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5 листопада святкуватиме свій чудовий ювілей любляча і дбай-
лива, найкраща, найдобріша, найщиріша, мила хресна мама – Рус-
лана Йосипівна Чичерська зі с. Красне.

Щиросердечно вітають її похресники Лілія, Віталій та Іван.
З нагоди ювілею, спасибі Вам за те, що Ви є в нашому житті! Люби-

мо Вас всією душею. Бажаємо Вам здоров’я, удачі, достатку. Хай у
Вашому домі завжди панують спокій, затишок і

гармонія. Бажаємо бути щасливою, радіти жит-
тю, дивуватися, насолоджуватися кожною

хвилиною, мріяти, завжди мати вірних, над-
ійних друзів і, головне любити і бути коха-

ною. Залишайтеся завжди такою ж мо-
лодою, світлою, доброю, веселою і усмі-
хненою.

Вітаємо з роками, що завітали
Сьогодні у Ваше життя!
Їх всього сорок ми нарахували,
А зичим дожити у щасті до ста.

Творити й висот нових досягти,
Міцніє хай сила, квітує краса,
Щоб всього найкращого в світі зазнали,
Здоров’я! Любові! Достатку! Добра!
До привітань приєднуються також їхні батьки. Кума, всього найк-

ращого, здійснення мрій.

29 жовтня золоту дату – 55 років – відзначила найпрекрасніша,
завжди людяна і красива, добра, чуйна, і просто дивовижна люди-
на, начальник поштового відділення с. Явора - Марія Іванівна Співак.

Нехай це свято принесе у Ваше життя най-
важливіші у світі коштовності – здоров’я,
сімейне благополуччя, щастя, любов, життєві
сили, гармонію, затишок, радість на багато-
багато років. Будьте щасливі!

Для Вас сьогодні посмішки, вітання,
Осінніх квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть.
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт,
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного на сто літ!

З повагою – колектив ВПЗ с.Явора.

Педагогічний колектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно
вітає з ювілейним днем народження добру, чуйну, щиру колегу по
роботі, вчителя зарубіжної літератури – Рус-
лану Йосипівну Чичерську. Нехай на Вашо-
му життєвому полі сіється і родиться тільки
добро, множиться щастя, здоров’я, доста-
ток і благополуччя. Нехай роки залишають
по собі тільки світлі спогади, а майбутнє готує
багато щасливих літ, сповнених радістю,
надією, Господньою ласкою і благословен-
ням.

Розквітли троянди сьогодні для Вас
У цей ювілейний урочистий час,
Ясніше засяяло сонце в житті,
А Ви, як завжди - неповторні такі!
Тож щастя без меж, веселих доріг!
Добра і достатку на рідний поріг,
Багато звершень, досягнень, краси,
І сотню років – з води і роси!

У середу, 07.11.2018р.,   з
11.00-13.00 год.  заступник про-
курора Львівської області Голом-
ша А.М. буде проводити особис-
тий прийом громадян у при-
міщенні  Турківського відділу
Самбірської місцевої прокурату-
ри, за адресою: м. Турка, вул.
Молодіжна, 19 а.

Для попереднього запису на
прийом звертатись за тел.
(03269)3 11 98.

Управління соціального за-
хисту населення Турківської
РДА повідомляє про те, що на
Турківський район виділено 6 пу-
тівок, з них: у ДП «УДЦ «Молода
гвардія» - 2 путівки, з 12листо-
пада до 02грудня 2018р; в ДПУ
МДЦ «Артек» - 4 путівки, з 11ли-
стопада до 01грудня 2018р.

За детальнішою інформа-
цією звертайтеся в управління
соціального захисту населен-
ня. Тел. 3-15-35, 3-14-57

Шановні працівники соціаль-
ної сфери!

Від щирого серця вітаємо вас
з професійним святом – Днем
працівника соціальної сфери!
Ваша праця сповнена гуманізму,
милосердя, тепла. Усі ви не бай-
дужі до людських проблем, зав-
жди відкриті для спілкування з
тими, хто потребує вашої допо-
моги.

Піклуючись про людину, її май-
бутнє, забезпечуючи надання
соціальних гарантій і допомоги
тим, хто потрапив у нелегкі
життєві ситуації, ви робите ваго-
мий внесок у розбудову демок-
ратичного, громадянського сус-
пільства.

Переконаний, що вам виста-
чить снаги, витримки та профес-
іоналізму для подолання всіх
труднощів у справі поліпшення
добробуту населення нашого
гірського краю, соціального за-
хисту тих, хто його потребує.

Бажаємо вам творчого натх-
нення, здійснення всіх ваших за-
думів і мрій, щоб вас завжди суп-
роводжували милосердя та доб-
рота, бажання та спроможність
бути корисними людям!

З повагою
Володимир ЛОЗЮК, голова

Турківської  районної ради;
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова Турківської районної

державної адміністрації.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒ²ÒÜ
«ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÓ»

на 2019 рік
Передплатна ціна (ра-

зом із платою за прийом

передплати):
- 1 місяць – 17,10 грн;
- 3 місяці – 49,30 грн;
- 6 місяців – 93,35 грн;
-12 місяців - 182,90 грн.

ÏÀÌ’ßÒÍÈÉ ÇÍÀÊ ÇÀÃÈÁËÈÌ ÂÎ¯ÍÀÌ ÓÃÀ
Вчора, 1 листопада, в рамках відзначення 100-ї річниці утворення Західно - Української Народ-

ної Республіки,  у селі Хащів відбулося посвячення пам’ятного знака на могилі загиблих воїнів
національно-визвольної боротьби, за участі голови райдержадміністрації Олександра Лабець-
кого, першого заступника голови райдержадміністрації Миколи Яворського, заступника го-
лови райдержадміністрації Юрія Лила, директора Турківського районного Народного дому  Петра
Косачевича, місцевого духовенства, голів Лімнянської, Хащівської сільських рад та громадсь-
кості села.

Панахиду за героями, що загину-
ли за волю України, та чин освя-
чення пам’ятного знака провели
місцеві священнослужителі.

Опісля виступили голова РДА
Олександр Лабецький, директор
Турківського Народного дому Пет-
ро Косачевич та ін.

– Ми сьогодні зібралися, щоб
вшанувати пам’ять сторічної дав-
ності, коли над ратушею Львова за-
майорів жовто-синій стяг. Відвойо-
вуючи нашу незалежність, загину-
ли воїни УГА, які зараз спочивають
на цьому місці, – зазначив у своє-
му виступі Олександр Лабецький.
– Подвиг Українських Січових
Стрільців та Української Галицької
Армії має жити в віках. Як і тоді,
сьогодні відбувається процес на-
ціонального державотворення,
проте в умовах російської військової агресії. Нині українські воїни на східних рубежах, так само як і
козацтво, Січові Стрільці, Герої Крут, повстанці ОУН-УПА, Герої Небесної Сотні та тисячі патріотів,
імена яких нам і досі не відомі, відстоюють суверенітет України.

З нагоди 100-річчя проголошення Західно-Української Народної Республіки, виступаючі, побажали
усім міцної і непохитної віри в майбутнє України, щастя і добробуту, миру і наснаги до творення добрих
справ в ім’я рідної держави, в ім’я великого українського народу! А на завершення поминального
заходу виступив церковний хор села Хащів.

Світлана БАГАН.
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Ó Ì²ÑÜÊ²É ÐÀÄ² – ÍÎÂÈÉ ÄÅÏÓÒÀÒ
Минулого четверга, 25 жовтня, на черговій сесії Турківської міської

ради, відповідно до ст. 49 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», на підставі постанови Турківської міської виборчої
комісії від 21 жовтня 2018р. (№49) визнано обраним депутатом у ба-
гатомандатному виборчому окрузі від Турківської РО ПП ВО «Свобо-
да» Оксану Лоневську на місцевих виборах, які відбулися  25.10. 2015р.,
замість депутата, який вибув, – Світлани Матківської.

 За  депутатом Оксаною Лоневською закріплена вул. Травнева (ок-
руг №15).

Наш кор.

ÂÎÃÎÍÜ ÇÍÈÙÈÂ
ÃÀÐÀÆ, ÀÂÒÎ ÒÀ

ÌÎÒÎÖÈÊË
Опівночі, 26 жовтня, сталася

пожежа в Ільнику. Вогонь спа-
лахнув у дерев’яному гаражі. В
результаті пожежі вогнем знище-
но гараж, автомобіль «Hyndai»
та мотоцикл «Viper». Врятовано
від займання будівлю.

Наш кор.

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
ГОЛОВИ

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
від 31.10.2018 №250

Про призупинення опалю-
вального сезону 2018/19 років.

У зв’язку з підвищенням се-
редньодобової температури по-
вітря і відповідно до статті 6 За-
кону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації»:

1. Призупинити опалюваль-
ний сезон 2018/19 років для
бюджетних установ та органі-
зацій району з 31 жовтня 2018
року.

2. У разі зниження темпера-
тури нижче встановленої норми,
відновити теплопостачання
згідно окремого розпоряджен-
ня голови райдержадмініст-
рації.

3. Зміст розпорядження опуб-
лікувати в районному часописі
«Бойківщина» та довести до
відома підприємств, установ та
організацій району через студію
районного радіомовлення
«Карпатський гомін».

4. Контроль за виконанням
покласти на першого заступни-
ка голови районної державної
адміністрації Яворського М.М.

Голова О.М. Лабецький.

Жительку с. Красне – Руслану
Йосипівну Чичерську – з юві-
лейною датою, яку вона святку-
ватиме 5
листопада,
щиро віта-
ють: мама
І в а н н а ,
с в е к р у х а
Марія, чо-
л о в і к
Віктор, син
Олег, сестри
Анна і Оксана,
брати Іван і Володи-
мир, швагри Юра та Іван, брато-
ви Любомира і Любов, племін-
ники – Олександр, Лілія, Вікто-
рія, Іванна, Василь, маленький
Миколка, Василина, Михайло,
Надія, Іннеса, Вероніка і бажа-
ють ювілярці міцного здоров’я,
світлої радості в житті та Божого
благословення.

Всією родиною ми Тебе
вітаємо,

Безмежного щастя бажає-
мо.

Хай Бог здоров’я Тобі дає,
А зозуля сотню літ накує.
Хай квітнуть для Тебе ку-

черяві сади,
На травах бринять чисті

роси.
Не знай Ти ні смутку, ні горя

– біди,
Хай день лиш добром плодо-

носить.

