона гривень виділено з обласного бюджету  для виготов-
лення проектно-кошторисної документації на дорогу Турка-
Східниця.

А 19 жовтня керівник департаменту дорожнього господар-
ства транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло, на
засіданні комісії з дорожнього господарства, оприлюднив інфор-
мацію, що у 2018 році в області заплановано відремонтувати
три дороги, дві з яких – на  території Турківського району, зокре-
ма  Турка-Східниця, Тисовець-Сянки.

– Олександре Мироновичу, що це дасть для нашого краю?
– Коли матимемо добру дорогу до Східниці, це дозволить спря-

мувати туристичний потік відпочиваючих з Трускавця, Східниці,
Моршина до Розлуча та Ужоцького перевалу, до села Гусне, де
є найвища точка Львівщини – гора Пікуй. Туристи матимуть змо-
гу мандрувати Карпатами, по так званому Золотому кільці Бой-
ківщини. Другий позитив: наш район матиме прямий зв’язок зі
Сколівським через Межигір’я-Задільське. Це дасть добрий по-
штовх для розвитку туризму в селах Буковинка, Риків, Ропавське
та деяких інших. У наших планах – з’єднати якісною дорогою
села Ільник та Риків. І це не тільки слова, а цілком реальні
справи. Уже є потенційні інвестори, які вивчають можливості
значних капіталовкладень.

Також ми обов’язково продовжимо ремонт дороги Завадів-
ка-Ільник. Тоді, для прикладу,  ільничани зможуть доїхати до
райцентру не за годину, як зараз, а за 20-25 хвилин.

–  Принагідно хочу запитати, на що надіятися шкільним тех-
працівникам. Зараз, як відомо, гостро стоїть проблема з вип-
латами їм заробітної плати?

– Так. На жаль, маємо таку невтішну ситуацію. При прийнятті
районного бюджету на 2017 рік кошти їм було закладено лише
на п’ять місяців. А тому, перевиконавши районний бюджет за
підсумками 9 місяців на 6,1 мільйона гривень, з них 3,95 мільйо-
на було скеровано відділу освіти. У жовтні районний бюджет
перевиконано на 1,7 мільйона гривень. Ми також рекомендує-
мо ці кошти скерувати освітянам. Відповідну пропозицію вже
подали на сесію районної ради, яка  відбудеться 16 листопада.
870 тисяч гривень на виплату зарплати техпрацівникам вдало-
ся скерувати з економії коштів під час закупівлі дров та вугілля.
1,02 мільйона гривень їм також скеровано за рахунок уточнен-
ня вільних залишків. До 20-22 листопада ми виплатимо зароб-
ітну плату за вересень та частину за жовтень всім вихователям,
техпрацівникам, працівникам методичного кабінету відділу ос-
віти та іншим, хто фінансується з місцевого бюджету.

Розмовляла Мар’яна МОТИЧАК,
студентка факультету журналістики Львівського національ-

ного університету ім. Івана Франка.
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Вже в 1774 р. урядом було про-
ведено шкільну реформу, згідно
якої вводилось обов’язкове на-
вчання дітей шкільного віку. Але в
гірській частині Галичини її довго
не вводили. І тільки на основі
цісарського указу, виданого 1817
року, становище змінилося на
краще.

На підставі цього указу, шкільна
комісія у Львові, аби відзвітува-
тись перед віденським урядом,
що в цьому напрямку щось ро-
биться, розпочала відкривати
школи в селах, що належали
цісарському дворові, в так званих
«камерних добрах».

Першими такими селами, в
яких були відкриті школи у 1817
році в Західній Бойківщині, – село
Бабино у Самбірському повіті,
село Стрільбичі в Старосамбірсь-
кому повіті, села Дережів і Пруси
у Дрогобицькому повіті і село
Лімна в Турчанському повіті.

А вже в наступному, 1818 році,
школи було відкрито в сусідніх се-
лах –  Хащові та Вовчому, а також
у Либохорі, Бітлі, Нижній і Верхній
Яблінці.

Чим можна пояснити те, що
саме Лімна в Турчанському повіті
стала першим селом, в якому
було відкрито школу?  По-перше,
Лімна розташована на вигідному
географічному положенні. З цен-
тра села пролягали дороги в чо-
тири напрямки до сусідніх сіл, а
саме: на південний схід – до Бе-
режка, Жукотина і Дністрика Ду-
бового, на південь – до Боберки,
на захід – до Хащова і Лопушан-
ки, на північний схід, по течії
Дністра – до села Дністрик Голо-
вецький і сусідніх із ним сіл, що
зараз входять до Старосамбірсь-
кого району. Через Лімну, в на-
прямку Хащова, проходив шлях на
Літовиська, в якому, як відомо,
проходив торговий ярмарок
сільськогосподарськими твари-
нами, який був широко відомий
на всій Бойківщині.

На цей час у селі проживала
велика кількість євреїв, що спри-
яло прискореному розвитку
торгівлі. Все це зробило Лімну
центром так званого Лімнянсько-
го ключа, до якого входило 24 на-
вколишні села. На початку ХІХ сто-
ліття в районі села були виявлені
поклади нафти. Село стало відо-
мим далеко за своїми межами.
Державна, так звана тривіальна,
школа була організована  владою,
але відомо, що в організації цих
шкіл активну участь і ініціативу
проявляли місцеві парохи. Саме
священик, який мав найбільший
авторитет серед селян, міг пере-
конати парафіян в необхідності
освіти їхніх дітей. Таким священи-
ком у Лімні був Миколай Грино-
вецький. Він активно долучився
до цієї справи. На перших почат-
ках, в перші роки відкриття шко-
ли, учителів як спеціалістів ще не
було. Їх роль виконували свяще-
ники, отже є всі підстави вважа-
ти, що в Лімні ці обов’язки вико-
нував саме отець Миколай Гри-
новецький. А офіційно першим
учителем у Лімні вважається Да-
нило Лобовський, який працював
тут до 1855 року.

Приміщення школи було побу-
довано сільською громадою в
центрі села, нижче дороги, на
тому місці, де зараз знаходиться
ветеринарна дільниця. В будівлі,

окрім класних кімнат, була й
квартира для директора, зреш-
тою, як і в школах інших сіл. При-
нагідно хочу сказати, що автору
цієї статті доводилось навчати-
ся в цьому приміщенні. Саме
коли в 1947 році в Лімні школа
стала прогресивною, тобто мала
статус семирічки, учні з сусідніх
сіл – Берерка, Хащів, Дністрик
Дубовий – пішли у 5 клас у Лімну.
Таким чином я став учнем
Лімнянської школи.

Отже, приміщення школи
мало шість класних кімнат і слу-
жило до 1955 р. як навчальний
заклад. Завідувачем початкової
школи в післявоєнні роки була
Наталія Очабрук, а з 1 вересня
1947 року директором школи
(оскільки вона набула статус се-
мирічки) був призначений
Андрій Сухоніс, родом з Пол-
тавської області.

Перший випуск семирічної
школи відбувся в 1950 році. В
цьому ж (1950 р.) 1 вересня шко-
ла знову стала «прогресивною»:
було відкрито 8-ий клас, і вона
стала середньою. Директором
школи було призначено істори-
ка за фахом – Віктора Шевчен-
ка, уродженця Черкаської об-
ласті. Андрія Сухоноса переве-
дено директором Присліпської
семирічної школи.

