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2 серпня відсвяткувала свій ювілей кохана і любляча дру-
жина, щира  і турботлива матуся, найкраща у світі бабуся,  доб-
ра невістка,  чуйна сестра, жителька м. Турка, Ольга Василів-
на Дец.

Дорога  наша ювілярко, бажаємо  Вам здоров’я  міцного –
на довгі роки життя, душевного тепла,
сімейного затишку, сил, енергії, мирно-
го неба над головою, усіх земних га-
раздів на многії і благії, даровані Гос-
подом, літа!

Щоб смутку не знали, ми просимо
в долі

Добра Вам і радості, рідна, доволі.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній

годині.
Бажаємо прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі!
Хай Мати Пречиста стоїть на

сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.
З повагою і любов’ю –  чоловік Ігор, дочка Іванна, зять Мико-

ла, онучка Яриночка, свекруха Софія, брат Василь.

Колектив Верхньовисоцького ЗЗСО від щирого серця вітає з
прекрасним ювілеєм пенсіонера-бібліотекаря Катерину Фе-
дорівну Свястин.

80! Яка солідна цифра гідного життя!  Нехай ці  літа  будуть
роками гордості для Вас. Скільки мудрості, досвіду, корисних
порад і скільки зроблено добра. Бажаємо Вам ще багато со-

лодких і чудесних миттєвостей, хай не ста-
рять  Вас прожиті роки, не в’яне краса

Вашої душі, не зникає добра надія Ва-
шого серця. Нехай весна в душі цвіте
завжди, здоров’я не засмучує, а жит-
тя струмком б’є ще багато років. Ба-
жаємо радісних днів і посмішок, щас-
ливих подій, хороших звісток і свят.

Хай Вас міцно люблять і цінують діти,
внуки, дім наповнює яскраве світло  ро-

динного щастя та усмішки близьких, а життя
в ньому  буде благополучним і щасливим. Щоб на кожному
кроці благословив Господь Бог і дарував духовну радість, беріг
Вас і Ваших рідних в усі часи.

Ваш ювілей - не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле років іще багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!

Інформація
про діючі захисні споруди цивільного захисту (сховища та

протирадіаційні укриття) на території Турківської міської ради
№ 
Зп 

№  
захисної споруди, 

ПРУ 

Відомча належність, найменування 
підприємства, організації (адреса) 

Тип захисної 
споруди, ПРУ, 

клас 

Місткість 
(тис. осіб) 

Рік 
вводу 

Площа 
(м2) 

1 Захисна 
споруда№51879 

Відділ освіти Турківської міської ради (Турківська 
ЗОШ №1 1-3 ст), м. Турка,  вул. В.Стуса, 16 

Вбудоване 
ІІ клас 0,100 1932 193,5 

2 Захисна споруда 
№51895 

Відділ освіти Турківської міської ради (Турківський 
НВК №2 1-3 ст), м. Турка,  вул. Молодіжна, 68 

Вбудоване 
ІІ клас 1,390 1990 1707,4 

3 Захисна споруда 
№ 51892 

Відділ освіти Турківської міської ради (Турківська 
ЗОШ  1-2 ст), м. Турка,  вул. Середня, 7 

Вбудоване 
ІІ клас 0,195 1982 450,4 

4 Захисна споруда 
№51894 

Відділ освіти Турківської міської ради (Ясеницький 
НВК), с. Ясениця,  вул. Шевченка, 56 

Вбудоване 
ІІ клас 0,400 1982 254,2 

5 Захисна споруда 
№51875 

Департамент освіти і науки Львівської ОДА 
(Турківський професійний ліцей, м.Турка, 
вул.Молодіжна, 39) 

Вбудоване 
ІІ клас 0,720 1983 517,5 

6 Захисна споруда 
№51877 

Турківська міська рада (Комунальне підприємство 
«Турківське ЖКУ» м.Турка, вул. Молодіжна, 42) 

Вбудоване 
ІІ клас 0,096 1970 21,9 

7 Захисна споруда 
№51881 

Турківська міська рада (Комунальне підприємство 
«Турківське ЖКУ» м.Турка, вул. Молодіжна, 62) 

Вбудоване 
ІІ клас 0,100 1988 89,56 

8 Захисна споруда 
№51872 

Міністерство внутрішніх справ (Відділення №2 
Самбірського РВ НП України у Львівській області, 
м.Турка, вул. В.Стуса, 14) 

Вбудоване 
ІІ клас 0,060 1984 42 

9 Захисна споруда 
№ 51883 

Шум’яцький будинок «Просвіта», Турківської 
міської ради,  с. Шум’яч, вул.Молодіжна, 15а) 

Вбудоване 
ІІ клас 0,300 1987 279 

10 Захисна споруда 
№51888 

Головне управління ДСНС у Львівській області  
ДПРЧ-28, м.Турка, площа Ринок, 27) 

Вбудоване 
ІІ клас 0,020 1985 216,6 

11 Захисна споруда 
№51884 

ДП «Львівський облавтодор» (Турківський 
дорожньо-ремонтний пункт філії «Старосамбірський 
райавтодор» м.Турка, вул. Травнева, 12 

Вбудоване 
ІІ клас 0,040 1987 110 

12 Захисна споруда 
№51871 

 Західне міжрегіональне управління Міністерства 
юстиції (Турківське управління юстиції м.Турка, 
майдан Шевченка, 26 б) 

Вбудоване ІІ 
клас 0,200 1985 90 

Наш кор.