«Чого зараз вимагає увесь
світ? Виконання Мінських домо-
вленостей», - наголосив Прези-
дент.

«Саме в Мінську був досягну-
тий і підписаний документ, який
назавжди увійде в підручники
дипломатії – Мінські домовле-
ності», - зазначив Петро Поро-
шенко та додав, що саме термін
«Мінські домовленості» увійшов
в подальші документи Ради Без-
пеки ООН.

«Ми маємо зробити усе, щоб
припинити війну, щоб перестали
вбивати українців, щоб були ви-
ведені російські війська і щоб
почалося політичне врегулюван-
ня через вибори», - сказав Пет-
ро Порошенко та наголосив, що

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÇÀÊËÈÊÀÂ ÐÎÑ²Þ ÂÈÂÅÑÒÈ
ÑÂÎ¯ Â²ÉÑÜÊÀ Ç ÄÎÍÁÀÑÓ

Президент Петро Порошенко закликав Російську Федера-
цію вивести війська з окупованої частини українського Дон-
басу. «Приберіть свої війська, Росія, з нашої території», - на-
голосив Глава держави на Першому форумі регіонів України
та Білорусі під час робочого візиту до Республіки Білорусь.

це має відбутися «не через фей-
кові вибори, які хоче провести
Росія, а справжні вибори».

Глава держави особливо
підкреслив, що завдяки «саме
домовленостям в Мінську, були
звільнені з в’язниць тисячі за-
ручників».

Президент України також по-
дякував Президентові Білорусі
Олександру Лукашенку за
підтримку ініціативи проведен-
ня в Мінську переговорів між
Україною і РФ щодо припинен-
ня агресії Росії проти України.

«Я хочу подякувати своєму
доброму і давньому другу. І ве-
ликому другу українського наро-
ду. Я це кажу не просто так. Бо

частина життя Олександра Гри-
горовича пройшла в Україні...
Він не є байдужим до України»,
- сказав Петро Порошенко та
згадав, як відбувалися тривалі і

виснажливі мирні переговори в
Мінську за підтримки Президен-
та Білорусі.

При цьому Глава української
держави відзначив надзвичайно
важливу роль особисто Прези-
дента Білорусі в процесі мирно-
го врегулювання ситуації на Дон-
басі.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

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

Дорогу, люблячу, добру і щиру
куму – Руслану Йосипівну Чи-
черську – сердечно вітаємо з
ювілейним днем народження!

Бажаємо Вам, шановна,
міцного-міцно-

го здоров’я,
миру, дос-

т а т к у ,
сімейного
з а т и ш к у,
родинного
тепла. Не-
хай Боже
благосло-
вення і По-
кров Пре-
святої Бо-

городиці бережуть Вас на довгій
життєвій дорозі.

Хай доля дарує Вам років ба-
гато,

Відпустить здоров’я міцно-
го, добра.

Хай повниться ласкою
рідная хата

Й багато в ній буде любові
й тепла

Хай радість приносить Вам
кожна година,

Від горя рятує молитва
свята,

Хай щастям квітує життє-
ва стежина –

На многії й благії майбутні
літа!

З повагою – куми Фурінець.

ÅÊÑÊÓÐÑ²ß
ÄÎ ÄÂÎÕ ÑÒÎËÈÖÜ

За сприяння народного депутата України Андрія Лопушансь-
кого, 24-28 жовтня  делегація учнів освітніх закладів району  по-
бувала на екскурсії в містах Київ та Харків.

Школярі відвідали Верховну Раду України, де з цікавістю прослухали
розповідь представника адміністративної служби про історію станов-
лення українського парламентаризму, ознайомилися з особливостя-
ми самої будівлі Верховної Ради, її історією та сьогоденням.

А перед цим юні бойківчани відвідали визначні місця столиці Украї-
ни, зокрема вшанували пам’ять Героїв Крут на Аскольдовій горі,
здійснили поїздку екскурсійним автобусом вулицями середмістя, по-
молилися в храмах і, звичайно, вклонилися пам’яті Героїв Майдану.

Насичений враженнями та емоціями день отримав продовження:
наступного ранку групу учнів зустрічав Харків. З великою цікавістю ог-
лядали школярі  вулиці історичного, культурного , наукового та про-
мислового міста, що колись значний період часу було столицею Укра-
ни. Дотепер більшість з них бачили Харків тільки на карті, або ж по
телевізору, а тепер місто постало перед ними наяву, дивуючи особли-
востями архітектури та історії. Особливо запам’яталася розповідь гіда
про відомого театрального діяча, уродженця Самбора, Леся Курбаса. Цікавим та переповненим позитивними емоціями стало відвідуван-
ня екопарку, що розташований на кількох гектарах, де у відкритих вольєрах утримуються понад 70 видів рідкісних тварин, зокрема білі
тигри, та  діє програма реабілітації диких тварин, що потрапили в екопарк  після перенесених поневірянь.

Загалом, подорож вдалася, школярі ще раз переконалися, що Україна – велика, різноманітна, цікава для подорожей європейська
країна!

Наталія ГОШІВСЬКА.

СУД СКАСУВАВ РІШЕННЯ
КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

У четвер, 11 жовтня, Львівський окружний адміністративний суд виніс рішення за позовом
Турківської районної ради щодо незаконних дій Турківської райдержадміністрації з проведення
конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря Турківської КЦРЛ. Як відомо, згідно
протоколу №3, 30 травня було проведено засідання конкурсної комісії Турківської РДА і визна-
но переможцем Івана Нагайка. З цим не погодилася районна рада й звернулася до суду.

Відповідно,  розглянувши  матеріали справи,  Львівський окружний адміністративний суд позов Тур-
ківської районної ради задовільнив повністю й визнав протиправними дії Турківської районної дер-
жавної адміністрації щодо проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади головного лікаря
Турківської КЦРЛ. Також суд зобов’язав РДА, за рахунок бюджетних асигнувань,  сплатити 1762 гривні
судового збору. Втім, райдержадміністрації надано право звернутися до суду з апеляційною скаргою
протягом  тридцяти днів. Якщо цього не буде зроблено, то рішення набере законної сили.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Усі, хто з щирістю прийшов
до школи

На зустріч з юністю,
шкільним життям.

Усім, хто не забув сюди
стежини,

Низький уклін, велика шана
вам, –  пролунали  слова веду-
чих, після  яких  учні школи  в ук-
раїнських одностроях вручили
директору Івану Гомзяку  на ви-
шиваному рушнику хліб -сіль.
Іван  Семенович, як господар
навчального закладу, привітав
присутніх з ювілеєм школи і  ко-
ротко розповів про віхи станов-
лення школи в Бітлі.

– У далекому  1818 році були
закладені так звані тривіальні
(початкові) школи  в селах Хащів,
Вовче, Нижня та Верхня Яблунь-
ка, Либохора  та   в нашій Бітлі, З
висоти сьогоднішнього дня важ-
ко переоцінити цю історичну
подію, адже декілька століть до
цього в наших краях в освітянсь-
кому плані панувала майже
цілковита темрява.. Вчителем
першої школи в Бітлі, де навча-
лося на той час  лише  двоє дітей,
працював Михайло Ільницький.
У 1945 році стара школа в Бітлі
згоріла, тож  в 1948 році дове-
лося розпочати будівництво
нової.  В 1951-му  в новій школі
відбувся  перший випуск 7-го
класу. З 1954 року школа стала
середньою. За ці роки серед-
ню школу закінчило 2293 учні.
Більше 20 років віддав школі на
посаді  директора  Олександр
Михайлович Лабецький, – ска-
зав виступаючий  та   перелічив
прізвища всіх тих  педагогів, які
вписали себе в  книгу історії
Бітлянської школи. –  Гордістю
Бітлянської  школи є випускни-
ки минулих років, серед яких
викладачі,  науковці, медики,
працівники митниці, священики,
представники інших професій,
які принесли славу рідному
селу, нашій  мальовничій
Бойківській землі. З року в рік
школа живе своїм життям, удос-
коналюється, оновлюється, зус-
трічає поважних гостей, об-
мінюється досвідом.

Тож бурхливими оплесками
педагоги та учні школи зустріча-
ли своїх  колишніх  вихованців:
Любу та Івана Сокалів із Ужго-
рода, Олексія Кушніра  – лікаря
зі Львова, Василя Бугіра  – пра-

ВЕЛИКЕ СВЯТО
– 200-РІЧЧЯ ШКОЛИ

урочисто  відзначили   випускники,
учні та  педагоги Бітлянського НВК

Минулої суботи  Бітлянський НВК, за участі чисельної гро-
мади, гостей, випускників,  вчителів та учнів,  відзначив свій
славний ювілей – 200-річчя з дня  заснування школи в селі. Уро-
чистості розпочалися молебнем за мир, здоров’я і щасливу
долю  у місцевому храмі, який відслужив о. Михайло. Після  цьо-
го  парох  освятив пам’ятну таблицю на школі, освятив фут-
больний майданчик зі штучним покриттям на території шко-
ли та поблагословив юних футболістів команд з Бітлі, Сиг-
ловатого, Н.Висоцького та Борині на успішну боротьбу за
Кубок Героїв України, який одразу й розпочався.

А основне дійство   пройшло  у великому  спортивному залі
школи, де зібралися всі гості свята.  Звук голосистих бойкі-
вських  трембіт  урочисто сповістив про початок. Затим всі
присутні  натхненно  виконали Державний гімн «!Ще не вмер-
ла Україна».

цівника митниці в Хусті, Орисю
Строган – кандидата наук зі
Львова, Василя Кузьовича –
кандидата наук  з Рогатина,
Олександра Лабецького –  го-
лову райдержадміністрації,
Мирона Лабецького – дирек-
тора Карпатського НВК,   Пав-
ла Лоцька –  директора Сиг-
ловатської школи,  Івана За-
харевича – директора Ниж-
ненської школи, а також гос-
тей Оксану Манюх – началь-
ника відділу освіти Турківської
РДА та Ярослава Тирика – ди-
ректора Лімнянського НВК,
Ірину Кіру – помічника депута-
та Верховної Ради України Ан-
дрія Лопушанського.

Заступник директора
Бітлянського НВК Наталія Ми-
халко уклінно  подякувала  за
сумлінну працю на педа-
гогічній ниві  вчителям-пенсі-
онерам: Катерині Малетич,
Федору Чопику, Ярославу
Ніразу,  Ользі Богайчик, Катерині
Михалко, Дмитру Шепіді,  Кате-
рині Покурбанич, а  учасники ху-
дожньої самодіяльності  пода-
рували  ветеранам пісню «Спа-
сибі, вчителю».