У зв’язку з тим, що школа на-
була статус середньої, прибули
нові вчителі, випускники вищих
навчальних закладів, в основно-
му зі східних областей України.
Але школі не судилось довго
перебувати в статусі середньої.
Справа в тому, що у  8-ий клас з
Лімни прийшло 4 учні, з яких 2
вибули протягом вересня, з Ха-
щова – 1, з Дністрика Дубового –
1, з Жукотина – 4, з Бережка – 5,
з Вовчого – 12.

Вовчанські учні поїхали в рай-
вно з заявою перенести серед-
ню школу у Вовче. Вислухавши
їхню обґрунтовану заяву, завіду-
вач райвно Олександра Шевчук
пообіцяла їм заяву задовільни-
ти, що і було зроблено. З другого
півріччя 1950-1951 н.р. школа у
Лімні стала семирічкою.

Директора школи Віктора
Шевченка в 1952 році перевели
в райком зав. відділом агітації і
пропаганди, а згодом він був
призначений редактором Ни-
жанковицької районної газети.
А закінчував свою трудову
діяльність директором серед-
ньої школи на рідній Черкащині.
Директором школи 1952-1953
н.р. працювала Тетяна Пліш,
уродженка м. Турка. У 1953-
1954 н.р. директорувала урод-
женка східних областей Тамара
Михайличенко, а в 1954-1955
н.р. у школу було призначено
директором Семена Дульнявку,
уродженця м. Турка.

У 1954 році в Лімні відбулась,
як для села, значна подія. Було
ліквідовано (переведено) в Доб-
ромиль особовий склад прикор-
донної комендатури, і в центрі
села вивільнено два добротних
приміщення: казарменний бу-
динок і будинок, в якому прожи-
вали сім’ї офіцерів. Потрібно
було використати ці приміщен-
ня. Рішенням сесії районної
ради, один будинок було пере-
дано школі, а другий – дільничній

лікарні.
Приміщення, яке передано

школі, було не типовим для шко-
ли, але на той час було одним з
кращих освітніх закладів у районі.
Тут можна було розмістити 12
класів, актовий зал, майстерню,
їдальню, учительську, і ще 2 каб-
інети.

А тому постало питання про
відкриття в Лімні середньої шко-
ли. І так, перебравшись в нове,
досить просторе приміщення,
школа вже вдруге набирає ста-

тус середньої. Школа була уком-
плектована новими педагогічни-
ми кадрами, а директором шко-
ли був призначений випускник
Дрогобицького педагогічного
інституту, за фахом історик – Фе-
дор Лопадчак. Але і цього разу,
як і в 1950 р., їй  не довелося дов-
го утримуватись у статусі серед-
ньої. Причина – малий контин-
гент учнів. У 8-ий клас було на-
брано 12 учнів. З них: 5 учнів – з
Хащова, 6 учнів – з Боберки, а з
Лімни – 2 учні. З великим трудно-
щами вдалося зберегти цей клас,
а після його випуску в 1958 р. шко-
ла знову була реорганізована в
семирічну, а учні 8-9 класів було
переведено у Вовченську серед-
ню школу.

У 1959 році семирічні школи
були реорганізовані у восьми-
річки з загальним обов’язковим
восьмирічним навчанням. Фе-
дор Лопадчак звільнився з поса-
ди директора і виїхав до свого
району на Городоччину. Директо-
ром  призначили випускника
Львівського державного універ-
ситету Володимира Великого,
також історика за фахом. Попра-
цював він у Лімні 2 роки, і в 1961
році очолив Нижньояблунську
восьмирічну школу, а директором
в Лімні було призначено автора
цих рядків.

У 1960-61 н.р. в нас було
відкрито при восьмирічній школі
9-ий клас вечірньої школи. На
другий  і третій рік у школі були
три повнокомплектні класи, з на-
повнюваністю у кожному понад
20 учнів.

Оскільки існували три класи у
вечірній школі, то виникла потре-
ба у педагогічних кадрах, оскіль-
ки у восьмирічній школі їх не вис-
тачало.

І тут нам на допомогу прийшов
Львівський національний універ-
ситет ім. І.Франка.  Саме в 60-х
роках була дуже поширена така
форма допомоги як «шефство»,
свого роду допомога сильніших
слабшим. Допомогу цю надава-
ли як матеріальну, так і кваліфі-
каційну, в тому числі і кадрову. За
Турківським районом надавати
шефську допомогу було закріп-
лено Львівський університет ім.
І.Франка, а за Лімнянською шко-
лою зокрема –факультет інозем-
ної мови і географічний.  Ректор
університету Андрій Лазоренко
надавав вагому допомогу райо-

ну у забезпеченні педагогічними
кадрами. Оскільки в нашій школі,
по суті, була середня вечірня
школа, то університету було вигі-
дно посилати в школу студентів
на педагогічну практику. Ми їх
приймали на оплачену форму, а
тому  вони з охотою їхали до нас.
Жили практиканти в пришкільно-
му інтернаті. Слід сказати, що сту-
денти-практиканти серйозно
відносились до роботи, давали
учням ґрунтовні знання, про що
свідчить вступ до вищих навчаль-
них закладів випускників вечір-
ньої школи за 1984 рік.

Так Ганна Ощипок стала сту-
денткою Львівського медичного
інституту, Ольга Ощипок і Павлі-
на Петришак – студентками іно-
земного факультету Львівського
державного університету, Василь
Лялька поступив на біологічний
факультет, Микола Будз став сту-
дентом історичного факультету, а
Іван Дністрянський, відповідно, –
математичного факультету Фран-
кового університету.

Виконуючи постанову ЦК
КПРС та Ради Міністрів СРСР від
10 листопада 1966 року «Про
заходи дальшого вдосконалення
роботи середньої загальноосві-
тньої школи», та враховуючи те,
що матеріальна база, квадрату-
ра класних кімнат, наявність
шкільної їдальні, майстерні, ак-
тового залу та стадіону, в 1967
році приймається рішення уже
третій раз про відкриття в Лімні
середньої школи.

У середині 60-х в демографіч-
ному плані відбувалися позитивні
зміни: різко збільшувався в країні
приріст населення, в тому числі
й учнівський контингент. Про це
свідчить набір учнів у 9-ий клас.
Так з Лімни подали заяви 20
учнів, з Хащова – 8, з Лопушанки
– 8, з Дністрика Дубового – 8, з
Боберки – 5, з Бережка – 10 учнів.
Всього було набрано 68 учнів, що
дало можливість відкрити два па-
ралельні класи, а всього у школі
було 426 учнів. У зв’язку з реор-
ганізацією школи з восьмирічної
в середню, районний відділ на-
родної освіти вжив усіх заходів до
забезпечення школи відповідни-
ми педагогічними кадрами, ос-
нову яких становили випускники
Львівського університету та Дро-
гобицького педагогічного інститут.
Це Ганна Кульч – учитель украї-
нської мови та літератури, Бог-
дан Ковалевич – учитель історії,
Надія Піньковська – учитель хімії,
Ольга Мельник – учитель гео-
графії, подружжя Олександр та
Наталія Пелипенки – учителі ро-
сійської мови  та літератури, Оль-
га Багрій – учитель фізики, Марія
Себій – учитель англійської мови.