БЕРЕЖЕНОГО Й БОГ БЕРЕЖЕ
Керівництво Львівської обласної військово-цивільної адміністрації  закликає жителів об-

ласті не нехтувати повітряною тривогою. Водночас радить з’ясувати, де є найближче ук-
риття і в деталях вивчити, як, якомога швидше, можна дістатися до нього, а також з’ясува-
ти для себе чи достатньо у ньому буде місця на випадок небезпеки.

З огляду на це, ми ще раз подаємо перелік укриттів у м.Турка й рекомендуємо містянам
відвідати їх поміж тривогами і з’ясувати для себе, чи можна у них під час обстрілу заховати-
ся, щоб на випадок небезпеки не виникало сум’яття та непорозуміння.

ВОДУ ПОДАЮТЬ
ЗА ГРАФІКОМ

Через посушливе літо виникли перебої з подачею води з цен-
трального водопроводу у м.Турка. З тим, щоб в кранах містян
вода не зникла взагалі, влада вирішила подавати її з 4 серпня
згідно графіку – по 2 години вранці та ввечері.

Зокрема турківчани змо-
жуть користуватися водою з
07.00 год. по 09.00 год., та з
18.00 год. до 20.00 год.  При
цьому влада вкотре нагадує,
що вода є технічною, а тому –
не придатною для пиття та
приготування їжі. Також кері-
вники міста просять вибачен-
ня за тимчасові незручності і
наголошує, як тільки гідролог-
ічна ситуація стане сприятли-

вою для наповнення водяних резервуарів, подачу буде відновле-
но у цілодобовому режимі.

Наш кор.

ÑÒÀÍÖ²ß ÑÓÏÓÒÍÈÊÎÂÎÃÎ ÇÂ’ßÇÊÓ
ÄËß ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÈÕ ÌÅÄÈÊ²Â

Найближчими днями Департамент охорони здоров’я Львівської обласної військово-цивіль-
ної адміністрації виділить для КНП «Турківська центральна міська лікарня» станції супутни-
кового зв’язку Starlink. Але перед тим керівництво охорони здоров’я області хоче мати гаран-
тію, що їх використовуватимуть за призначенням. А тому просять, перед передачею облад-
нання, представити їм підтверджуюче рішення Турківської міської ради.

На останній сесії міські депутати задовольнили цю вимогу.  Першим пунктом у рішенні зазначено:
«Надати згоду на прийняття у власність Турківської міської територіальної громади, з передачею на
баланс КНП «Турківська ЦМЛ» станцій супутникового зв’язку Starlink для використання їх за цільовим
призначенням, без права подальшого відчуження у приватну власність. Можливо, що таке ж облад-
нання буде надано й для інших медичних установ Турківщини, зокрема і для КНП «Турківський ЦПМСД».
А Україні станції передав сам розробник – американський бізнесмен Ілон Маск.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÐÎÒßÃÎÌ ÐÎÊÓ ÐÎÇÏÎ×ÀÒÈ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ
На останній сесії депутати Турківської міської ради розглянули заяву керівництва ПП «БТФ

«Чертур» у якій йшлося про поновлення договору оренди земельної ділянки по вул. Молодіж-
на, 18а м.Турка, площею 0,0813 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного
будинку.

Нагадаємо, що стартовий договір оренди на цю ділянку був укладений ще у 2017 році, але, з різних
причин, будівельних робіт тут не проводили. Зрештою за 30 років нашої незалежності у місті не було
побудовано жодного багатоквартирного будинку, хоч потреба в цьому є.

З тим, щоб проект будівництва знову не був відкладений, як кажуть, у довгий ящик, сесія зобов’яза-
ла БТФ «Чертур» протягом року розпочати будівельно-монтажні роботи.

Наш кор.
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У реальності, похапцем моб-
ілізованих кидали в бій не лише
не навченими, але без споряд-
ження, а часом і зброї. Саме та-
ких, поспіхом набраних так зва-
ними “польовими військомата-
ми” під час наступу Червоної
Армії в 1943–44 роках, презир-
ливо називали чорною піхотою
чи чорними піджаками. Одяг-
нені в цивільні темні свитки,
вони не мали навіть уніформ, їх
озброєнням була одна рушни-
ця на десятьох. В інших – палиці
чи, як у згодом відомого украї-

нського письменника Анатолія
Дімарова, – шматок цегли.