Згадали й  світлої пам’яті  пе-
дагогів, яких  вже немає  з нами.
Це – Антоніна Павленко, Мико-
ла Лабецький, Євдокія Лабець-
ка, Катерина Ясінська,  Марія
Лабецька,  Ірина Фацинець,
Олександр Лабецький, Іван Ма-
летич, Катерина Бугір, Ярослав
Бугір, Ілля Богайчик, Марія Яцей-

ко, Ганна Бадурич, Наталія
Пічевська, Галина Яцейко, Ва-
силь Ніраз, Лідія Комарнівська.

Яскраво вплелася  в  урочис-
те святкування велика  і досить
цікава та насичена кількагодин-
на  концертна програма,  в якій
взяли участь  школярі Бітлянсь-
кого НВК і Сигловатської ЗОШ І-
ІІ ст.,  а також  працівники  На-
родного дому с. Бітля.  Це
Андрій Брянчик, Ольга Мельни-
кович, Михайло Лозанчин, Вікто-
рія Дьодьо, Василина Куник, Ва-
силь Сидор, Вікторія  Булельо,
Діана Булельо, Лілія Чопик,
Лілія Покурбанич, Віталія Покур-

банич,  Уляна Малетич,  Іван Чо-
пик,  Діана Тяжкун, Тетяна По-
курбанич, Наталія Яцейко, Ми-
рослава Легеза,  Христина Чо-
пик, Юлія Брянчик, Уляна Чопик,
Тетяна Ляхман, Василь Негер,

Наталія Лоцько, Лілія Цап, Оль-
га Сверлович, Ольга Мельнико-
вич, Наталія Мельникович; вчи-
телі – Надія Пасічник, Оксана
Яводчак, Люба Малетич, Ірина
Яцейко, Наталія Мельникович,
Ольга Брянчик, Галина Голов-
чак, Наталія Булельо, Василина
Шутка,  Василь Лоцько, Василь

Шутка; учні – Ірина Блищик, Іван-
на Дуран, Іванна Негер, Ірина
Лабецька, Марія Хрептак, Мар’-
яна Дребот, Марія Хрептак,  Іван
Лоцко,  Іван Бугір,  Василь Пецій,
Галина Негер,  Ангеліна Лабець-
ка,  Ангеліна Легеза,  Андріана
Дребот,  Соломія  Легеза. Луна-
ли  мелодії, пісні, хвилюючі
віршовані рядки, були представ-
лені чудові танцювальні номери,
гуморески,  яскраві літературно-
музичні композиції. Захопив усіх
чудовий  виступ учасника бага-
тьох всеукраїнських та міжна-

родних конкурсів – капели «Кар-
патія» (керівник –  випускник
Бітлянської школи Микола Ми-
хайлик,  члени колективу – Ярос-
лав Михайлик, Петро Михайлик,

Іван Тяжкун, гість
із Польщі –
Юзеф).

  Перед присут-
німи виступили
Микола Михай-
лик,  активіст; Пав-
ло Лоцько –  ви-
пускник школи,
директор Сигло-
ватської школи;
Олександр Ла-
бецький, голова
Турківської РДА;
Мирон Лабець-
кий, директор
К а р п а т с ь к о г о
НВК; Ірина Кіра,
помічник народ-
ного депутата Ук-
раїни Андрія Лопу-
шанського, яка
вручила групові
путівки на відпочи-

нок у санаторій «Женева» педа-
гогам та учням Бітлянського
НВК, дітям Сигловатської ЗОШ
та аматорам сцени Народного
дому с.Бітля; Василь Кузьович,
кандидат біологічних наук, ви-
пускник школи; Мирон Цап, пен-
сіонер; о. Михайло, місцевий па-

рох.  Всі вони щиро дякували гос-
подарям свята за запрошення і
бажали школі нових яскравих
здобутків у справі виховання та
навчання підростаючого покол-
іння.

Глибокі і щирі  слова вдячності
були адресовані борцям за волю
України, випускникам Бітлянсь-
кої школи –  Івану Лоцьку, Юрію
Вакуленку,  Ігорю Бадуричу,  Ва-
силю Гоцуру, Андрію Гоцуру, Ми-
колі Драбу,  Ярославу Михайли-
ку,  Юрію Дреботу, Василю Ніра-
зу, Ігорю Малетичу, Івану Строга-
ну, які проявили свій незламний
дух і стали на захист рідної Бать-
ківщини.

Все сплелось докупи  на юві-
леї школи – минуле, сучасне,
майбутнє. На очах в багатьох
бриніли сльози радості   від
зустрічі з рідною школою, друзя-
ми, знайомими.

 І те, що святкування  пройшло
на високому рівні, велика заслу-
га  всього педагогічного, батькі-
вського   та учнівського колекти-

ву Бітлянського НВК,  їх сусідів –
вчителів та учнів Сигловатсько-
го НВК,  Вдячні організатори свя-
та  за сприяння, допомогу і
підтримку Олександру Лабець-
кому – голові Турківської РДА,
Михайлові Ільницькому –  депу-
тату  Львівської  обласної ради,
Роману  Богайчику –  депутату
районної ради,  Ірині Кірі – по-
мічнику народного депутата
Верховної Ради України Андрія
Лопушанського,  підприємцям
Богдану Дреботу, Ігорю Павлику,
Оксані  Пецій,  Галині Роз-
дольській, Володимиру Брянчи-
ку,  Миколі Михалку – священику,
Оксані Манюх – начальнику
відділу освіти, Василю Яцейку –
жителю с. Бітля,  Василю Кузьо-
вичу – кандидату наук з м. Рога-
тин,  Миколі Михайлику – гро-
мадському діячу,  Любові Сокаль
– випускниці школи.

Домівка рідна, милий серцю
край,

Тебе ми не забудемо ніколи.
Нас, рідна школо, завжди зу-

стрічай!
Живи ще довго-довго, наша

рідна школо! – злітали у ви-
сочінь трепетні і хвилюючі  сло-
ва  ведучих ювілейного свята, а
разом з ними і многоголосе
«Многая літа!».

Наталія МИХАЛКО,
Микола МИХАЙЛИК.
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У понеділок, в  період неве-
личких шкільних канікул,  в ак-
товій залі Турківської  ЗОШ І-ІІІ
ст. №1 відбувся семінар, органі-
зований відділом освіти, в яко-
му взяли участь вчителі,  що пра-
цюють з першокласниками, і   ті,
які наступного  навчального року
прийматимуть першачків. Їх та-
кож  чекають кардинальні зміни
в  підходах до роботи в Новій ук-
раїнській школі.

На  педагогічному семінарі
були присутні Ольга Волощенко
і Олександра Козак – автори су-
часного підручника європейсь-
кого типу для першого класу  –
«Я досліджую світ».  Підручник
гармонійно інтегрує освітні га-
лузі:  мовно-літературну, мате-
матичну, природничу, технологі-
чну, інформативну, соціальну і
здоров’язбережувальну, грома-
дянську та історичну, мистецьку.
Тут  були почуті думки всіх про те,
що сьогодні відбувається в нашій
освіті, зроблено конкретний

аналіз інтегрованого курсу «Я
досліджую світ».

–  Нова українська школа  по-
чала працювати.  В наших дітей
сьогодні –  нові  умови навчан-
ня, а ви, вчителі, по-іншому, не
так, як було  досі,  маєте  забез-
печувати організацію навчаль-
ного процесу, – звернулася до
присутніх педагогів Ольга Воло-
щенко. – Турківщина – один із
прогресивних районів  у  тому
плані, що  обрали   навчання в
Новій українській школі  за про-
грамою. «НУШ-2», під редак-
цією Романа Шияна.   Ви зроби-
ли правильний вибір.  Адже
«НУШ-1» – це програма без
змін, та,  яка була в нас роками.
Програма «НУШ-2» поклала в
свою основу  циклічність навчан-
ня. Якщо раніше, наприклад, ми
мали  учня першого класу  на-
вчити читати, писати, рахувати,
розв’язувати задачі  за один на-
вчальний  рік, то на рівні типової
освітньої програми «НУШ-2» ми

маємо на це  два роки навчан-
ня. Тобто, якщо ви не навчили
дитину читати до  кінця першого
класу, ніхто – ні методист, ні ди-
ректор,  ні будь-хто інший не
може сказати вам, що ви не ви-
конали програму. Програма в
нас  розрахована на два роки.
Ми вважаємо, що це направду  –
революція в освіті, оскільки діти
є різні, стратегія навчання також
різна, але в такий спосіб ми за-
хищаємо і дитину, і самого вчи-
теля, тому що ми маємо час.

Багато похвального гості ска-
зали на адресу освітян нашого
району.

 – Турківщина прогресує в тому
плані,  що станом на сьо-
годнішній день всі учні першого
класу  на сто відсотків  забезпе-
чені підручниками. В області да-
леко не кожен район, навіть
найближчий до Львова,   може
похвалитися такою забезпечен-
істю підручниками.  І це все, без-
перечно,  дякуючи вашому кері-
вництву.  Молодці! Тобто  умови
для роботи  Нової української
школи  в районі  створено, зали-
шається нам з вами тільки якіс-
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Реформа  Нової української школи стартувала, і  вже всі

прекрасно розуміють, що дороги назад немає.  Якщо до верес-
ня  багато хто ще вагався, чи буде Нова українська школа, чи
не буде, яка вона буде,  то сьогодні в суспільстві таких роз-
мов  уже немає.

но втілити  освітянську реформу
в життя. До речі,  на наступний
рік уряд обіцяв закласти чималі
кошти  в бюджет на освіту,– зау-
важила Олександра Козак.

Приємною несподіванкою
семінару стала презентація по-
сібника «Незабаром – до шко-
ли», який видала накладом в
1000 примірників у видавництві
«Мандрівець» вчитель початко-
вих класів Турківської ЗОШ І-ІІІ ст.
№1,  вмілий і талановитий педа-
гог Тетяна Гребенюк.  У посібни-
ку – підготовлені педагогом те-
матичні інтегровані заняття з
майбутніми першокласниками.
Тут є казки, лічилки, сценарії,  а
також понад 50 авторських
віршиків, які допоможуть педа-
гогам організувати навчання чи
можуть бути використані  при
підготовці будь-якого заходу. До
речі, дуже багато з присутніх пе-
дагогів виявили бажання прид-
бати цю книжечку. До слова, Те-
тяна Гребенюк веде ще й свою
сторінку в Інтернеті під назвою
«Початкова школа та дошкілля»,
з якої  її колеги мають мож-
ливість почерпнути багато  ціка-
вого і корисного для себе.