Слід сказати, це були високок-
валіфіковані спеціалісти з глибо-
кими знаннями своїх предметів
та широкої ерудиції, що давало
їм можливість передавати ті
знання учням. Підтвердження
цього є результат вступних екза-
менів до вищих навчальних зак-
ладів випускників школи 1969 р.
Так Іван Тюрдьо, Ярослав Тирик,
Микола Сас успішно склали
вступні іспити і вступили до
Львівського державного універ-
ситету. Катерина Луцик, Ганна
Хащівська, Степан Мацур стали
студентами Дрогобицького педа-
гогічного інституту. Василь Вруб-
льовський став курсантом вищо-
го прикордонного Алматинсько-
го училища. Кирило Волошині-
вський закінчив інститут приклад-
ного та декоративного мистецт-
ва. Багато випускників поступили
у вищі спеціальні заклади і стали
висококваліфікованими спеціал-
істами.

В 1981 році на посаду дирек-
тора школи було призначено Те-
одора Бучка, історика за фахом,
який до цього працював дирек-
тором Верхньояблунівської вось-
мирічної школи, уродженець
Яворівського району. Пропрацю-
вав він у Лімні до 1986 року, тоді,
звільнившись, виїхав до себе на

Яворівщину. Директором школи
було призначено Василя Мися,
також історика за фахом, випус-
кника Ужгородського державно-
го університету, який займав цю
посаду до 2005 року, коли був
призначений на посаду заступ-
ника голови райдержадмініст-
рації. А керівництво школою до-
ручили Ярославу Тирику, учителю
географії. Ярослав Васильович
працює на цій посаді по сьо-
годнішній день.

Школа за час перебування в
статусі середньої досягла знач-
них успіхів у навчанні та вихованні
своїх вихованців. Окремі з них
після закінчення вищих навчаль-
них закладів стали висококвалі-
фікованими фахівцями у різних
сферах – педагогами, лікарями,
інженерами, журналістами, нау-
ковцями, державними і гро-
мадським діячами. Серед них –
доктор медичних наук, світлої
пам’яті – Іван Чуплак, доктор гео-
графічних наук – Мирослав
Дністрянський, кандидат медич-
них наук – Микола Луцик, канди-
дати фізико-математичних наук
– Іван Васильків, Ігор Мич, Василь
Морохович, головний санітарний
лікар Тернопільської області і
голова тамтешнього осередку
Всеукраїнського товариства
«Бойківщина» – Степан
Дністрян, кандидат технічних
наук – Володимир Пенц. Вагомо-
го кар’єрного росту у сфері бізне-
су досягли випускники школи
Володимир Будз, Віктор Суші-
нець, Іван Бахур. Далеко за ме-
жами України відоме ім’я випус-
кника нашої школи отця Василя
Поточняка, координатора для
українців Італії, секретаря пасто-
рального міграційного відділу ук-
раїнської греко-католицької
церкви. До речі, минулого тижня
у Львівському історичному музеї
відбулося відкриття виставки, на
якій відображено його роль у
створенні церковних громад ем-
ігрантів, відстоювання їхніх прав
на чужині, підтримки рідної мови,
традицій, пропагування украї-
нської культури у світі.

Школі присвоєно звання ім.
Романа Мотичака, який загинув
під Іловайськом у 2015 році. У
минулому році, силами батьків та
громадськості села, було створе-
но два кабінети, присвячені саме
Роману Мотичаку та уже вище
загаданому отцю Василю Поточ-
няку, які можуть конкурувати на
обласному чи Всеукраїнському
рівні у справі патріотичного та
морально-духовного виховання
учнівської молоді.

У народі часто можна почути
від людей вдячність лікарю, який
чуйно відноситься до хворого, за
його старання, не говорячи про
його фаховий професіоналізм.
Лікар від Бога, так висловлюють-
ся про хорошого лікаря. Працю-
ючи в школі майже 50 років, а
практично я в школі присутній 70
років, і за цей час довелося ба-
чити і серед учителів, про яких
теж можна повторити ті слова:
учитель від Бога. Це ті, які чесно
відпрацювали все життя, для
яких не потрібно було ні інспек-
торів, ні директорів, вони не шу-
кали себе у списках нагородже-
них, ті, які  навіть не бували на
лікарняному, слава Богу, що б Бог
дав їм таке здоров’я.

Усі вони за мого директоруван-
ня були прийняті, виходили на
заслужений відпочинок, а дехто
ще й сьогодні працює. Це перш
за все, учителі початкових класів
–  Іванна Кузьо та Віра Альдике-
вич, учитель хімії та біології
(світлої пам’яті, Царство їй небес-
не) – Валентина Деркач, вчитель
української мови та літератури
Марія Бринь, учитель фізики Га-
лина Дмитришин, учитель англ-
ійської мови Марія Себій, учи-
тель математики і багаторічний
заступник директора школи
Ярослава Костик. Честь і хвала
їм.

Василь КОСТЬ.
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Цьогоріч минає 200 років з часу відкриття (заснування) в
селі Лімна першої школи на теренах тодішнього Турчанськог-
но повіту. Це стало важливим чинником духовного й суспіль-
ного життя, показником його зрілості в плані освіченості на-
селення. В ті часи, в умовах іноземної окупації галицької землі
(Галичини), шкільної освіти,  а тим більше, в гірському краї, не
було. І тільки після розвалу Польщі й приходом  австрійської
адміністрації в 1772 році, питання шкільництва зрушилось з
мертвої точки.
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– Валентино Григорівно, як
Ви сприйняли пропозицію кер-
івництва відділу освіти взя-
ти участь у цьому заході?

– Коли мені запропонували
поїхати на Схід України, я відчу-
ла якесь внутрішнє бажання і
потребу поїхати туди. По-перше,
на той час я почувала себе дуже
втомленою (школа, малі діти,
чоловік – за кордоном) і поду-
мала: «Боже, та це ж мож-
ливість трошки відпочити від усієї
цієї суєти». Зателефонувала чо-
ловікові, він зрозумів усе, пого-
дився приїхати і побути з дітьми.
По-друге, зрозуміла, що на мене
покладена відповідальна місія.
І хоча в останній тиждень перед
поїздкою на мої плечі навали-
лася купа проблем (захворіли
діти, на добру підготовку до по-
їздки не вистачало часу), і я уже
ладна була відмовитись від усь-
ого, але совість уже не позволя-
ла це зробити. Ще раз перегля-
нула усі відкриті уроки, які про-
водила в школі, доступ до Інтер-
нету мала, раду собі дам – поду-
мала. З тим і вирушила в дорогу.

– І якою була ця дорога?
– Їхали ми автобусом, 50 пе-

АДРЕСА ВІДРЯДЖЕННЯ
– ЛУГАНЩИНА

Протягом двох тижнів 50 освітян із Львівщини (до речі, уже
втретє) перебували на Луганщині з метою обміну досвідом.
Серед них і вчитель української мови і літератури Боринсько-
го НВК Валентина Суримко. «Україна – єдина» легко сказати.
А що робити з тим, що понад 80 відсотків мешканців Лугансь-
кої області ніколи не були за межами власного краю? А що
робити з тим, що і досі значна частина мешканців Львівщини
вважає, що на Луганщині домінує вата в головах і «сєпари» на
кожному кроці? А чому і досі, коли дітки з Луганщини приїжджа-
ють гостювати до нас, час від часу запитують, чи дійсно на
Львівщині можуть побити за російську мову? Чи можемо ми
сьогодні дійсно сказати, що Україна – єдина?

Саме для того, щоб стирати ментальні особливості між
громадянами одної країни, котрі мешкають в різних її кінцях,
насаджені в часі тривалою російською пропагандою, ми роби-
мо ці обміни вчителями, – каже голова Львівської обласної ради
Олександр Ганущин.