“Ви жбурляйте цеглу, – згаду-
вав він наказ командування, –
а німці нехай думають, що то
гранати! Німці нас підпустили і
вдарили кинджальним вогнем.
Повернутися назад не можна
було – там сиділи смершівці з
націленими нам у спину куле-
метами… Вибухнула міна, мене
знову контузило, я впав. Коли
мене, непритомного, підібрали,
в госпіталі не могли ту цеглину
витягнути, так я в неї вчепився і
вона в мене вмерзла”.

Здебільшого “чорна піхота” –
це юні хлопці 16-18 років, які
досягнули призовного віку пере-
буваючи в окупації. В німецьких
документах йдеться, що проти
них в боях під Харковом Черво-
на армія кинула 15-літніх мобі-
лізованих. Заганяли у військо і
чоловіків після 60-ти. Єдиним
завданням “чорної піхоти” було
прийняти вогонь на себе, зму-
сити витратити якомога більше
боєприпасів, виснажити ворога.
Німці з презирством називали
чорносвитників “трофейними

“×ÎÐÍÀ Ï²ÕÎÒÀ”:
на Західній Україні неготових юнаків

хапали і кидали у бій
“Чорна піхота”, чорносвитники, чорні піджаки – ці терміни

маловідомі нам. Попри те, що стосувалися тисяч, сотень
тисяч наших земляків, яким не пощастило жити в роки Дру-
гої світової. Про “чорну піхоту” не завжди знають, навіть ті,
хто цікавиться тією війною. Адже про людей, яких так нази-
вали, немає жодних згадок у тогочасних документах. Офіцій-
но їх не існувало. Тим паче про них не розповідали у совєтстких
пропагандистських фільмах про війну, які для багатьох досі
є основою уявлень про неї. В совєтському кіно на війну рвали-
ся мільйони добровольців, яких командування заледве всти-
гало готувати.

солдатами”, адже до своїх сол-
датів так не ставилися в жодній
армії. Але для совєтського ко-
мандування така мобілізація
була не лише поповненням
війська. Йшлося про покаран-
ням українців, які залишилися
на окупованій нацистами тери-
торії, а відтак вважалися зрад-
никами. Участь у “чорній піхоті”
мала бути спокутою перед Ста-
ліним. А на Західній Україні не-
готових юнаків хапали і кидали
у бій, щоб заодно зупинити по-
повнення лав УПА.

“Чорна піхота”, яку гнали по-
переду війська, брала участь у
боях на Лівобережжі в 1943
році. Особливо багато українців
кинули на форсування Дніпра
на Київщині та Черкащині. Щоб
встигнути взяти Київ до чергово-
го комуністичного свята, ріку бук-
вально завалили тисячами тіл.
За підрахунками істориків, упро-
довж 1943–1945 років з тери-
торії України до лав Червоної
армії відправили від 3 до 4 млн.
осіб, тобто понад 10% населен-
ня. Багато не повернулося. Як і
задумувалося тими, хто зганяв
їх у “чорну піхоту”. Чим менше
залишиться в Україні українців
– тим краще.

Використання українців як
гарматного м‘яса в інтересах
Москви, на жаль, не залишило-
ся в минулому. Насильницька
мобілізація чоловіків на окупо-
ваних Росією українських тере-
нах – реальність сьогодення.
Примусовий призов у так званих
ЛДНР почався якраз напере-
додні масового вторгнення Росії
– 19 лютого 2022 року. Мова йде

про тисячі, а можливо й десят-
ки тисяч людей, яких Росія од-
разу кинула на у бій не лише на
Донеччині й Луганщині, а й у
Харківській, Сумській, Мико-
лаївській, Запорізькій областях.
Багато загинули, отримали по-
ранення чи потрапили в полон.

Наслідуючи Червону Армію
терористичне угруповання ДНР
ще й підвищило мобілізаційний
вік до 65 років. Схожа ситуація і
на Луганщині. Сергій Гайдай,
голова місцевої військово-цив-
ільної адміністрації, розповідає:
“Хапають чоловіків, кидають їх
одразу на фронт, воювати про-
ти України. Вони не підготов-
лені, взагалі не володіють
зброєю, не вміють нею користу-
ватись. Захисту як такого немає.
Їх кидають як гарматне м’ясо
прямо в жерло боїв, там просто
пекло”.

Місцеві українці намагаються
протистояти. Зокрема на захист
своїх чоловіків виступили жінки.
У відповідь каральні органи те-

рористів по-
чали реп-
ресії. Східна
правозахис-
на група по-
відомила у
червні про
затримання
жінок у Єна-
кієвому та
Ровеньках.

5 липня
р е ч н и к
Міністерства
оборони Ук-
раїни Олек-
сандр Моту-
зяник пояс-
нив, що рос-

ійська окупаційна адміністрація
комплектує примусово мобілі-
зованими підрозділи 2-го арм-
ійського корпусу Збройних сил
Росії. За підрахунками Інституту
вивчення війни, станом на се-
редину червня 2022 року лише
на тимчасово окупованих тери-
торіях Донбасу Росія мобілізу-
вала близько 140 тисяч осіб,
третину з них відразу перекину-
ли на фронт.