Учасники семінару поставили
присутнім  авторам запитання,
поділилися своїм досвідом, а
заодно й почерпнули багато чого
нового для своєї  подальшої ро-
боти.

Ольга ТАРАСЕНКО.

НЕДОБУДОВАНИЙ
ХРАМ

УЖЕ РУЙНУЄТЬСЯ
Ми скоро звикаємо до позитивних змін і постійно нарікаємо

на негативне сьогодення. А воно завжди є: і одне, і друге. Се-
ред позитиву є прекрасна автострада, яка проходить тери-
торією нашого району; відкриття торгового центру «Рука-
вичка» і упоряд-
кування площі
навколо нього.
Гарно упорядко-
вана площа біля
Ощадбанку і ву-
лиця, що поруч.
Солідна і вид має
новобудова на-
впроти Ощад-
банку. Правда;
ніхто толком не
знає, хто її будує
і що ж то буде.
Прекрасно упо-
рядкована до-
рога від с. Верхнє
Висоцьке, попри
села є Матків,
Мохнате і на
трасу  Київ-Чоп.
Є й інші позити-
ви…

Недавно я заї-
хав у село Нижня
Яблунька, яке
найбільше за чисельністю населення на Турківщині. Там мешкає
біля трьох тисяч осіб. Є в селі церква Преображення Господнього,
якій понад двісті років. На такий великий населений пункт однієї
церкви замало.

Громада верхнього кінця села зібралась і утворила греко-като-
лицьку спільноту, яка і була зареєстрована у 2010 році з ініціативи
Адама Кузя. Проект церкви виготовив у неоукраїнському стилі архі-
тектор Іван Бесєдін. Ініціативу мирян і старання архітектора благо-
словив тодішній владика Самбірсько-Дрогобицької Єпархії – кир
Юліан Вороновський. А його наступник владика Ярослав Приріз
(до речі наш земляк, уродженець с. Ластівка),пожертвував ново-
створеній громаді на будівництво храму 5 тисяч євро. Активно підклю-

чились до збору коштів земляки Микола Іванюк, бізнесмен зі Скол-
івщини, священик-капелан о. Василь Іванюк, фірма «Плай», а та-
кож і жителі села. Найвагоміший внесок у будову храму вніс його
перший парох о. Антон Маличкович, який офірував на будову деся-
тину власних прибутків, був душею громади, вміло шукав і знаходив
майстрів, матері-
али і кошти. Деся-
тину від власних
прибутків поофі-
рував і Адам Ку-
зьо; він же протя-
гом шести років
с п л а ч у в а в
вартість електро-
енергії для будови
храму.

Ентузіазм се-
лян був дуже ви-
сокий, у 2010 році,
ще не була зареє-
стрована грома-
да ( це сталось у
грудні), а каплиця
вже постала, і в
ній проводилась
Служба Божа. Бу-
дівництво храму
розпочалось у
2013 році і актив-
но тривало до ве-
ресня 2016 року.

З вересня 2016
року парафію очолив отець Руслан Ґедзь. Від того часу усе пішло на
спад. Будова вже два роки стоїть невикінченою, нею ніхто не ціка-
виться. На численні звернення Адама Кузя до деканату і єпархії
ніхто не реагує.  Недокінчене будівництво почало занепадати, ак-
тивно кинувся грибок, почався процес гниття. Громада значно по-
меншала, ентузіазм згас. Адам Кузьо звертається до фахівців-буді-
вельників, щоб надали фахову допомогу, як позбутись вже існуючо-
го грибка…

А поруч з новобудовою храму УГКЦ постала православна церква
Київського патріархату. Почали її будувати дещо раніше, а заверши-
ли у 2014 році. Храм щасливо функціонує на славу Божу і на користь
людям.

Невже деканату і єпархії УГКЦ так байдужа доля незавершеної
будови, на яку вже затрачено чимало грошей?

Петро ЗБОРОВСЬКИЙ,
голова районної організації Українського товариства охорони

пам’яток історії та культури.

1 листопада відсвяткувала
свій ювілейний день народ-
ження дорога і любляча матуся,
чуйна і турботлива бабуся, по-
рядна, з добрим серцем сваха–
Валентина Олегівна Стоянович
із с. Верхнє Гусне.

Дорогу лю-
дину з наго-
ди ювілею
с е р д е ч н о
вітають син
Андрій, не-
вістка Васи-

лина, онучка
Марія, свати з с. В.

Висоцьке і бажа-
ють їй міцного здоров’я, любові
від рідних, поваги від дітей, миру,
добра, радості, сімейного благо-
получчя, Господньої ласки і
всього найкращого.

Всю доброту, яка існує в
світі,

Всю радість, що живе поміж
людей,

Найкращі всі, що до вподо-
би, квіти

Даруємо Вам в цей святко-
вий день.

Нехай Господь завжди у
поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щас-

тя й сили,
Радості земної і тепла!

СВЯТО
РІДНОЇ
ШКОЛИ

17 листопада 2018 року
Хащівська ЗОШ І-ІІ ступенів
святкуватиме 200-літній
ювілей школи.

Шановні випускники!
Адміністрація школи зап-

рошує Вас на свято, яке
розпочнеться о 12.00 го-
дині.

Будемо раді Вас бачити у
стінах рідної школи.

Сестри – Люба Мамчук і Кате-
рина Нікрасова,
брати – Михай-
ло та Іван Ко-
марницькі зі
своїми роди-
нами, щиро
вітають свою
сестру Галину
Михайлівну Ка-
расевич з 97-
річчям і бажа-
ють їй щастя,
здоров’я і багато років життя;
щоб щасливо відсвяткувати свій
сторічний ювілей.

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.

Загублені трудові книжки, ви-
дані на ім’я Марії Дмитрівни
Шемелинець та Миколи Івано-
вича Шемелинця, вважати не-
дійсними.
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Цю історію розповів мені один
з учасників національно-виз-
вольної боротьби повоєнних літ
Мирон Тимчій. Хай вона надто
буденна, побутова, але, сподіва-
юся, додасть бодай ще одну
краплинку правди до літопису
УПА.

Пізня осінь 1945 року. У Кар-
патах, поблизу Бескидів, розло-
ге бойківське село Либохора.
12,7 км вздовж потічка Либохір-
ки, притоки річки Стрий. Тут
влітку сорок четвертого був на
постої курінь «Верховинців» (ко-
мандир «Яструб», родом із Чер-
кащини, загинув смертю героя
під час наступу на райцентр Нові
Стрільбища, тоді ще Дрогобиць-
кої області). На місці постою уже
в наші дні я встановив фігуру

Матері Божої.
У зв’язку з нагальною потре-

бою, більші відділи УПА були пе-
реформовані у менші, чи кущі
самооборони. Тут був кущ «Бог-
дана» (Повханич Степан) із зас-
тупником «Гонтою» (Білас Зе-
нон), обидва із Либохори. У
криївці зимував надрайоновий
провідник «Береза» (Федак Во-
лодимир) із села Озимина на
Самбірщині. Про подію, що ста-
лася напередодні Святого Ми-
хайла, 21 листопада 1945 року,
власне, надалі йдеться.

У хаті селянки літнього віку
приготували вечерю на 12 осіб –
повстанців. Очевидно, перед
якоюсь акцією, бо на ній були
присутні і з обласного проводу, і
надрайонові та кущові  провідни-

ки боївок Боринського, частко-
во Підбуського та Славського
районів, і провідники СБ та по-
ранений стрілець. Перев’язку
пораненому робив друг «Мо-
дест». Господиня, яка бачила це,
звернулася до провідника «Бог-
дана»: «Йому важко взуватися,
а я маю нові вовняні шкарпетки.
Хай візьме й носить на здоро-
в’я». Друг «Модест» подякував і
відповів: «Йому б краще онучі
м’які». За хвилю жінка прино-
сить із комори сувій домашньо-
го лляного вибіленого на сонці
полотна. «Прошу відміряти,
скільки треба, я відріжу».
Відміряли, зробили ножицями
знак, і хтось з присутніх охо-
ронців провідника взяв той сувій
і хотів роздерти по мітці. Селян-
ка гукнула: «Не смійте!». Всі з по-
дивом подивилися на неї. Вона
ж пояснила: «Рветься полотно
лише на небіжчика, щоб накри-
ти тіло, а я даю від щирого сер-
ця, щоб виздоровів хутко та бо-
ровся надалі». Отож, відрізали
ножицями.

Обласний провідник звернув-
ся до «Гонти»: «Ви, здається,
педагог за фахом, ось нам про-
ста селянка продемонструвала
відкритий урок патріотизму».
Сам підступив до неї, став на
коліно, подякував і поцілував їй
руку. Так само вчинили усі при-
сутні повстанці.

Господиня понесла сувій до
комори, а звідти принесла
пляшку наливки із шипшини.
Каже: «Завтра Михайла, день
народження мого найстаршого
сина – учасника боїв у Кар-
патській Україні. Його заареш-
тували у 1940 році і розстріляли
у Стрийській тюрмі 26 червня
1941 року. Якби зміг тоді вряту-
ватися, то зараз був би поміж
вас. Тому прошу, випийте по
чарці за упокій мого сина!», і
додала, усміхнувшись: «Ця на-
ливка смачна, не шкідлива, як
ліки». Пригубила сама... По часі
селянка запропонувала: «Я ще
маю вовняну пряжу, то коли бу-
дете у нашій місцевості, заходь-
те, будуть готові ще для вас шкар-
петки. Ласкаво прошу!».

Друг «Береза» зауважив: «Де-
калог не вчили, а говорите і чи-
ните, як він велить».

Почалася приємна вечірня гу-
тірка. Друг «Модест» – чудовий
голос мав - заспівав. Час минав
швидко. Почав падати сніжок. Як
кажуть бойки: «Святий Михайло
на білому коні приїхав». По-
встанці зібралися хутко в дорогу,
на Закарпаття, щоби свіжий сніг
сховав сліди і не навів більшо-
вицькі банди на шлях вояків
УПА.