Тому 16 вересня Міністерство освіти і науки України,
Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Лу-
ганська обласна цивільно-військова адміністрація підписали
декларацію намірів співпраці в освітній галузі – «Схід і Захід –
разом: будуємо довіру зі шкільної парти». Хоча це лише поча-
ток, але вже є знакові результати.

Отже, в той час як на Турківщині, в Боринському НВК, перей-
мала досвід вчитель-мовник зі Станиці Луганської, наша Ва-
лентина Суримко – український філолог, вчитель І категорії,
з 18-річним педагогічним стажем, зустрічалася з учителями і
школярами Луганщини. Після поїздки на Схід України педагог з
Борині поділилася своїми враженнями.

дагогів із Львівської області. Всю
дорогу співали українських
пісень, жартували, ділилися
думками, планами. Атмосфера
була напрочуд дружелюбною і
теплою. Хоча в дорозі ми були
22 години – вони пролетіли не-
помітно.

18 жовтня ми прибули до
Сєвєродонецька. Нас там, так
помпезно зустріли – грав духо-
вий оркестр. Потім нашу деле-
гацію привезли до Луганського
обласного драматичного театру,
де пройшли урочистості. Перед
нами виступив голова Лугансь-
кої обласної цивільної адмініст-
рації Юрій Гарбуз – дуже добрий,
душевний і мудрий чоловік. Вис-
туп свій він почав із молитви та
щиро попросив нашу делегацію
зробити так, щоб луганчани по-
бачили у нас, партнерів із Захід-
ної України, своїх друзів. Його ви-
ступ надихнув усіх, вселив
гордість за свою професію і за
наш народ.

– Після цього ви роз’їхалися
по школах?

– Разом із ще чотирма педа-
гогами – з Бродівського, Пусто-
митівського, Перемишлянсько-

го і Кам’янко-Бузького районів
– я поїхала у районний центр –
м. Новопсков, що на  півночі Лу-
ганщини. Поселили нас в сана-
торії «Перлина» – дуже гарний
санаторій, з прекрасними умо-
вами проживання. Ми побували
в різних школах. І що мене при-

ємно вразило: там я чула пере-
важно українську мову; зауважи-
ла, що в цій місцевості добре
збережені українська культура і
історія Слобожанщини. Я по-
мітила, що всі провладні сили –
проукраїнські, директори шкіл
також з проукраїнськими на-
строями.

Можливо, хтось і мав якісь інші
погляди, але голосно про це не
говорив. Люди там дуже талано-
виті, щирі і добрі. У них немає
так, як у нас, – галицького гоно-
ру, типу «треба тримати планку»,
вони дуже і дуже прості.

В Айдарівській школі я проде-
монструвала колективу вчителів
і учням відео «Моя Турківщина».
Усі були подивовані нашими до-
рогами і чудовою карпатською
природою. Потім айдарівчани
ставили мені запитання, нама-
гаючись зрозуміти, чим ми
відрізняємося. Виявилося, що і
у них, і у нас дуже багато спільно-
го.

Побувала я і в Білолуцькій
гімназії, де впроваджено в прак-
тику такий метод як музейна
педагогіка. На базі тамтешньо-

го музею проходять усі відкриті
уроки. Ми там побували на уроці
з української літератури на тему:
«Кайдашева сім’я».

–Яка матеріально-технічна
база навчальних закладів Лу-
ганщини?

–Мені здається, що їхні школи
краще оснащені, аніж наші. В
кожній школі є смартдошки. На-
приклад, в школі села Осинове,
в якій навчається 60 дітей, є 3
смартдошки і 40 комп’ютерів. У
деяких школах є електронні
бібліотеки, у багатьох класах
замість підручників – ноутбуки.
Учні, які хворіють, навчаються

дистанційно – вдома дивляться
відеоурок. Усі вчителі (навіть і ті,
яким поза 60) вміють працюва-
ти з технічними засобами, з ком-
п’ютерами. Хоча дороги в них
набагато гірші, аніж у нас, але
школи, направду, краще осна-
щені.

Словом, вражень від поїздки
дуже багато. Під час прощаль-
ного вечора ми подарували лу-
ганським друзям подарунки, а
вони – нам. Ще й в дорогу спек-
ли коровай. Прощання було
дуже теплим. Після цієї поїздки
ми залишилися друзями.
Спілкуємося телефоном або
через Інтернет. Як мовиться,
точки дотику знайдено. Схід і
Захід – разом, адже Україна
наша – єдина!

– Валентино Григорівно, Ви
би поїхали на Луганщину ще
раз?

– Із задоволенням.
Розмовляла

Ольга ТАРАСЕНКО.
На фото: Валентина Сурим-

ко з чоловіком та синами.

ЦІКАВО В МУЗЕЇ
ім. ПЕТРА

САГАЙДАЧНОГО
При в’їзді в село Кульчиці ви-

сочить пам’ятник Петру Сагай-
дачному з дитиною на коні. Вже
потім, побувавши на екскурсії в
музеї, ми дізналися від екскур-
совода, що дитина є символом
того, що великий гетьман висту-
пав меценатом православних
шкіл, а перед смертю все своє
майно заповів на освітні, благо-
чинні і релігійні цілі. Петро Са-
гайдачний – відома постать в
історії українського козацтва. Він
успішно організовував походи
проти Кримського ханства, Ос-
манської імперії та Московсько-

го царства. В музеї зібрано екс-
понати, які відображають жит-
тєвий шлях Петра Сагайдачно-
го, його гетьманство. Тут  зброя
козаків, різні грамоти, відзнаки,
булави, човен «чайка», інші ат-
рибути козацтва. Це була люди-
на нестримної кипучої енергії,
патріот своєї землі.

Екскурсія і дорослим і дітям
дуже сподобалася.

Софія Багай,
директор БДЮТ.

ЕКСКУРСІЯ В
ЗООПАРК

На осінніх канікулах учні 7-А
класу Турківського НВК, кращі
гуртківці з гуртка «Умілі руки»  і

«Юні журналісти» побували в
зоопарку «Лімпопо» смт. Меди-
ничі Дрогобицького району.
Всього 27 дітей. Екскурсія була
проведена з навчальною метою
«Знайомство з флорою мате-
риків».

 Зоопарк здивував видовим
складом тварин, які тут акліма-
тизовані з усіх материків, крім Ав-
стралії.

Це хижаки, плазуни, примати,
птахи, копитні та інші види.

Діти побачили левів, пантеру,
гімалайських ведмедів, дикоб-
разів, крокодилів, кобри, вовків,
черепах, диких свиней, різні
види кіз, леопардів, верблюдів,
буйволів, тигрів. Птахи були
представлені грифами, тукана-
ми, сірими журавлями, різними
видами папуг, совами, поляр-
ною совою, вінценосними жу-
равлями.

У зоопарку всі звірі доглянуті,
чисті, шерсть блистить, вольєри

прибрані, просторі.
Тут працює 50 чоловік обслу-

говуючого персоналу, ветлікарі.
Саме оформлення території
зроблено доречно і зі смаком.

Вікторія Козловська,
гурток «Цікава географія».

СВЯТО ХЕЛЛОВІН
У Турківському БЮДТ, учні ве-

село та цікаво провели осінні ка-
нікули. Відбулися дві дискотеки
та хелловінська вечірка. На свят-
куванні дня Хелловіна гуртківці
мали можливість показати цікаві
та оригінальні костюми, а також
грим.