Отже, Росія, як колись Со-
вєтський Союз, продовжує ки-
дати у бій “чорну піхоту”. Цього
разу ще й українців проти ук-
раїнців. Багато хто не знав і не
хотів знати справжньої історії
Другої світової, тому вона повто-
рюється, демонструючи ті
страшні сторінки, яких не поба-
чиш в совєтських та російських
фільмах про “Велику вітчизня-
ну”. Сьогодні наше найважливі-
ше завдання – припинити цю
круговерть: перемогти ворога і
не забувати справжню історію
нашої столітньої війни з Росією.

Володимир ВЯТРОВИЧ,
депутат Верховної

Ради України.

ÕÒÎ Ç Æ²ÍÎÊ ÇÌÎÆÅ ÎÒÐÈÌÀÒÈ
Â²ÄÑÒÐÎ×ÊÓ Â²Ä ÏÐÈÇÎÂÓ Â ÀÐÌ²Þ

З 1 жовтня 2022 жінки певних професій мають стати на
військовий облік. Про це стало відомо зі закону «Про мобіліза-
ційну підготовку та мобілізацію». Як і військовозобов’язані
чоловіки, під час дії воєнного стану в країні їх будуть призива-
ти на службу в армію.

За законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобіліза-
цію», який регулює умови мобілізації жінок, вони можуть отримати
відстрочку від призову згідно із статтею 23 цього документа.

Отже, коли військовозобов’язана жінка отримає відстрочку від
призову:

- жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
- жінки з трьома та більше неповнолітніми дітьми, а також ті, які

виховують дитину з інвалідністю або є опікуном особи з інвалідні-
стю;

- жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей), а також чолові-
ка, що перебуває на військовій службі;

- жінки, що є студентками, аспірантками та докторантками, які
навчаються на денній або дуальній формах, а також наукові та
педагогічні співробітниці;

- жінки-нардепки та працівниці органів військового управління.
На військовозобов’язаних жінок поширюються ті самі правила,

що і на чоловіків:
- не призиватимуть заброньованих на період мобілізації та на

воєнний час державними органами та підприємствами, перелік
яких встановив Кабмін;

- тимчасово непридатних, яких такими визнала військово-
лікарська комісія.

Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобіл-

ізаційної роботи, цивільного  захисту та взаємодії з правоохо-
ронними органами Турківської міської ради.

Кабмін оприлюднив умови
пільгової іпотеки під 3%:

хто зможе отримати
Хто може претендувати на доступну іпотеку:
- військовослужбовці;
- медичні працівники;
- педагогічні працівники;
- наукові працівники;
- ветерани війни та члени їхніх сімей, учасники бойових дій;
- внутрішньо переміщені особи;
- інші громадяни України з житлом площею до 52,5 кв. м плюс 21

кв. м на кожного члена сім’ї (якщо вистачатиме грошей).
З 1 жовтня отримати пільговий кредит зможуть тільки перші чо-

тири категорії. Тільки вони можуть претендувати на ставку 3%.
Для решти програма почнеться у 2023 році зі ставкою 7%.
Вимоги до кандидата на отримання іпотеки:
- є громадянином України;
- має 18 років (максимальний вік не вказано, але ліміт для вип-

лати кредиту – 70 років);
- кандидат та члени його сім’ї є платоспроможними;
- у власності має бути менше ніж 52,5 кв. м житлової нерухомості

плюс 21 кв. м на кожного члена сім’ї (не враховуючи житла в зоні
бойових дій чи окупації);

- не бере участь в інших державних житлових програмах;
- не знаходиться під санкціями.
Термін кредиту – до 20 років, мінімальний початковий внесок –

20% вартості предмета іпотеки.
У межах програми можна буде придбати житло до 52,5 кв. м

загальної площі плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.
Будинок не обов’язково має бути новим, але якщо йдеться про
обласний центр, то він має бути не старше 10 років.

Вартість житла не повинна перевищувати оціночну, визначену
оцінником або співробітником банку.

Також вартість 1 кв. м не має перевищувати опосередковану
вартість спорудження, визначену Мінрегіоном та збільшену у 2,5
раза для обласних центрів, міст з населенням понад 300 000 осіб,
на відстані до 15 км від Києва, у 2 рази – для міст з населенням 100
000 – 300 000 осіб, в 1,75 раза – для інших населених пунктів.

Оформлення заявок на кредит відбуватиметься через “Дію”.
Про це нам повідомили у Турківській міській раді.
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– Чи відтермінує війна в Ук-
раїні початок навчання за стан-
дартами НУШ у 5-х класах?

– На щастя, ні. Станом на 24 лю-
того в українського вчительства
вже була базова готовність, яка
дозволила зберегти реформу. Ко-
мунікація МОН із регіонами, з керів-
никами обласних департаментів
освіти та з інститутами післядип-
ломної і педагогічної освіти мала
виразний акцент на впровадженні
НУШ як в 5-му класі, так і в пілоті
6-го класу. Жодного разу впродовж
5 місяців ніхто і ні на жодному рівні
не ставив цього під сумнів.