У селі Либохора, у бункері на
полонині, до кінця 1947 року
діяло видавництво «Верхи», де
друкувалася національна літе-
ратура, листівки, які кур’єри пе-
редавали по всіх теренах Дрого-
биччини, а також на Закарпат-
тя, і навіть у Чехію та Польщу.
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 У Вуглекепському товаристві, до якого належимо я, мій син,

зять і племінник, шанують чесність і мужність. Ми ніколи не
забудемо, хто виборював свободу і якою дорогою була її ціна
для наших батьків і дідів. Жорстокі бої партизанів УПА з енка-
ведистами та фашистами тривали і на моїх родинних тере-
нах, у Турківщині. Уже шість десятиліть я мешкаю у Черво-
нограді, але серцем і надалі з рідним селом, з Карпатами. Допо-
магаю землякам в увічненні пам’яті героїв національно-виз-
вольних змагань. Нині «друзі» і відверті вороги чинять розб-
рат поміж українцями. Коли люди, нарід, будуть поважати
можновладців, усіх тих, хто зверху, так, як колись цінували,
любили й берегли вояків УПА прості селяни з гір, лише тоді
Україна стане направду незалежною державою. Наразі, на жаль,
безліч владців-холуїв згинаються перед московитами і перед
доларовими пачками, немовби їх заганяють у шахтну лаву
метрової висоти. Шахтар у метровій лаві навколішки видобу-
ває для країни світло, а вони під сонцем – ганьбу для свого
родоводу.

СВЯТО
УКРАЇНСЬКОЇ

ЗБРОЇ
Не віриться, чи може, сон,

Чи може, справді Воля близько?
Я бачу рідний легіон,

Я бачу Українське військо…
(Із повстанської пісні)

Ветерани УПА відходять у засвіти. Їх стає все менше, але
не згасає, не може зникнути потреба у їхніх розповідях про
визвольну боротьбу. Новим поколінням важливо знати не лише
про мужність у жорстоких боях з енкаведистами, а й довіда-
тися, як минало їхне неспокійне будення. Про одну непересічну
подію з побуту повстанців розповів мені політв’язень сталі-
нських концтаборів, який чверть віку гарував у буцегарнях
Крайньої Півночі колишнього Радянського Союзу, Мирон Танчій
(«Директор», «Скромний»), який помер 2017 року.

 Бойківщина, село Либохора, моє рідне. Остання неділя вересня
1944 року. Була тепла сонячна погода. Кожної неділі у місцевій церкві
правилася Служба Божа. Храм був переповнений не лише місце-
вими мешканцями, а й велелюддям із навколишніх сіл. Було тут і
чимало повстанців.

Після відправи на подвір’ї встановили щоглу для підняття націо-
нального прапора України.

Командування куреня «Верховинці» (командир «Яструб», родом
із Черкащини) запросило усіх присутніх взяти участь у святі украї-
нської зброї.На це дійство прибули гості, вояки УПА, і з сусідніх ку-
ренів. А саме: командир 26-го відтинку «Лемко», курінний «Рен» –
Мартин Мізерний, курінні «Різуна» із с. Завадки і «Благого» із с.
Комарники, кущ «Богдана» (Степан Повханич) і його заступник «Гон-
та» – Зіновій Білас із с. Либохора, надрайоновий провідник «Бере-
за» (Володимир Федак із Самбірщини). А також авторитетні діячі
ОУН–УПА обласного проводу, надрайонові й кущові провідники бої-
вок Боринського, Турківського, частково Підбуського та Славського
районів. Прибули й провідники СБ, вояк дивізії СС «Галичина» Іван
Ільницький, родом із села Гусне.

Керував святковим дійством заступник курінного чотар «Бескид»

– він колишній випускник української гімназії. Разом із ним – про-
фессор гімназії Василь Хомицький. Пан Василь – випускник Празь-
кого університету, офіцер австрійської армії у Першій світовій війні.

Біля альтанки – шановані гості і змішаний хор.
Підняли прапор. Синьо-жовте знамено ласкає осіннє, але теп-

ле, сонячне проміння. Розчулені обличчя. На очах у багатьох селян
сльози.

Хористи виконують гімн
«Ще не вмерла Україна».
Відтак слово мають чільні
представники проводу ОУН-
УПА. Вони переконані: Ук-
раїна буде незалежною
державою! У виконанні хору
звучать патріотичні пісні.

Після урочистостей вояки
УПА демонструють веле-
людному зібранню бойовий
трофей – здобуту в боях з
більшовиками польову гар-
мату піхоти. Вона нині мов-
чить і ніколи уже не стріля-
тиме, руйнуючи селянські
обійстя. Лунають залпи зі
здобутої у боях з ворогом
повстанської зброї. Це –

свідчення непереможності і віри у щасливе майбутнє карпатсь-
кого краю.

Провідники охоче спілкуються з місцевими селянами. Професор
Василь Хомицький ділиться враженнями, спогадами та дає прак-
тичні поради.

У курені «Верховинці» є декілька полонених «румунів» (урод-
женців Буковини), вони одразу приймають присягу і вступають до
лав УПА.

Після завершення свята селяни з Гусного, Кривки, Маткова, Мох-
натого, Івашківця, Висоцького, Бітлі, Гнилої, Нижньої Ботивки (ось з
якої великої округи прибув нарід!) прощаються і розходяться по
домівках.

На місці відзначення восени 1944 року свята повстанської зброї,
у селі Либохора, тепер стоїть пам’ятний хрест, установлений авто-
ром цих рядків.

Матеріали сторінки підготував шахтар – ветеран, голова
ППО НПГУ пенсіонерів та інвалідів праці м. Червоноград, член
Всеукраїнського братства УПА ім. Романа Шухевича Михайло
КАЗИБРІД-«КАТЬО» (на фото).

Церковний комітет та пара-
фіяни церкви Святого Миколая
с. В. Висоцьке
щиросердеч-
но вітають
імость Ва-
лентину з
днем на-
родження і
бажають їй
міцного здоро-
в’я, родинного
тепла, мирного неба над голо-
вою, Господньої ласки і благо-
словення.

Нехай літа не стануть тя-
гарем,

Нехай душі не вигасне зірни-
ця,

Хай повниться до краю
день за днем

Любов’ю й щастям золота
криниця.

Нехай життя наснаги додає
Багато літ ще мріяти й

творити.
Хай Бог допомагає все жит-

тя
В здоров’ї й радості до сто-

річчя прожити.
Хай ніколи не болять Вас

руки,
Старість хай обходить по-

всякчас.
Тільки радість хай прино-

сять внуки
І всі люди поважають Вас!

Колектив Будинку дитячої та
юнацької творчості сердечно
вітає із золотим ювілеєм керів-

ника гуртка Гали-
ну Михайлівну

Пецкович і
бажає ша-
новній юві-
лярці ніко-

ли не хворіти,
душею не стар-

іти, творчого нат-
хнення, родинного

тепла, Божої опіки і благосло-
вення на многії літа.

Прийміть вітання наші
щирі

І побажання в цей святковий
день.

Нехай з небес від Бога
ллється милість,

Любов і шана – від дітей.
Хай Божа Мати від біди обер-

ігає,
В душі панують мир і добро-

та,
Ісус Христос здоров’я поси-

лає
На щастя щедрі многії літа!

Колектив Верхньогусненсько-
го НВК щиросердечно вітає з
ювілеєм добру, чуйну колегу
по роботі, вчителя по-
чаткових класів
Валентину Олегї-
вну Стоянович і
бажає шановній
ювілярці міцно-
го здоров’я – з
роси і води,
сповнення усіх
заповітних мрій і спо-
дівань,

Любові, світлої радості, Божої
ласки і благословення на довгі і
щасливі роки життя.

Що задумали Ви – нехай збу-
деться,

Всі печалі нехай забудуть-
ся.

Хай любов і здоров’я будуть
до старості,

Ми ж бажаєм Вам – тільки
радості!
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– Отже, Миколо Феодосійо-
вичу, декілька слів про терм-
іни, на які призначається суб-
сидія?

- Субсидія на оплату житлово-
комунальних послуг тепер при-
значатиметься з місяця звер-
нення за її призначенням до
кінця опалювального сезону (30
квітня) і розраховуватиметься
окремо на неопалювальний та
опалювальний сезони (така
норма діяла до 01.05.2018).

Всім домогосподарствам,
яким субсидія була призначена
на неопалювальний сезон 2018
року, у тому числі без визначен-
ня її розміру, продовжується
термін дії субсидії до кінця опа-
лювального сезону, і проводить-
ся розрахунок розміру субсидії
на опалювальний сезон без по-
вторного звернення.

При цьому, враховуючи, що це
не призначення субсидії на но-
вий термін, а розрахунок розмі-
ру субсидії на опалювальний
сезон, не визначається право на
її отримання, зокрема з ураху-
ванням наявності простроченої
заборгованості з оплати житло-
во-комунальних послуг.

Розрахунок розміру субсидії на
опалювальний сезон таким до-
могосподарствам проводиться
на підставі доходів за І-ІІ кварта-
ли поточного року та інформації
надавачів послуг про вартість
послуг за встановленими соц-
іальними нормативами спожи-
вання послуг в опалювальний
сезон. Склад домогосподарства
та перелік послуг залишається
таким, як і при призначенні суб-
сидії в неопалювальний сезон,
за винятком випадків, коли гро-
мадянин поінформував про
відповідні зміни.

– А як  призначають субси-
дію на понаднормову площу
житла?

- Доповнено перелік осіб,
яким житлову субсидію може
бути призначено за рішенням
комісії на понаднормову площу
житла, які:

отримують пенсію у зв’язку з
втратою годувальника або по
інвалідності;

досягли пенсійного віку, вста-
новленого статтею 26 Закону
України „Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страху-
вання» і отримують пенсію за
вислугою років;

отримують державну соціаль-
ну допомогу особам з інвалідні-
стю з дитинства та дітям з інвал-
ідністю.

– Які зміни в призначенні
субсидій для тих, хто має ве-
лику площу житла?

- З 1 жовтня 2018 року, при

ЩОБ У ПОМЕШКАННІ
БУЛО ЗАТИШНО Й ТЕПЛО

зміни до порядку надання субсидій

визначенні права на отри-
мання субсидії, враховуєть-
ся не загальна площа жит-
лового приміщення, а опа-
лювальна.

Субсидія не призначаєть-
ся, якщо опалювана площа
житлового приміщення пе-
ревищує 120 кв. метрів для
квартир у багатоквартирно-
му будинку, 200 кв. метрів
для індивідуальних бу-
динків. При цьому ця нор-
ма не поширюватиметься і
на багатодітні сім’ї.