Слід відзначити, що персо-
нажі вечірки були радше добрі і
смішні, ніж страшні.

Кращі учасники свята відзна-
чені цінними призами. Перше
місце за найцікавіший костюм
отримала Соломія Лимар.

А от за гарний грим були
відзначені: Марія Дуняк, Вікторія
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Яворська, Діана Царькова, Юлія
Яворська, Вікторія Бірюкова та
інші.

Марія Яворська,
керівник гуртка.

ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ
Вчитель образотворчого мис-

тецтва Турківського НВК Галина
Дем’ян та керівник гуртка «Юні
журналісти» провели зустріч
своїх вихованців з гуртківцями
Самбірського центру позашкіл-
ля гурток «Вироби з природного
матеріалу» (керівник Алла Лемя-
кіна) і гурток «Театральний».

Гості побували в музеї АТО,
музеї «Бойківщина», а потім  по-
знайомилися і розповідали про
свої творчі досягнення, проводи-
ли різні конкурси, розказували,
хто що вміє. Театральний гурток
Самбірського центру позашкіл-
ля виступив з виставою «Івасик-
Телесик та Баба Яга». Діти весе-
ло і з користю провели час, зро-
били багато фотографій і домо-
вились і надалі проводити такі
зустрічі.

Христина Яцкуляк,
«Юний журналіст».

Дорогу куму, жительку с. В.Ви-
соцьке – Галину Василівну Крав-
чак – щиро вітає з 55-річчям від
дня народ-
ження кума Га-
лина Бурядник
і бажає іме-
н и н н и ц і
міцного здоро-
в’я, великого
людського щастя,
Божого благосло-
вення.

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

ляє.
Хай Матінка Божа з високо-

го неба
Дарує усе, чого лише тре-

ба:
Здоров’я міцного і щастя

без ліку,
Щасливого, доброго довго-

го віку.

Дорогу сваху, маму, тещу, бабу-
сю, жительку с. Вовче – Ларису
Семенівну Вовчанську – з 55-
річчям від дня народження щиро
вітають свати з с.
В.Висоцьке,
дочка Ірина,
зять Михай-
ло, внук
Богданчик і
б а ж а ю т ь
ш а н о в н і й
і м е н и н н и ц і
міцного здоров’я,
світлої радості в
житті, добра, Божої оп-
іки на многії літа.

Хай доля не знає печалі і вто-
ми,

Хай щастя панує завжди в
Вашім домі.

Хай шанують Вас добрі
люди,

Хай здоров’я міцним до ста
років буде.

З днем народження вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
А здоров’ячка – найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Хай Бог милосердний з висо-

кого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця

Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
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 Згодом всі чотири команди,
що зголосилися брати участь у
турнірі, разом з гостями та
місцевими жителями, вишику-
вавшись на стадіоні, виконали
Гімн України та хвилиною мов-
чання вшанували пам’ять Ге-
роїв. Спершу до присутніх звер-
нувся сільський голова Василь
Хорт. Він коротко розповів про
долю Героїв. Після цього слово
взяла Ірина Кіра, помічник на-
родного депутата України Анд-
рія Лопушанського. Ірина Івані-
вна подякувала батькам наших
Героїв за виховання справжніх
патріотів своєї держави, яких, на
жаль, сьогодні немає посеред
нас. Від імені депутата, вона
вручила батькам Героїв та жінці
Василя Гунзи сертифікати на

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÑÂÎ¯Õ ÃÅÐÎ¯Â
У с. Нижня Яблунька 5 листопада відбувся традиційний фут-

больний турнір, започаткований минулого року. Цьогоріч він
отримав назву Кубок Героїв АТО, присвячений пам’яті Василя
Гунзи та Миколи Кльоба.

 З самого ранку футболісти та представники місцевої ко-
манди «Прогрес», батьки наших Героїв – прийшли до церкви
Преображення Господнього, де о. Богдан відслужив заупокійну
літургію  за полеглими Героями, що віддали своє молоде жит-
тя, захищаючи Україну. Помолившись, друзі-спортсмени, а
також рідні, відвідали могили Героїв, де поклали квіти й запа-
лили лампадки.

5-4.
Кращим воротарем турніру

визнано – Віктора Дуркота (ФК

«В.Турів»), кращим гравцем –
Миколу Шикітку (ФК «Прогрес»
с. Н.Яблунька), кращим бомбар-
диром – Олега Бабича (ФК «Про-

Перерахунок пенсій, відповідно до Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо підвищення пенсій» № 2148-YIII (далі – Закон 2148)
проведено з кількох підстав:

– у зв’язку зі зміною показника середньої заробітної
плати в Україні, з якої  сплачено страхові внески та яка
враховується для обчислення пенсій (осучаснення
пенсій);

– із використанням нового розміру прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– із переглядом розміру пенсій, достроково призначе-
них жінкам після  досягнення 55-річного віку;

 – у зв’язку зі скасуванням особливого порядку випла-
ти пенсій працюючим пенсіонерам.

ОСУЧАСНЕННЯ ПЕНСІЙ
З 1 жовтня 2017 року перераховано пенсії, призначені

до зазначеної дати.
Перерахунок проведено з застосуванням показника

середньої заробітної плати в Україні, з якої  сплачено
страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014
2015 та 2016 роки (3764,40грн.), та величини оцінки од-
ного року страхового стажу в розмірі 1%.

Осучаснення пенсій проведено пенсіонерам, які от-
римують пенсії за нормами Закону України “Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі –
Закон 1058), та особам з числа військовослужбовців стро-
кової служби – інвалідів від захворювання, пов’язаного з
проходженням та виконанням обов’язків військової служ-
би, які отримують пенсію за нормами Закону України “Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ-
би, та деяких інших осіб”,  оскільки заробіток для обчис-
лення таких пенсій визначається в порядку, визначено-
му ст..40 Закону 1058.

Збільшення розміру пенсії у зв’язку з її осучасненням у
кожного пенсіонера індивідуальне, оскільки визначаєть-
ся з коефіцієнта заробітку,  тривалості страхового стажу
та року, коли даній особі призначалася пенсія.

У разі, якщо внаслідок проведеного перерахунку
розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в ран-
іше встановленому розмірі.

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ , ДОСТРОКОВО ПРИЗНАЧЕНИХ
ЖІНКАМ (ПРИ ДОСЯГНЕННІ 55-ТИ РІЧНОГО ВІКУ)

До 1 січня 2015 року право на достроковий вихід на
пенсію за віком мали жінки, яким виповнилося 55 років,
за наявності страхового стажу не менше 30 років та за

умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір їхньої
пенсії зменшується на 0,5% за кожний повний чи непов-
ний місяць дострокового виходу на пенсію.

Передбачалося, що зменшення розміру пенсії за віком
застосовується протягом усього періоду отримання
пенсії.

Законом 2148 відміняється зменшення розміру пенсії
жінкам, що скористались виходом на пенсію після 55
років, після  досягнення ними віку, який перевищує пенс-
ійний вік на кількість місяців дострокового виходу на пен-
сію.

Наприклад жінці, яка народилася 18.12.1959р., дост-
рокова пенсія була призначена з 26.12.2014р. Пенсій-
ний вік для жінок, які народилися у період з 1 жовтня
1959р. по 1 квітня 1960р. – 58 років 6 місяців.