Пілотування 5-х класів НУШ по-
чалось у травні 2021 року та прой-
шло успішно, на мою думку. Було
зроблено навіть більше, ніж коли
почалась реформа початкової ос-
віти. Тоді і часу було значно мен-
ше.

Ця робота з навчання новим
стандартам НУШ у 5-х класах три-
ває і зараз у надскладних умовах
війни. Ми продовжуємо працюва-
ти з педагогами та керівниками
шкіл, які прийматимуть у вересні 5
класи.

За півроку навчання вчителі з
усіх областей України отримали
базові знання про впровадження
НУШ у 5-х класах. Певні навчальні
модулі пройшли всі без винятку
вчителі, які мають з вересня пра-
цювати з 5-ми класами. Необхід-
ний мінімум знань вчителі отрима-
ли.

– У держави немає коштів на
друк підручників: пошук донорів
триває

– Під час реформи НУШ у почат-
ковій освіті, створили модельні на-
вчальні програми для 5-6-х класів.
В окремих випадках – одразу до 9
класу.

Ці програми стали підставою для
створення тестових версій підруч-

ÐÅÔÎÐÌÀ ÍÓØ ² Â²ÉÍÀ:
ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ СЕРЕДНЮ ШКОЛУ З 1 ВЕРЕСНЯ
У 2021 році стартував пілотний проект  НУШ у базовій школі

– п’яті класи із понад 130 шкіл з усієї України. А цьогоріч у
вересні старт НУШ має відбутись в усіх 5-х класах України.
Очікується, що п’ятикласники вчитимуться по-новому, за
Держстандартом базової середньої освіти. Чи не відтермі-
нує війна початок впровадження реформи? За якими підруч-
никами навчатимуться п’ятикласники? Чи достатньо знань
в українських вчителів, щоб займатись нововведеннями якіс-
но? Та коли оприлюднять детальні методичні рекомендації
від МОН? Відповіді на ці питання дав Роман Шиян, керівник
робочої групи зі створення нових стандартів освіти.

ників, які, своєю чергою, були ство-
рені у перспективі першого циклу
базової середньої освіти – 5-6 кла-
си. За цими підручниками в 2021
році почали навчати дітей у більш
ніж 130 школах України, які пілоту-
вали реформу НУШ у 5-х класах. І
ті матеріали, які випробовували у
пілотних школах, лягли в основу
фінальних версій підручників. Не-
задовго до початку повномасштаб-
ного вторгнення росії МОН надало
грифи підручникам для 5 класу
НУШ, а це понад 130 найменувань.

А ось вибір цих підручників шко-
лами на конкурсі вдалося здійсни-
ти тільки в кінці травня – на почат-
ку червня. Вибір здійснювався для
того, щоб відповідні тиражі для
різних видавців можна було б проф-
інансувати з держбюджету.

І ось тут постає головна пробле-
ма: бюджетне фінансування на
друк підручників на сьогодні
відсутнє. Раніше ці витрати покри-
вала освітня субвенція. Ну, а за-
раз до пошуку донорів (наприклад,
UNICEF) долучаються народні депу-
тати.

Видавці, зі свого боку, виступи-
ли з ініціативою надати школам
електронну версію підручників із
цифровими об’єктами та іншими
рішеннями для забезпечення інте-
рактивної взаємодії учнів. Ми ро-
зуміємо, що е-книга не є повноцін-
ною заміною учням паперового
видання. Але це частково вирішить
проблему фізичної відсутності
підручника на парті.

Можливо друк невеликих ти-
ражів підручників все ж відбудеть-
ся коштами спонсорів і донорів. Але
постає нове питання – куди їх пе-
редавати? Чимало учнів перебу-
вають у статусі ВПО, за кордоном,
на окупованих територіях. А якщо
навчання в очному форматі й роз-
почнеться, то в обмеженій кількості
шкіл.

Реформа НУШ у 5-х класах в
умовах дистанційного навчання:
як це буде?

Учителі України мають досвід
впровадження дистанційного на-
вчання у класах за 2 роки пандемії
COVID-19. Зараз стоїть питання про
організацію роботи в новому фор-
маті з дітьми, частина яких пере-
бувають вдома у своїх містах, ще
частина – в інших містах чи без
доступу до інтернету на ТОТ, і ще
одна частина – за кордоном. Це мас-
штабний виклик. Можна припус-
тити, що рішення про те, в яко-
му форматі розпочинати новий
навчальний рік, віддаватимуть
на розсуд засновників місцевих
шкіл.

Детальні методичні рекомендації
для освітян, як впроваджувати
НУШ у 5-х класах, обов’язково бу-
дуть озвучені: їх найближчими тиж-
нями оприлюднить МОН. В основ-
ному ці рекомендації стосувати-
муться змісту.