За рішенням комісії суб-
сидія може бути призначе-
на, якщо у житловому при-
міщенні (будинку) оформле-
но два і більше окремих
особових рахунки, за умови,
що опалювана площа час-
тини житлового приміщен-
ня кожного домогосподар-
ства, на яку призначається суб-
сидія, не перевищує 120 кв.
метрів для квартири, 200 кв.
метрів для індивідуального бу-
динку.

У зв’язку з цими змінами,
інформуємо  домогосподарства,
яким відмовлено у призначенні
субсидії з таких причин, про мож-
ливість звернення до органу
соціального захисту населення
для розгляду питання призна-
чення субсидії на опалювальний
сезон.

– Чи може скористатися
субсидією людина, що має за-
боргованості зі сплати алі-
ментів?

- Змінами передбачено, що
субсидія не може бути призна-
чена (у т. ч. за рішенням комісії)
у випадку, коли у складі домогос-
подарства, або у складі сім’ї чле-
на домогосподарства, є особи,
які за даними Єдиного реєстру
боржників мають заборго-
ваність за виконавчими провад-
женнями про стягнення алі-
ментів понад З місяці (крім осіб,
які є алко- або наркозалежни-
ми, що підтверджується довід-
кою від лікаря).

До налагодження обміну да-
ними про таких осіб з Мін’юстом
відповідну інформацію щодо
кожної особи можна отримати
з указаного реєстру, який є публ-
ічним, на сайті Мін’юсту.

– Миколо Феодосійовичу,
завжди наших читачів ціка-
вить питання, як обрахо-
вується сукупний дохід при
призначенні субсидій?

- Постановою Кабміну № 841
уточнено, що для розрахунку
житлової субсидії враховуються
нараховані доходи членів домо-
господарства. При цьому, як і
раніше, розмір заробітної пла-

ти враховується після сплати
податку на доходи фізичних осіб.

Перелік доходів, які врахову-
ються під час призначення жит-
лової субсидії, доповнено грошо-
вими переказами, отриманими
з-за кордону (на підставі задек-
ларованих сум), а які не врахо-
вуються, - сплаченими алімен-
тами (за умови документально-

го підтвердження фактичної
сплати) та спеціальною бюджет-
ною дотацією за вирощування
молодняка великої рогатої худо-
би.

Також визначено, що розраху-
нок середньомісячного доходу
для осіб, які отримували хоча б
один із таких видів доходу, як сти-
пендію, допомогу при народ-
женні (усиновленні) дитини, до-
помогу особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідні-
стю, допомогу по догляду за осо-
бами з інвалідністю І і II групи
внаслідок психічного розладу,
допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та особам з
інвалідністю, тимчасову держав-
ну соціальну допомогу непрацю-
ючій особі, яка досягла загаль-
ного пенсійного віку, але не на-
була права на пенсійну виплату,
здійснюється шляхом ділення
загальної суми сукупного дохо-
ду за період, за який враховують-
ся доходи для призначення жит-
лової субсидії, на кількість
місяців, у яких отримано цей
дохід.

Уточнено, що у разі призна-
чення житлової субсидії з почат-
ку опалювального сезону, дохо-
ди у вигляді пенсії враховуються
в розмірі нарахованої пенсії за
останній   місяць   попередньо-
го   неопалювального   сезону
(вересень),   а  у  разі призна-
чення житлової субсидії з почат-
ку неопалювального сезону, до-
ходи у вигляді пенсії враховують-
ся в розмірі нарахованої пенсії
за останній місяць попереднь-
ого опалювального сезону
(квітень).

Передбачено, що не врахову-
ються доходи батьків, у разі при-
значення субсидії студентам, які
зареєстровані у гуртожитку за

місцем навчання, а також дохо-
ди одного з батьків дитини у разі
призначення субсидії другому з
батьків, який проживає з дити-
ною, у випадку, коли батьки роз-
лучені.

Окрім того, змінено порядок
розрахунку сукупного доходу для
осіб, які у періоді, за який врахо-
вуються доходи, отримували до-
помогу по безробіттю.

Якщо у них середньомісячний
сукупний дохід менше мінімаль-
ної заробітної плати, за кожний
місяць отримання допомоги у
розмірі, меншому за прожитко-
вий мінімум, встановлений для
працездатних осіб станом на
кінець періоду, за який врахову-
ються доходи, враховується
дохід у розмірі прожиткового
мінімуму, встановленого для
працездатних осіб станом на
кінець періоду, за який врахову-
ються доходи; за кожний місяць
отримання допомоги у розмірі,
більшому за прожитковий
мінімум, встановлений для пра-
цездатних осіб станом на кінець
періоду, за який враховуються
доходи, - фактично отримані до-
ходи; за кожний місяць, у якому
відсутні доходи, — дохід у сумі
трьох розмірів прожиткового
мінімуму, встановленого для
працездатних осіб станом на
кінець періоду, за який врахову-
ються доходи.

Звертаємо увагу, що крім того,
враховуються інші види доходів,
які отримала безробітна особа
протягом періоду, за який вра-
ховуються доходи.

– Чи має шанс людина, що
була на заробітках за кордо-
ном, оформити субсидію?

-  З метою урегулювання пи-
тання призначення субсидії до-
могосподарству, до складу яко-
го входять заробітчани, що пе-
ребувають за кордоном понад
2 місяці протягом періоду, за
який враховуються доходи для
призначення житлової субсидії,
надано можливість комісіям
приймати рішення щодо при-
значення субсидії, якщо такими
особами підтверджено легалі-
зованими в Україні документа-
ми набуття страхового стажу в
інших країнах, з якими укладено
договори про соціальне забез-
печення.

Відповідний перелік розміще-
но на веб-сайті Мінсоцполітики
у розділі «Міжнародна
діяльність» у закладці «Міжна-
родне співробітництво». Зокре-
ма заявник має надати перекла-
дену довідку зі страхової чи соц-
іальної установи країни, з якою
наша держава уклала угоду про
сплату страхових внесків, зат-
верджену українським нотаріу-
сом.

– І на завершення, Миколо
Феодосійовичу, чи треба  пла-
тити обов’язкову частку
плати за послуги, якщо їх
вартість спожитих послуг
менша неї?

- Постановою надано право
отримувачам субсидії розрахо-
вуватися за фактичну вартість
спожитих послуг, якщо вона мен-
ша за обов’язкову частку.

– Дякуємо за інтерв’ю, од-
ночасно нашим читачам нага-
дуємо, якщо в когось є запи-
тання щодо призначення суб-
сидій, можна зателефонува-
ти до редакції і отримати ви-
черпну відповідь.

Розмовляв
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Неоднозначно широкий загал людей відноситься до держав-
ної програми надання субсидій населенню. Схвально сприйма-
ють її ті, що можуть, маючи законні підстави, оформити цю
соціальну пільгу, й дещо упереджено, а й навіть критично, ті,
кому, з різних причин, субсидія, як кажуть, не виходить. Сам
процес нарахування субсидій щороку зазнає змін, а тому важли-
во знати всі нововведення, щоби вчасно зорієнтуватися, буду-
чи в всеозброєнні. Власне тому сьогодні ми друкуємо інтерв’ю
з начальником управління соцзахисту населення Турківської
РДА Миколою Гутом (на фото), який в міру можливостей дає
відповіді на запитання, що цікавлять наших читачів.

НІЧОГО
НЕМА
БЕЗ

ЛЮБОВІ
Коли жінка без любові са-

дить рослину – виросте бур’-
ян, коли сідаю писати рядки
без любові – нісенітниця буде.
Одне слово, без любові не по-
стане нічого.

Після найбільшої й найпер-
шої Господньої заповіді нам за-
лишено: «Люби свого ближнь-
ого, як самого себе» (Матв.
22, 36, 39). Цей один із визнач-
них духовних стандартів най-
частіше нівечиться нами,
смертними, щомиті в житті
нашому.

Маю, насамперед, на увазі те-
левізійні трансляції «Стосується
кожного» і «Показує Україна».
Скільки тут горя, розпачу, сліз,
прокльонів, безвихідності та
страждань. Чому?  Людина своїм
безмежним егоїзмом забуває
про Бога, про своє покликання
в житті – любити, бути добродієм,
нести світло й теплі чуття.

Їдучи в потязі, хоч-не-хоч, чую
«сповідь» однієї пані своїй по-
путниці. Найперше довідуюся,
що вона дуже і дуже любить своїх
дітей. Погодьтеся, що це зако-
номірно. Всі діти, крім сина, жи-
вуть окремо від неї й мають, зро-
зуміло, свої сім’ї. «Купила
польський перець. По дві гривні.
Собі три пачки й синові одну», -
промовила любляча мама…
Невже зі сином, який живе з
нею, конче рахуватися?

Любов у християнстві– це по-
чуття сердечної прихильності до
когось, найвища та найпрекрас-
ніша чеснота. Означає безко-
рисну любов Бога до людей, лю-
дини до свого ближнього.

Любов – це не лише чеснота.
Це – сутність життя нашого. Іноді
жінки ідуть із церкви в неділю
додому. Зазвичай, окремі груп-
ки їх зупиняються чи не біля кож-
них воріт і годину базікають.
Осуджують, обмовляють своїх
сестер і братів. Хіба то вияв лю-
бові? Це наша духовна
нікчемність, ницість і безликість.

Не кажу вже про електрички:
мало хто покладе на себе хрест
раменний при відправленні по-
тягу, а починаються несусвітні
теревені – ліпше бути глухим.
Колись подорожні читали,  мо-
лилися вервичку – тепер здеб-
ільша карти, пусті балачки.

Апостол Павло залишив нам
сокровенні та невмирущі слова
про Любов: Нехай любов ваша
буде нелицемірною. Не будьте
винні нікому нічого, крім любові
один до одного, бо кожен, хто
любить свого ближнього, уже
виконує закон. Любов не завдає
ближньому кривди, тому любов
є виконанням закону. Усе, що
робите, робіть з любов’ю.

    Тож пам’ятаймо про них і їх
виконуймо!

Зиновій БИЧКО,  
мовознавець, член НСЖУ,

м. Львів
 У магазин «Меблі» (м. Турка) потрібен на роботу водій (з власною

машиною)  розвозити меблі по селах.
Телефон для довідок: 0676767950. Марія Леонідівна.