Тобто жінка вийшла на пенсію раніше на 42 місяці.
Розмір її пенсії було зменшено на 21% (42 міс.  х 0,5%)

Пенсійного віку (58р.6міс.) вона досягне 18.06.2018р.
До цього віку додаємо період дострокового виходу на
пенсію (42 міс.). Правом, коли буде переглянуто її розмір
пенсії вона скористається 18.12.2021р., після виповнен-
ня 62 років (58р.6 міс.+ 42 міс.)

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ.
Статтею 28 Закону №1058 визначено, що за наявності

у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу
(для пенсій призначених  до 01.10.2011року - 25 років у
чоловіків та 20 років у жінок), мінімальний розмір пенсії
за віком встановлюється в розмірі прожиткового мініму-
му для осіб, які втратили працездатність (з 1 жовтня ц.р.
– 1452 грн.). За кожний повний рік страхового стажу, по-
над зазначених вище років, пенсія за віком збільшується
на 1% основного розміру пенсії, але не більше як на 1%
мінімального розміру пенсії за віком.

Наприклад. Основний розмір пенсії чоловіка, який має
42 роки стажу, з врахуванням індивідуального показника
заробітної плати та страхового стажу, становить 3071, 55
грн. (1,92554х 3764,40х0,42375). Доплата за 7 років (42р-
35р.) понаднормового стажу складе  101, 64 грн.
(1452х7%).

Для осіб, які не набули повного страхового стажу та не
є інвалідами, розмір пенсії визначається пропорційно
відпрацьованому періоду страхового стажу, але не мен-
ше мінімального гарантованого рівня виплат пенсій
(1373 грн.)

ДОСТРОКОВИЙ ВИХІД НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ.
Законом 2148 збережено право на достроковий вихід

на пенсію для:
-жінок, які народили 5 або більше дітей, або дітей з

інвалідністю з дитинства, та виховали їх до шестирічного
віку – після досягнення 50 років та за наявності страхово-
го стажу не менше 15 років.

За вибором матері, або в разі її відсутності, якщо вихо-
вання 5 або більше дітей чи дитини-інваліда здійснюва-
лося батьком, йому призначається дострокова пенсія
після досягнення 55 років та за наявності страхового ста-
жу не менше 20 років;

– військових – учасників бойових дій (55 років);
– журналістів, у разі поранення, контузії, каліцтва, одер-

жаних під час виконання службових обов’язків у місцях
надзвичайних подій;

 – чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ ДО

СТРАХОВОГО СТАЖУ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ:
– ведення підприємницької діяльності із застосуван-

ням спрощеної системи оподаткування:
– з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно,

що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта
підприємницької діяльності;

– з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно,
за умови сплати страхових внесків, незалежно від спла-
ченого розміру.

– проходження військової служби по 31 грудня 2017
року включно;

– перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та поло-
гами  – з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включ-
но;

– перебування у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею шестирічного віку – з 1 січня 2004 року
до часу запровадження сплати страхових внесків за
жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дити-
ною до досягнення нею трирічного віку.

З 1 січня 2018 року пенсія за віком призначатиметься:
– за наявності стажу на 01.01.2018 року 25 років – у 60

років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати
на І2 місяців до досягнення 35 років в 2028 році; .

– за наявності стажу на 01.01.2018 року від 15 до 25
років –  63 роки. Діапазон. необхідного стажу щороку
збільшувати на 12 місяців до досягнення діапазону від
25 років до 35 років у 2028 році;

– за наявності стажу на 01.01.2019 року – від 15 до 16
років, призначати пенсію у 65 років. Діапазон необхідно-
го стажу щорічно збільшувати на 12 місяців. Тобто, з 2028
року пенсії у 65 років призначатимуться особам, які ма-
тимуть 15-25 років стажу. (Детально див. на 8 стор.)

Оксана МАЛАНКЕВИЧ,
начальник відділу з питань призначення  та перера-

хунку пенсій в Турківському районі Старосамбірського
об’єднаного управління Пенсійного фонду України
Львівської області.

грес» с. Н.Яблунька).
Користуючись нагодою, сьо-

годні, від імені всієї нашої коман-
ди, та й, зрештою, всіх фут-
болістів турніру, хочу скласти по-
дяку депутату Верховної Ради
України – Андрію Лопушансько-
му, депутату Львівської обласної
ради – Михайлу Ільницькому, го-
лові Турківської РДА – Олексан-
дру Лабецькому, депутату Туркі-
вської районної ради, нашому
землякові – Михайлу Хорту,
сільському голові – Василю Хор-
ту, палкому вболівальнику й ак-
тивному організатору футболу в
нашому селі – Роману Гунзі,
підприємцю – Івану Данилу, який
пішов нам назустріч, та допоміг
в організації турніру, та багать-
ом іншим, хто, чим міг, допома-
гав.

Ігор ГУДІЙ,
капітан ФК «Прогрес» (с.Ниж-

ня Яблунька).
На фото: організатори та гості

турніру; афіша турніру.

відпочинок в санаторій “Жене-
ва” м. Трускавець. Путівки, але
вже в оздоровчий комплекс в
Хирові, одержали й усі команди
що брали участь в турнірі. А в знак
вдячності, організатори турніру
передали через помічника де-
путату подяку за допомогу в
організації спортивного заходу.
Також до всіх присутніх звернув-
ся перший заступник голови
райдержадміністрації Микола
Яворський. Привітавши учас-
ників турніру, він подарував
сім’ям загиблих планшети.

Після цього відбулося жереб-
кування, яке визначило супер-
ників. Першими на поле вийш-
ли футболісти сіл  Н.Яблунька та
Бітля. Варто відзначити, що наші
футболісти легко переграли су-

перника з рахунком 4-0.
 Після першого поєдинку, по-

лем оволоділи команди сіл
В.Турів та Ластівка. Матч видав-
ся досить багатий на голи. А
перемогу святкували верхньо-
турівці. Рахунок  – 4-2.

Згідно результатів двох попе-
редніх ігор, за третє місце бо-
ролися бітляни та ластівчани.
Матч команди розпочали до-
сить обережно, а долю по-
єдинку  вирішив один влучний
удар гравця команди с. Бітля:
1-0.

Інтригою залишався матч, що
мав вирішити долю кубка, в су-
перництві за який зустрілися,
як і минулого року, футбольні
дружини сіл Н.Яблунька та
В.Турів. Основний час матчу
закінчився з рахунком 1-1, а
тому командам довелось йти до
11-метрової позначки. В цій фут-

больній лотереї сильнішими ви-
явились верхньотурівські футбо-
лісти, які й здобули  перемогу –

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ
в залежності від заробітку, тривалості страхового

стажу та року, коли особі призначали пенсію
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Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à
ПОНЕДIЛОК, 13
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Д/ф «Вони боролись до
загину»
11.05 Т/с «Епоха честi»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 Розсекречена iсторiя
16.45 Хто в домi хазяїн?
17.20 Вiкно в Америку
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
20.15 Вiйна i мир
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с «Дикi тварини»
23.30 Д/с «Кремнiєва долина»
00.55 Д/с «Пiвденна Корея
сьогоднi»

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, 00.00, 05.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.50 «Мiняю жiнку»
12.20, 13.35 Т/с «Свати - 5»
14.40 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.20 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
20.45 Т/с «Сваты - 6»
22.00 «Грошi»
23.15, 00.10 «Голос. Дiти 4»
02.05 Т/с «Пончик Люся»

ІНТЕР
05.35 Мультфiльм
06.20, 22.45 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.30 Х/ф «Приборкування
перекiрливого»
13.00 Х/ф «Вокзал для двох»
16.00 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.10
«Подробицi»
20.40 Т/с «Лiнiя свiтла»
00.30 Т/с «Сiльський романс»