Також зовсім скоро стартує он-
лайн-курс для вчителів майбутніх
5-х класів НУШ (стежте за анонса-
ми на «Освіторія.Медіа»). Він має
бути своєрідним «камертоном»,
який допоможе педагогу перед но-
вим навчальним роком перевіри-
ти свої знання щодо змісту й орган-
ізації навчального процесу за но-
вим стандартом, а також поглиби-
ти ці знання.

Який би формат навчання не
обрали українські школи – зали-
шиться незмінним, що вони мати-
муть велику самостійність у ви-
борі модельних програм (їх є 78),
зможуть розробляти власні про-
грами й створювати освітню про-
граму закладу із власним навчаль-
ним планом, спираючись на типо-
ву освітню програму.

Також можна буде змінювати
кількість годин (у рамках запропо-
нованого мінімуму та максимуму),
вводити інтегровані курси й таким
чином підлаштувати програму під
власні потреби. Ми розуміємо, що і
за мирного часу вчителям одразу
було б непросто навчитися розпо-
ряджатися цією свободою. Та за
нинішніх обставин варто врахува-
ти, що ресурсу на зміни в декого
може бракувати.

ÂÈ¯ÇÄ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍ ÍÀ ÀÂÒÎ:
перелік документів,

який знадобиться водіям
Виїзд за кордон на власному автомобілі зобов’язує грома-

дян України потурбуватися не тільки про страхування
транспортного засобу, а й про необхідний перелік документів.
Актуальний список завжди доступний на офіційному сайті
Державної митної служби України, однак є деякі нюанси пере-
тину кордону, які також слід знати водіям.

Автовласникам знадобляться такі документи для перетину кор-
дону на власному авто:

- посвідчення водія, яке відповідає міжнародним стандартам;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу — техпаспорт

з особистою інформацією, яка дублюється латиницею;
- розпізнавальний знак України на самому автомобілі (UA);
- державний номерний знак на автомобіль. ЗАУВАЖТЕ! Що інди-

відуальний номерний знак (якщо він у вас є) діє виключно на тери-
торії України, а за кордон з ним виїхати не дозволять - треба зміни-
ти на державний;

- деякі країни ЄС вже почали вимагати наявності дійсного дого-
вору міжнародного страхування “Зелена карта”, хоча з початку війни
українцям пішли на поступки й не вимагали цього документа.

Якщо ви їдете за кордон на автомобілі, але він не у вашій влас-
ності, то вам також знадобиться один з цих документів:

- довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл
власника на виїзд за кордон. Її можуть оформити на вас навіть за
кордоном — достатньо звернутися в посольство/консульство Ук-
раїни чи до нотаріуса в країні перебування;

- тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомо-
білем.

Варто пам’ятати, що наявність техпаспорта на автомобіль для
третьої особи також обов’язкова.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобіл-

ізаційної роботи, цивільного  захисту та взаємодії з правоохо-
ронними органами Турківської міської ради.

ÀÓÄ² Ç Ï’ßÍÈÌ ÂÎÄ²ªÌ ÇËÅÒ²ËÎ Â
ÊÞÂÅÒ. ÒÐÀÂÌÎÂÀÍÎ ÏÀÑÀÆÈÐÊÓ

Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 липня, близь-
ко 21.15 год., поблизу смт. Бориня. Як попередньо встанови-
ли правоохоронці, 23-річний житель одного з сіл району, керу-
ючи автомобілем «Ауді А4», на автодорозі  «Бориня - Бобер-
ка»  не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля, 19-річна місцева меш-
канка, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Під
час медичного освідчення встановлено, що водій перебував у стані
сп’яніння.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне
провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорож-
нього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транс-
портними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу Ук-
раїни. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі
на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспор-
тними засобами на строк від трьох до п’яти років. 

ЦІКАВИНКИ ПРО КАРТОПЛЮ
Ще два тижні і в селах Вовченського напрямку люди почнуть копати картоплю. Цьогоріч її

врожай, як кажуть, буде непоганим. Звичайно у тих господарів, які зуміли вберегти її від
колорадських жуків. Усі ми знаємо, що картоплю на Турківщині можна вважати “першим
хлібом”, адже пшениця, кукурудза чи рис, які займають вищі позиції, у нас не родяться.

Картопля належить до роду пасльонових (Solanum L.), її «родичами» є помідори, баклажани,
неїстівний тютюн і отруйний паслін. Розмножують її вегетативно: бульбами, частками бульб, паро-
стками, живцями, можливе розмноження насінням, але такий спосіб використовують переважно в
селекції для виведення нових сортів. До Європи картопля потрапила з Південної Америки всередині

XVI століття завдяки конкістадорам, спочатку в Іспанію, а потім
поширилася по всій Європі.

У Франції картопля, прозвана «земляними яблуками», стала
відомою в 1600 році. Спочатку незвичний продукт французькими
лікарями був визнаний отруйним, а в 1630 році парламент і зовсім
заборонив розводити картоплю у Франції.

Раніше картоплю розводили більше як лікарську рослину. Є
свідчення про те, що в польському місті Вроцлаві в кінці XVI сто-
ліття майже кожен аптекар розводив картоплю.