Продається трикімнатна квартира в с. Явора, вул. Вокзальна 1, окремий вхід. Є фундамент на гараж і дві кімнати. Ціна – договірна.
Тел.: 0673721530.

Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (ВС 044206 від
08.12.2010р.), видане відділом у справах сім’ї молоді та спорту на
ім’я Аліни Іванівни Сипливої, вважати недійсним.
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ПОНЕДIЛОК, 5
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.25 Профiлактика!!!
14.05 Телепродаж
14.25, 15.10, 16.50, 19.25,
22.45, 01.10, 02.50, 04.25
Погода
14.30 :РадiоДень
15.00, 21.00, 03.00 Новини
15.20 Чудова гра
15.55 Д/ц «Це цiкаво»
16.25 Лайфхак українською
17.05 Фiльм-концерт
«SUPERNATION» гурту «Друга
рiка»
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Своя земля
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Шахтарська змiна
22.15 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.50, 02.25 Складна розмова
23.20 Перша шпальта
23.45, 03.55 #NeoСцена з
Олегом Вергелiсом

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, 14.35 «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 «Двi матерi»
21.45 «Мiняю жiнку - 14»
23.45, 00.50 «Танцi з зiрками»

ІНТЕР
01.10 «Вещдок»
01.55, 05.15, 20.00
«Подробицi»
02.40, 03.30 «Орел i Решка.
Шопiнг»
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
04.45 «Top Shop»
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 Х/ф «Мадам»
12.25 Х/ф «Я, Тоня»
15.00 «Склад злочину»
15.45 «Жди меня. Україна»
21.00 Т/с «Голос з минулого»
22.00 Т/с «Катя»

ВIВТОРОК, 6
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 19.25,
22.45, 01.10, 02.50, 04.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза» 12+
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки культур»
12.25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Незвичайнi культу-
ри»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55, 04.30 Фольк-music
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Плiч-о-плiч
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi

22.15 Д/ц «Подорож вiдкритим
космосом»
22.50 Розсекречена iсторiя
23.45, 03.55 #БiблiоFUN з
Ростиславом Семкiвим

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»
10.50, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.50, 14.35 «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 «Двi матерi»
21.45, 23.25, 00.50 «Модель XL
- 2»
01.20 «Свiтське життя 2018»

ІНТЕР
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 Т/с «Клон»
11.10, 12.25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
13.50 «Правила виживання»
Прем’єра
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробицi»
21.00 Т/с «Голос з минулого»
22.00 Т/с «Катя»
00.00 Х/ф «Єдина дорога»

СЕРЕДА, 7
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 16.45,
19.25, 22.45, 01.10, 02.50, 04.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Незвичайнi культу-
ри»
14.30 52 вiкенди
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильна доля
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Шахтарська змiна
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Подорож вiдкритим
космосом»
22.50 Схеми. Корупцiя в
деталях
23.20 Букоголiки
23.45, 03.55 #KiноWALL з
Сергiєм Тримбачем

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»
10.40, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.50, 14.35 «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 «Двi матерi»
21.45, 22.45, 23.55, 00.50 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
01.00 «Свiтське життя 2018»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.10 «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 Т/с «Клон»
11.10, 12.25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 03.35 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.20 «Подробицi»
21.00 Т/с «Голос з минулого»
22.00 Т/с «Катя» (16+)
00.00 Х/ф «Хто стукає у дверi до
мене»

ЧЕТВЕР, 8
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 16.45,
19.25, 22.45, 01.10, 02.50, 04.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Гордiсть свiту»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Промiнь живий
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 #ВУКРАЇНI
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22.15 Д/ц «Подорож вiдкритим
космосом»
22.50 Сильна доля
23.45, 03.55 #МузLove з Любою
Морозовою

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»
10.40, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.55, 14.40 «Мiняю жiнку»
15.50 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Двi матерi»
21.45 «Грошi 2018»
22.30 «Право на владу 2018»
00.50 Х/ф «Життя i доля»

ІНТЕР
05.35 «Мультфiльм»
06.10, 22.50 «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 Т/с «Клон»
11.00, 12.25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 05.15 «Подробицi»
21.00 Концерт «Кращi
українськi хiти. Iрина Бiлик та
гурт «ТIК»»
23.45 Х/ф «Вiй»
02.30 Х/ф «Травнева нiч або
утоплена»

П’ЯТНИЦЯ, 9
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,

09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 12.20, 14.25, 16.45,
19.25, 23.15, 01.10, 02.50
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
10.30, 14.05 Телепродаж
11.00 XVIII Радiодиктант
нацiональної єдностi. До Дня
української писемностi та мови
12.00, 23.00 Лайфхак українсь-
кою
12.25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35, 23.20 Д/ц «Гордiсть
свiту»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Енеїда
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Перший на селi
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком» 16+
21.25, 03.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголiки
02.25 Роздягалка

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.45, 14.35 «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 «Розсмiши комiка»
01.15 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 22.00 «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 Т/с «Клон»
11.10, 12.25 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi»
13.50 «Правила виживання»
14.50, 15.45, 16.45, 01.40
«Вещдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
23.50 Х/ф «Алегро з вогнем»
03.05 Х/ф «Iноземка»

СУБОТА, 10
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.35 М/с «Ведмедi-
сусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
01.10, 03.00 Новини
09.30, 13.00, 14.50, 16.35,
22.30, 03.20 Погода
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/ц «Це цiкаво»
10.40 Чудова гра
11.10, 16.40 Телепродаж
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.05 Х/ф «Естер прекрасна»
15.05 Казка «Панi Завiрюха»
16.10 Спiльно
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00, 05.05 Розсекречена
iсторiя
21.25 Промiнь живий
22.35 Д/ц «Неповторна приро-
да»
23.05, 03.30 Свiтло
00.05 Д/ц «Незвичайнi культу-
ри»
01.35 «Шлях додому» з Ярос-
лавом Мельником

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН

07.00 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 10.35, 11.15 «Їмо за
100»
11.55, 23.15 «Свiтське життя
2018»
13.00 «Модель XL - 2»
14.40 Х/ф «Ржевський проти
Наполеона»
16.20 «Вечiрнiй квартал 2018»
18.30 «Розсмiши комiка 2018»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Вечiрнiй квартал»
00.20 «Iгри приколiв 2018»
01.20 «Розсмiши комiка»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
07.00 «Жди меня. Україна»
08.50 «Слово Предстоятеля»
09.00 Х/ф «Беремо все на
себе»
10.30 Д/п «Ватутiн» Прем’єра
11.15 Х/ф «Вони воювали за
Батькiвщину»
14.30 Х/ф «Женя, Женєчка та
«катюша»»
16.10 Х/ф «А зорi тут тихi...»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Круче всех»
22.30 «Великий бокс. Олек-
сандр Усик - Тонi Белью»
01.30 Х/ф «Господар тайги»

НЕДIЛЯ, 11
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
01.10, 03.00 Новини
09.30, 11.15, 13.20, 14.50,
16.35, 19.55, 23.00, 03.20
Погода
09.35 Х/ф «Естер прекрасна»
11.25 Д/ц «Свiт дикої природи»
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.25, 16.40 Телепродаж
13.50 #ВУКРАЇНI
14.20 Перший на селi
15.00 Фольк-music
16.05 Шахтарська змiна
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/ц «Iгри iмператорiв»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.00 Промiнь живий
23.10 Д/ц «Неповторна приро-
да»
00.05 Д/ц «Незвичайнi культури»
01.35 «Шлях додому» з
Євгенiєю Гладiй
02.05 Д/ц «Смачнi iсторiї»

КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
07.00, 01.40 «Українськi
сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.00 «Свiт навиворiт - 10:
Бразилiя»
11.00, 12.00, 13.20 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
14.50 «Свiт навиворiт - 2: Iндiя»
15.50 Х/ф «Ейс Вентура: Розшук
домашнiх тварин»
17.40 Х/ф «Ейс Вентура: Коли
природа кличе»
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
23.40 «Лiга смiху 2018»

ІНТЕР
06.50 «Мультфiльм»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон 2»
11.00 «Орел i Решка. Переза-
вантаження. 3 сезон»
12.10 «Круче всех»
14.10 Д/п «Перша свiтова.
Справа принципу»
15.20 Х/ф «Доктор Живаго»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Шукач води»
23.00 Х/ф «До побачення, там
нагорi»
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Продається хата двоповерхо-
ва в с. Присліп, 2 га поля прива-
тизованого, стайня, 2 шопи.

Тел.: 0991232430.

ТзОВ «Новодім» реалізує на-
селенню брикети торфові для
опалення житлових приміщень.

Адреса: м.  Турка, вул. Травне-
ва, 8  (вугільний склад). Тел.:
0667889365.

Пр ода єть ся  ка фе
«Квітка Карпат», що зна-
ходиться на перехресті при
в’їзді в Турку.

Ціна – договірна.
 Тел.: 0501724290.

Педагогічний колектив Ільницького НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю трудового навчання Федору Миколайовичу Масендичу з
приводу тяжкої втрати - смерті  матері.

Колектив працівників Ільник-Закіпчанської ЗОШ І ступеня вислов-
лює щире співчуття директору школи Марії Василівні Масендич і її
чоловікові Федору Миколайовичу з приводу тяжкої втрати – смерті
свекрухи і матері – Софії Дмитрівни.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття молодшій сестрі хірургічного відділення
Любомирі Іванівні Комарницькій з приводу передчасної смерті бра-
та.

Працівники ПП с. Комарники висловлюють щире співчуття Лю-
бові Мар’янівні Зубрицькій з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

– Миколо Миколайовичу,  чому  у Вас визріла дум-
ка займатися проектами?

– Особисто моїм вчителем був колишній голова Ста-
росамбірської районної ради, нині покійний,  Володи-
мир Горбовий, який прагнув чогось нового, жив для лю-
дей. Приїжджаючи часто в Старий Самбір на семінари,
я почерпнув  на них дуже багато потрібного для себе.  І
все думав, коли ж ми на Турківщині зможемо щось под-
ібне зробити?  А  коли став  займатися проектами, зро-
зумів, що це  робота не з легких.   Тут  потрібно мати
зв’язки,  завжди вільний час, аби  їздити на конференції,
тренінги,  семінари. Проте це  варте того, щоби втілити в
життя той чи інший проект.

–  Чи були за цей час проекти, якими ви залишили-
ся задоволені?