ВIВТОРОК, 14
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40 Д/ф «Василь Макух.
Смолоскип»
11.05 Т/с «Епоха честi»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Поколiння Z
17.15 М/с «Книга джунглiв»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селi

19.25 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики»
20.25 Нашi грошi
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Дикi тварини»
23.30 Д/с «Орегонський
путiвник»
00.05 Д/ф «Секрети Вiльнюса»

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, 00.00, 05.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Мiняю жiнку»
13.00, 20.45 Т/с «Сваты - 6»
13.55 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.20 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
22.00 «Модель XL»
23.45, 00.10 Х/ф «Три телепнi»
01.50 Т/с «Пончик Люся»

ІНТЕР
05.50 Мультфiльм
06.20, 22.45 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Лiнiя
свiтла»
13.00, 14.00 «Життя на межi»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.15
«Подробицi»
00.30 Т/с «Сiльський романс»

СЕРЕДА, 15
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Бодо»
11.05 Т/с «Епоха честi»
13.10 Радiо. День
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.15 До справи
15.50 Твiй дiм
16.45 М/с «Книга джунглiв»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00, 23.30 Культурна афiша
здорової людини
19.25 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики»
20.25 Слiдство. Iнфо
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 Свiтло
23.25 Мегалот
00.00 Д/с «Орегонський
путiвник»

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, 00.00, 05.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Мiняю жiнку»
12.50, 20.45 Т/с «Сваты - 6»
13.55 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.20 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
22.00, 23.35, 00.10 «Мiняю

жiнку - 12»
01.45 Т/с «Таємниця твердинi
шифрiв»

ІНТЕР
05.55 Мультфiльм
06.20, 22.45 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25 Т/с «Лiнiя свiтла»
13.00, 14.00 «Життя на межi»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.15
«Подробицi»
20.40 Т/с «Нехай говорять»
00.30 Х/ф «Два Iвани»

ЧЕТВЕР, 16
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Бодо»
11.05 Т/с «Епоха честi»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 Слiдство. Iнфо
15.15 Надвечiр’я. Долi
16.45 М/с «Книга джунглiв»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф «В#УКРАЇНI»
19.25, 23.30 Д/с «Вагасi -
японськi смаколики»
20.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с «Дикi тварини»
02.50 Вiкно в Америку

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, 00.30, 05.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Мiняю жiнку»
13.00, 20.45 Т/с «Сваты - 6»
14.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.20 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
22.00 «Свiт навиворiт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 Х/ф «Зеленi гори»

ІНТЕР
05.55 Мультфiльм
06.20, 22.45 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.30, 12.25, 20.40 Т/с «Нехай
говорять»
13.00, 14.00 «Життя на межi»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.10
«Подробицi»
00.30 Х/ф «Два Iвани»

П’ЯТНИЦЯ, 17
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»

06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 02.25 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Бодо»
11.05 Т/с «Епоха честi»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
15.15 Свiтло
16.45 М/с «Книга джунглiв»
17.50, 01.40 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.55, 03.10 Тема
дня
18.35, 02.10 Новини. Культура
19.00 Твiй дiм
19.25 Д/с «Дикi тварини»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.50 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night
show)
22.50 Як дивитися кiно
23.20 Х/ф «Лагiдна»
03.25 Розсекречена iсторiя

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»
11.00, 12.20 «Мiняю жiнку»
13.00 Т/с «Сваты - 6»
14.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.15 «Лiга смiху. Шлях до
фiналу 2017»
22.40 «Iгри приколiв»
23.40 «Вечiрнiй Київ»
01.10 Х/ф «Зеленi гори»

ІНТЕР
05.50 Мультфiльм
06.20 «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»
10.30, 12.25 Т/с «Нехай гово-
рять»
13.00, 14.00 «Життя на межi»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 03.10 «Подробицi
тижня»
22.00 Т/с «Нiмеччина 83»
00.00 Х/ф «Геймер»

СУБОТА, 18
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 09.40 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини
10.30 Поколiння Z
11.00 Фольк-music. Дiти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домi хазяїн?
12.50 Х/ф «Дитячий секрет»
15.00 Д/с «Смак Дзяннаня»
15.30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена iсторiя
22.35 Вiйна i мир
23.25 Мегалот
23.30 Д/с «Орегонський
путiвник»
00.35 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
01.35 Свiтло

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.50 «Грошi»

08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.45, 10.55, 23.10 «Свiтське
життя»
11.45 «Голос. Дiти 4»
14.15 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
16.35 «Вечiрнiй квартал 2017»
18.30 «Розсмiши комiка 2017»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Вечiрнiй квартал»
00.10 «Модель XL»

ІНТЕР
06.20 Мультфiльм
07.00 Х/ф «Два капiтани»
16.00 Х/ф «Невловимi месни-
ки»
17.40, 20.30 Т/с «Жереб долi»
20.00, 02.25 «Подробицi»
22.00 Т/с «Нiмеччина 83»
00.00 Х/ф «Дорога на
Арлiнгтон»
02.55 Х/ф «Небезпечно для
життя»

НЕДIЛЯ, 19
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини
09.30 Д/с «Супервiдчуття»
10.50 Х/ф «Дитячий секрет»
13.00 Д/с «Смак Дзяннаня»
13.30 Фольк-music. Дiти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селi
16.05 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики»
17.15 Т/с «Новi свiти»
21.35 #@)[]?$0 з Майклом
Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night
show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.20 Погода
23.30 Богатирськi iгри
00.15 Роздягалка
00.40, 03.40 Д/с «Мистецький
пульс Америки»

КАНАЛ 1+1
06.05 ТСН
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.10 «Розсмiши комiка»
11.10 «Свiт навиворiт - 9»
12.15 «Свiт навиворiт - 6»
13.30, 14.30, 15.50 Т/с «Сваты -
6»
16.50 «Лiга смiху. Шлях до
фiналу 2017»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Дiти 4»
23.20 Х/ф «Усi в захватi вiд
Мерi»
01.35 «Аргумент кiно»

ІНТЕР
05.50 Мультфiльм
06.20 Х/ф «Невловимi месни-
ки»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження»
12.00, 02.00 Х/ф «Бум»
14.15, 03.45 Х/ф «Бум 2»
16.20 «Мiсце зустрiчi»
18.10, 20.30 Х/ф «Службовий
роман»
20.00, 01.30, 05.25
«Подробицi»
22.00 Т/с «Доярка з Хацапетов-
ки»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Куплю березові гілки на вагу,
довжина – від 60 до 120 см.

Детальна інформація за теле-
фоном: 0997705344 – Юрій.

Куплю прути ліщини в необме-
женій кількості. 1 гривня – за
прут. Заберу з подвір’я.

Детальна інформація за тел.:
0992446859, 0501525991.

Продаються: кролики різних
порід для розведення, а також
м’ясо кролика; качки (індокач-
ки) та кури різних порід – для
розведення.

Телефон для довідок:
0973326338.

Загублений атестат про серед-
ню освіту (серія А №144388), ви-
даний Лімнянською СШ в 1991
р. на ім’я Петра Миколайовича
Гнилянського, вважати не-
дійсним.

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ
Шановні відвідувачі, Експрес-

кафе приймає замовлення на
резервування столиків для свят-
кування новорічних свят.

Помірні ціни, смачна кухня,
WI-FI, приємна атмосфера та
ввічливе обслуговування – це те,
на що може розраховувати ко-
жен клієнт.