Першими культивувати картоплю стали індіанці, що жили чоти-
ри тисячі років тому на території сучасного Перу. Вони вивели

близько двохсот різних сортів картоплі.
Крохмаль, одержаний з картоплі, використовують як наповнювач для порошків і таблеток.
Картопля є четвертим харчовим основним продуктом у світі – після пшениці, кукурудзи та рису. Її

вирощують у більш, ніж 125 країнах. Китай – найбільший у світі виробник картоплі.
Картопля – це перший овоч, вирощений у космосі.
Щодня більше мільярда людей з’їдають принаймні одну картоплину. Одна середня картоплина

містить 110 калорій (одна чашка порції рису містить 225 калорій, а одна чашка макаронних виробів –
115).



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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– матеріали рекламного характеру.

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Слава Україні! Шановні жителі Турківщини. Прошу вашої друж-
ньої підтримки і допомоги у зборі коштів на автомобіль для Мико-
ли Хомика (м.Турка) та його побратимів – Юрія Пецковича
(с.Кіндратів), Микола Піхоцького (с.Ісаї), Василя Савки
(с.Присліп,) Степана Пукшина (с.Н.Яблунька), які зараз боронять
Україну у складі 10-ї окремої гірськоштурмової бригади.

Це прохання наших захисників із передової. То ж давайте гуртом
втілимо в реальність ще одну мрію!

Кошти можна переказати на картку «ПриватБанку»
5168742240973622 (Хомик Надія Михайлівна – дружина Миколи
Хомика). Тел.: 0661004370.ГОРИЗОНТАЛЬНО:

4. Cпорядження для носіння-
 патронів з окремими комірка-
ми для кожного з них. 5.  Облас-
ний центр в Україні – батьків-
щина Ярослава Стецька (1912-
1986 рр.) – українського політич-
ного та військового діяча, актив-
ного діяча ОУН, одного з ідео-
логів та провідників українсько-
го націоналізму, соратника Сте-
пана Бандери. 6. Тип захищених
приміщень у сухопутній форти-
фікації і броненосному кораб-
лебудуванні. 7. “Славних
хлопців-добровольців зібрало-
ся …, а дорога, наче доля, ко-
ротка терниста.” – із пісні “Ба-
лада про Крути”. 8. “По землі
вода гуляє, напуває рідний край.
Все довкола …, співай земле,
співай.” – із пісні “Як у нас на
Україні”. 12. Богдан … – лейте-
нант Збройних Сил України, 
учасник російсько-української
війни, що загинув під час рос-
ійського вторгнення в Україну
2022 року, Герой України. 14.
“Слава Україні та її …, запорож-
цям і упівським воякам.” – із
пісні “Слава Україні”. 15. Украї-
нський дистанційно керований-
 бойовий модуль, що встанов-
люється на легких бойових бро-
ньованих машинах (БТР, БМП -
тощо). 16. “КРАЗ-…” – українсь-
кий броньований автомобіль.
17. Фахівець із водіння надвод-
них кораблів, літаків, або під-
водних човнів. 21. Київський
військовий … імені Івана Богу-
на – середній загальноосвітній
навчально-виховний заклад з
військово-професійним напря-
мом навчання і виховання. 22.
Федір … – командир сотні
“Бистрі”, політвиховник куреня
“Сивуля”, лицар Бронзового
хреста бойової заслуги УПА.
(1927-1947 рр.). 25. Українська
система рад іоелектронного
придушення, що призначена
для захисту стаціонарних
об’єктів і військової техніки від
радіокерованих мін і фугасів. 28.

ÊÐÎÑÂÎÐÄ  “ÃÎÐÈÒÜ, ÏÀËÀª
ÒÅÕÍ²ÊÀ ÂÎÐÎÆÀ, Ð²ÄÍÀ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÏÅÐÅÌÎÆÅ!”

Андрій … – український військо-
вослужбовець. Загинув під час 
російсько-української війни, Ге-
рой України (посм. 1993-2017
рр.). 29. Атака, що проводиться
військами, що обороняються,
проти військ противника, що ук-
линилися в їх бойові порядки, з
метою його розгрому і віднов-

лення втраченого тактичного
положення.

ВЕРТИКАЛЬНО:
1. Той, хто здійснює захоплен-

ня, насильно оволодіває чим-
небудь. 2. “Часу … вже на місці
топать – іди, Вкраїно, в насту-
пальний бій. Чекають і Херсон,
і Мелітополь твоїх рішучих пере-
можних дій.” – із вірша В.Кри-
щенка “Вперед, Україно!”. 3. Ар-
тем … – український військовик,
учасник російсько-української
війни, Герой України (посм.
1990-2022 рр.). 9. Військове
звання. 10. Генеральний … – у
період Гетьманату 1918 року –
 військове звання особи вищо-
го командного складу у Зброй-