–  На сьогодні реалізовано вже  більше 40 проектів.
Дуже гарний проект вийшов по с. Сянки – капітальний
ремонт  місцевого Народного дому.  Тут практично з руї-
ни зробили прекрасну будівлю. Напевно, це один з най-
кращих проектів.  Там би ще здалося написати проект
на будівництво  відмостки, на  облагородження  под-
вір’я, і цей Народний дім виглядав би ще кращим. Ну,  це
сянківська громада вже нехай вирішує сама, чи  потрібно
їй таке, чи ні. Дуже успішно реалізований  був проект у
Закіпцях. По правді, трохи було страшнувато братися за
цей Народний дім, адже будівля  культустанови була в
жахливому стані. Треба відмітити, що в цьому при-
міщенні знаходиться ще й фельдшерсько-акушерський
пункт. Тож проект робили тільки на ремонт Народного
дому, і виглядало би трохи не по-людськи, коли б зроби-
ли три кімнати, а четверту  залишили. Тож одного разу
там побував депутат  Львівської обласної ради Михайло
Дзюдзь й  пообіцяв за власні кошти відремонтувати оцю
четверту кімнату, де знаходиться ФАП.  Свого слова Ми-
хайло Семенович  дотримав.  І тепер усі бачать, в якому
чудовому стані цей будинок. До речі, в плачевному стані
знаходиться  й Народний дім в Жукотині, аж  соромно
дивитися на нього. Тим більше, що у цьому селі наро-
дився такий видатний громадський діяч як Омелян Ба-
чинський.  Щоправда, ми  вже писали проект на поточ-
ний рік відносно НД с. Жукотин, але  він, на жаль, не
пройшов у конкурсі мікропроектів, у зв’язку з малим
фінансовим  внеском громади.  Якщо чесно, то там цю
стару будівлю треба зносити, і все починати по-новому.

Є в нас  втілено чудовий проект  Європейського Со-
юзу та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, ор-
ієнтований на громаду – ІІІ» по с. Вовче, якому немає
аналогів навіть в області.  Там  лікарську амбулаторію
опалюють  встановленим тут тепловим насосом «по-
вітря-вода» – без дров, і без вугілля, тільки електрикою.
Таке  опалення є лише в дитячому садку в Раві-Руській,
а також в лікарській амбулаторії с. Ралівка.

 Щодо втілення  проекту по  с. Завадівка, по заміні

вікон у Завадівському НВК, то  тут  слід належне віддати
громадській організації «Агенція місцевого розвитку с.
Завадівка». Ми цю агенцію відкрили давно, ще в 2015
році, – з метою участі в  проекті  ООН і Європейського
Союзу «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Проте тоді щось із цим проектом не  вийшло.  Але люди
не стали сидіти склавши руки,  а  разом з ініціатором
Олегом  Павликом,    подали  клопотання  про включен-
ня їхньої громади  в програму Львівської обласної ради
«Спортивний майданчик». До проекту долучилися
сільська,  районна й обласна ради.  І думаю, що до кінця
року   тут відкриють прекрасний сучасний спортивний
майданчик, з освітленням, який  мав би бути в кожному
великому населеному пункті.

– Яких змін зазнав  обласний конкурс проектів
місцевого розвитку?

 –  Нещодавно відбулася чергова сесія  Львівської об-
ласної ради, на якій внесли зміни до обласного конкур-
су проектів  місцевого розвитку. На жаль,  деякі зміни є,
і для  нас  одна з них виявилася невтішною.  Якщо, на-
приклад,   візьмемо проект на  реконструкцію вулично-
го освітлення на суму 300 тис. грн., то тепер, щоб такий
проект подати на конкурс, щоб його взагалі зареєстру-
вали, внесок  громади, тобто жителів  даної вулиці,  має
скласти  30 тис. гривень, а досі вистачало й п’яти
відсотків. Зібрати  таку суму  з  жителів вулиці  сьогодні
не дуже просто.  Тому хочу сказати, що жителям Заріч-
ної  м. Турка  ще повезло. Тут потрібно  подякувати на-
шим  обласним депутатам, бо вони долучилися до про-
екту. Ініціативна група переробила проектно- кошторисну
документацію і думаю,  що за місяць  на цій вулиці буде
освітлення. Що стосується добрих змін, то структурним
підрозділам державних установ та закладам охорони
здоров’я дозволили подавати заявки на конкурс.
Гірським районам, з метою підтримки дотаційних тери-
торій, підвищили шкалу оцінювання проекту, що  дозво-
лить  проекту з незначними фінансовими можливостя-
ми отримати додатковий бал та конкурувати з багатши-
ми районами.

 Тому  дуже хотілося б, аби в кожному селі  була така
ініціативна група, яка би щось хотіла організувати для
нього, його жителів. Щоби люди врешті-решт  зрозумі-
ли, що ніхто з Києва чи Львова не буде переживати за
те, чому у їхньому селі немає освітлення, занедбаний
цвинтар, чи аварійний Народний дім.  Треба самим за-
хотіти  це зробити і, повірте,   вашу ініціативу підтрима-
ють. А коли приїжджаєш в той чи інший населений пункт,
кажеш, що ось це можна зробити, чи ось це, а люди
послухають, підтримають твої наміри, а   далі зроблять
вигляд, що це їх не стосується,  то, ясна річ, що там не
буде нічого.

– Миколо Миколайовичу,  на що можна писати
проекти?

– Та на  будь що, були б лиш бажання і фінансова
підтримка людей.

Я гадаю, що  у нас непочатий край роботи із цвинта-
рями. На такий проект  не  так важко зібрати гроші, бо
кожне село має свій цвинтар, який належить церковній
громаді. І кожна громада в змозі  зібрати 30-40 тис. гри-
вень внеску для втілення проекту. Можна  написати про-
ект на облаштування цвинтаря,  його обгородження чи
на закупівлю  кількох  мотокос, щоби скошувати траву.
До речі, у Старому Самборі багато таких проектів втіле-
но  в життя. Дуже  популярні проекти у наших сусідів  – це
проекти на реконструкцію чи будівництво  вуличного  ос-
вітлення. На Старосамбірщині половина сіл уже освіт-
лені.  І це все іде   з ініціативи місцевих громад, простих
людей. Повірте, пройтися по вулиці освітленій (навіть
якщо й дорога там не в порядку) –  не страшно і безпеч-
но. Але чомусь у нас  вибір таких проектів  не дуже поши-
рений, а з лікарськими амбулаторіями та ФАПами – це
взагалі катастрофа.  Хоча  за рахунок участі в  проектах
місцевого розвитку, їх усіх  можна було б  відремонтува-
ти. У нашому районі  лише Ясениця зробила лікарську
амбулаторію в рамках проекту та  с. Верхнє Висоцьке.
Та зараз  робимо проект для створення реабілітаційно-
го центру у с. Закіпці.

 Слід  пам’ятати, що внесок громади – обов’язкова
умова. Без  цього не зареєструють жодний  проект. До
речі, зараз правила реєстрації  проектів досить прості.
Раніше я збирав 10-20 папок з документами, їхав до
Львова, а таких, як я, приїжджало сотні. Треба було ви-
стояти в черзі, аби зареєструватися. Зараз все  комп’ю-
теризовано – за  кілька секунд проект у Львівській об-
ласній раді.  Сьогодні  навіть старшокласник може на-
писати проект.

Днями  я був у Львівській обласній раді на конфе-
ренції, яку проводили  для трьох областей  – Львівської,
Тернопільської і Хмельницької – та стосувалася  вона
роботи з проектами місцевого розвитку. Досі в  нас   ре-
алізовували  проект  Європейського Союзу і ООН «Місце-
вий розвиток, орієнтований на громаду». Зараз у нас є
можливість зайти у формат  ще одного проекту, донора-
ми  якого  є  ЄС та ООН,  і в ньому можуть брати участь
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.
Проект  стосується заходів із енергозбереження  і є до-
сить обнадійливим. Якщо б до нього підключити  Турку,
то багатоповерхові будинки в місті  можна було  би  іде-
ально відремонтувати,  відновити фасади,   зробити во-
довідведення, перекрити їх, утеплити, поміняти вікна у
будинку, вікна  на  сходових клітках. До речі, й  у Сянках є
такі багатоповерхові будинки  – будували їх для заліз-
ничників. Умови  для  написання проекту прості:  прове-
сти збори жильців будинку, скласти  протокол, зібрати
відповідну суму коштів, створити ОСББ, обрати керівни-
ка, бухгалтера, секретаря,  віднести  у банк  установчі
документи, зареєстровані державним реєстратором,
відкрити  рахунок і писати  проект. А кошторис вам зро-
бить будь-яке приватне підприємство.  Тим більше, що
цей проект планують долучити до теплових кредитів, які
дає  сьогодні громадянам Ощадбанк. Тож навіть  може
вийти так, що жителі  будинку можуть  вкласти  у нього
ще меншу частку, а решта – донорські і державні струк-
тури.  Ми будемо пробувати  братися за цю справу, оск-
ільки багато років працюємо з ООН і маємо там непога-
ну репутацію. Бо хотілося б зробити в Турці порядок з
отими багатоповерховими будинками. Адже  виходить
так: квартира моя, а дах, під’їзд, фасад будинку – не мої.
Так не буває. За такі проекти потрібно чіплятися і реал-
ізовувати їх.  Тоді буде добре всім: і нам,  і нашим  гос-
тям, бо відчують і побачать, що не перевелися ще
справжні господарі.

Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

Ó×ÀÑÒÜ Ó ÏÐÎÅÊÒÀÕ – ÌÎÆËÈÂ²ÑÒÜ
ÙÎÑÜ ÇÐÎÁÈÒÈ ÄËß ÃÐÎÌÀÄÈ

 Микола Лило, головний спеціаліст з питань реалізації проектів місцевого розвитку Турківської район-
ної ради,  став займатися проектами ще десять років тому –  з 2008-го.  Тоді на Турківщині  почали
створювати громадські організації – агенції місцевого розвитку. Майже у  всіх великих селах  нашого
району їх створили. Були обрані голови громадських організацій, у банківських установах   агенції відкри-
ли свої  рахунки. Слід сказати, що в окремих населених пунктах агенції місцевого розвитку  добре орган-
ізовують  свою роботу й зараз, а десь  їхні керівники свої печатки повідносили у сільські ради, заявивши,
що не мають бажання працювати. Але як би там не було, на сьогоднішній день участь  у проектах – це чи
не єдина можливість громади зробити щось корисне для себе. І про це наша розмова з координатором усіх
цих  добрих справ Миколою Лилом.