Замовлення приймаємо за
телефоном: 0951465968.

Продається новозбудований
 будинок в м. Стрий, із земель-
ною ділянкою гарного плануван-
ня і гаражем. Прокладені всі ко-
мунікації. Є документи.

Тел.: 0509233054,
0966234395.

Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:

– польська робоча віза, за
ціною 2000 грн.;  воєводська віза
(річна) – 370 дол.; чеська сезон-
на віза (90 днів) – 350 дол.; стра-
хування (Польща – 30000, Чехія
– 60000);  заповнення анкет;
безкоштовні вакансії в Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан Шев-
ченка, 32 (навпроти кінотеатру).
Тел.: 0965501604, 0991317345.

Скільки страхового
стажу потрібно...

Відповідно до частини першої Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування», особи мають
право на призначення пенсії за віком по 31 грудня 2017 року,
після досягнення віку 60 років та за наявності страхового
стажу, не менше як 15 років.

Починаючи з 1 січня 2018 року, право на призначення пенсії за
віком, після досягнення  60 років, мають особи за наявності страхо-
вого стажу:

з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року  не менше як 25 років  
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року  не менше як 26 років  
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року  не менше як 27 років  
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року  не менше як 28 років  
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року  не менше як 29 років  
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року  не менше як 30 років  
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року  не менше як 31 рік  
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року  не менше як 32 роки  
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року  не менше як 33 роки  
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року  не менше як 34 роки  
зочинаючи 1 січня 2028 року не менше як 35 років  
 
Частиною другою статті 26 визначено, що в разі відсутності, почи-

наючи з 1 січня 2018 року, страхового стажу, передбаченого части-
ною першою цієї статті, право на призначення пенсії за віком після
досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового ста-
жу:

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 років 
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 1 січня 2028 року від 25 до 35 років 
 
Частиною третьою статті 26 визначено, що вразі відсутності, по-

чинаючи з 1 січня 2019 року, страхового стажу, передбаченого час-
тинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за
віком після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року  від 15 до16 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 1 січня 2028 року від 15 до 25 років 
 

Батьки та учні 3-Б класу Турківського НВК висловлюють щире
співчуття вчителю Надії Володимирівні Карпінець з приводу тяжкої
втрати – смерті батька.

Педагогічний колектив Турківського НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю початкових класів Надії Володимирівні Карпінець з при-
воду тяжкої втрати – смерті батька.

Педагогічний колектив Нижньовисоцького НВК висловлює щире
співчуття заступнику директора НВК Наталії Іванівні Гусак та вчите-
лю англійської мови Степанії Іванівні Білинській з приводу тяжкої
втрати – смерті батька – Івана Григоровича.

Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття
вчителю математики Ярославі Михайлівні Созанській з приводу
тяжкої втрати – смерті матері – Ганни Іванівни.

Колектив працівників Боберківського НВК висловлює щире
співчуття вчителю школи Оксані Володимирівні Цап з приводу тяж-
кої втрати – смерті бабусі.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття медсестрі неврологічного відділення Тео-
дозії Михайлівні Ферелетич з приводу тяжкої втрати – смерті брата.

Сусід виявився злодієм
В с. Сигловате двоє сусідів тривалий час жили в досить приязних стосунках. Відвідували одне

одного, а якщо треба – й допомагали. Непорозуміння між ними виникло тоді, коли місцевий жи-
тель, громадянин С.,  скориставшись слушним моментом, проник у житловий будинок сусідки
і викрав півтори тисячі гривень, гаманець  та мобільний телефон. До того – ще й півлітри
самогону.

Коли правоохоронці встановили особу зловмисника, і він в усьому зізнався, викрадене довелося по-
вертати, щоправда, з суми коштів, що поцупив, залишилося лише 920 гривень, решту, очевидно, прогуляв.

Уже найближчими днями кримінальне провадження по тій справі буде скеровано до Турківського
районного суду, який визначить міру покарання любителю легкої наживи.

Наш кор.

Ë³ñîïîðóøåííÿ ó
çàïîâ³äíèõ óã³ääÿõ

Слідчі Турківського відділен-
ня поліції завершили досудове
розслідування стосовно двох
громадян – один житель с.
В.Яблунька, а інший з с. Либо-
хора, які вчинили самовільні
рубки у ландшафтному регіо-
нальному парку «Надсянсь-
кий» та ландшафтному пар-
ку місцевого значення «Либо-
хорівський».

Очевидно, лісопорушники не
знали, або проігнорували тим, що
штрафні санкції за самовільну
порубку в ландшафтному парку
значно суворіші, аніж в угіддях за-
гального користування. А  тому в
такий, здається, простий спосіб
нарубали собі кримінал.

Наш кор.

За процесуального керів-
ництва прокуратури Львівської
області, завершено досудове
розслідування та скеровано до
Турківського районного суду
обвинувальний акт стосовно
колишнього головного лікаря
Турківської комунальної цент-
ральної районної лікарні. Го-
ловного ескулапа підозрюють
у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого
частиною 4 ст. 191 КК України
(розтрата увіреного майна у ве-
ликих розмірах, шляхом зло-
вживання службовим станови-
щем).

Правоохоронці встановили,
що підозрюваний, зловживаючи
службовим становищем, уклав
договори та придбав вироби

медичного призначення, на
суму 500 тисяч гривень, без про-
ведення тендерних процедур.
При цьому було завищено
вартість виробів на суму понад
190 тисяч гривень. Таким чином
він розтратив майно місцевого
бюджету Турківщини, – про це
інформує прес-служба прокура-
тури Львівської області.

А допоки суд не виніс вердикт

по даній справі, прізвище підоз-
рюваного не називаємо.

Довідково: максимальний
термін ув’язнення, передбаче-
ний за вказане кримінальне
правопорушення, становить 8
років позбавлення волі, з поз-
бавленням права обіймати
певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю до 3 років.

Наш кор.

МЕДИКАМЕНТИ – ЗА
ЗАВИЩЕНИМИ ЦІНАМИ

За це колишній головний лікар
Турківської КЦРЛ може сісти за грати

Робота в Польщі
На постійну роботу овочевої

фірми потрібні працівники.
Фірма є аграрною, яка оброб-

ляє вручну овочі: цибулю, часник,
брюсельку, редиску, сезоново є
цибулини лілії, гіацинтів.

Відсутність будь-якої оплати
за організацію документів.

Заробітна сплата 10 злотих на
годину, де є доступні норми.
Перші три тижні норма виробіт-
ку становитиме 70 %.

Робочий день в середньому
12 годин тобто з 6:00 до 18:00.

Забезпечуємо робочу форму
(фартух, ніж, шапочки, рукавич-
ки) безкоштовно.

Надається мешкання, яке
знаходиться неподалік роботи.
Кімнати на 4 особи в яких є все
необхідне для проживання.

Viber  + 380960598389.
Pol  +48739505290 – Олена.
+380679259907 – Роман.

Симптоми застуди й брон-
хіту зникнуть, якщо розчини-
ти в 2 ст. л. підігрітої на водяній
бані рицинової олії і ст. л. ски-
пидару й ретельно розтерти
теплою сумішшю грудну
клітку. Робити так двічі-тричі на
день протягом 7-10 днів. Обо-
в’язково після втирання суміші
добре утеплитися. Нічого хо-
лодного під час лікування не
пити, уникати протягів і пере-
охолодження.