них Силах Української Держа-
ви. 11. “… війна” – пісня С.Васи-
люка. 13. Протитанкова керова-
на ракета українського вироб-
ництва. 18. Одна із “мирних”
професій Ахтема Сеітаблаєва –
українського військового 206-го
батальйону територіальної обо-
рони. 19. Професійний вояк,

який відслужив визначений
термін в армії. 20. Багатозаряд-
на нарізна короткоствольна ст-
рілецька зброя з обертовим
барабаном. 23.  Українська ра-
кета-носій космічного призна-
чення середнього класу, ство-
рена на базі балістичних ракет 
РС-20 (SS-18 “Сатана”). 24. “І не
всі повернуться із бою …, і не
всіх дочекається рідна сім’я.” –
із пісні “Йшли селом партиза-
ни”. 26. Сильний, масований
вогонь, переважно артилер-
ійський чи кулеметний. 27. Ук-
раїнський важкий турбогвинто-
вий військово-транспортний
літак АН-22.

Склав Анатолій ЛОЗОВИЙ.

Рятувальники закликають не нехтувати
сигналом  «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»

Самбірське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області закликає не нехтувати сигналом
«ПОВІТРЯНА ТРИВОГА». Україна платить високу ціну за те, щоб майбутні покоління жили у
мирній, суверенній та незалежній державі. Вкрай важливо, щоб кожен з нас докладав макси-
мум зусиль, аби наблизити нас до Перемоги!

Кожного разу, коли лунає сигнал повітряної тривоги, спускайтесь у найближче укриття.
Вивчіть інформацію про те, де знаходяться найближчі до вас укриття та пам’ятайте про правило

«двох стін».
Сигнал повітряної тривоги — це ваш друг, а не ворог. Попередження — це можливість бути готовим

до небезпеки і зберегти своє життя та життя близьких.

Куми Богдан і Любомира Комарницькі висловлюють щире співчут-
тя кумі Світлані Комарницькій та її сім’ї з приводу непоправного
горя –  передчасної смерті чоловіка – Миколи.  Світла і вічна
пам’ять.

Сім’ї –  Петра Комарницького, Ярослава Комарницького, Васи-
ля Матківського – висловлюють щире співчуття Світлані Комар-
ницькій та її сім’ї з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
чоловіка – Миколи. Царство Небесне.

Працівники НПП «Бойківщина» глибоко сумують з приводу пе-
редчасної смерті багаторічного працівника лісової галузі Миколи
Йосиповича Комарницького і висловлюють щире співчуття рідним
і близьким.

 ЗАПОРУКА
ЗДОРОВ’Я  НАЦІЇ

 Уже традиційно  близько 170 країн світу, в тому числі й Украї-
на,  беруть участь у  Всесвітньому тижні  підтримки грудного
вигодовування,  який  щорічно  проходить з 1 по 7 серпня за ініціа-
тиви  Всесвітньої організації охорони здоров’я.  Кожного року
його відзначають і в пологовому відділенні  Турківської лікарні.
Мета заходу – акцентувати увагу громадськості, жінок, які на-
родили, майбутніх матерів на цінності грудного вигодовування
та популяризувати  серед населення  здоровий спосіб життя.

Під час проведення Всесвітнього тижня підтримки грудного вигодову-
вання   проходить   одночасно й  Всеукраїнський тиждень підтримки груд-
ного вигодовування: «Підтримаємо грудне вигодовування разом». Ми пе-
реконуємо матусь, що грудне вигодовування – це ідеальне харчування,
яке сприяє здоровому росту і розвитку дитини. Основу грудного молока
складають особливі білки, які відрізняються високою біологічною цінністю,
легко перетравлюються і всмоктуються. З молоком матері дитині пере-
дається більшість захисних антитіл від багатьох хвороботворних бак-
терій і вірусів. Грудне молоко
повністю забезпечує потреби
дитини першого півроку жит-
тя в рідині та поживних речо-
винах. Тому Всесвітньою
організацією охорони здоров’я
рекомендовано продовжува-
ти грудне вигодовування що-
найменше до досягнення ди-
тиною дворічного віку.

 На початку 2000-х років
стартувала  сертифікація зак-
ладів охорони здоров’я на відповідність критеріям «Лікарня, доброзичлива
до дитини». В Україні близько 400 закладів, які мають такий статус, і до них
належить і наша, Турківська лікарня. Вже більше десяти років вона  впев-
нено підтверджує цей сертифікат.  Грудне вигодовування дітей сьогодні –
це запорука  нашої здорової нації в майбутньому.

Ірина ВИСОЧАНСЬКА,
лікар-неонатолог КНП

“Турківська центральна міська лікарня”.

У приміщенні Боринської селищної ради відбудуться громадські
слухання детального плану території земельної ділянки комуналь-
ної власності під будівництво та обслуговування індивідуального
житлового будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною
площею 0,1500 га,  виділеної  за адресою –  смт. Бориня, вул. Мико-
лайчука, 10,  гр.  Василю Івановичу Рику.

Колектив Верхньояблунського ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО висловлює щирі
співчуття вчителю Сергію Михайловичу Шийчину з приводу смерті
тестя.


