
В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ÃÀÇÅÒÀ ÂÈÕÎÄÈÒÜ Ç 25 ÑÅÐÏÍß 1990 ÐÎÊÓ

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
Âèäàííÿ Òóðê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

¹21    (1527)    Ï’ßÒÍÈÖß, 25 òðàâíÿ  2018 ÐÎÊÓ

«Компанія Джейбіл оголошує
масовий набір працівників на
виробничі вакансії. 

ВАМ ГАРАНТОВАНО: 
- заробітна плата від 6 000 до 9 000 тисяч гривень
- позмінний графік роботи (3 робочі дні/3 вихідні)
-  безкоштовні: харчування, транспортування, проживання
для іногородніх;
- медичне страхування

Звертайтеся за телефонами: +38 (0312) 64 91 21/91 27.
Наша адреса: 89424, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Розівка, вул. Концівська, 40.

Виконавчий комітет Розлуцької сільської ради щиро вітає з 30-
річчям від дня народження Розлуцького сільського голову – Ми-

хайла Васильовича Шугала – і бажає йому
міцного здоров’я, великого людського щас-
тя, успіхів у праці, Божої ласки і благословен-
ня на многії літа.

Всім колективом ми Вас вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

СУДДЯ ВЗЯЛА САМОВІДВІД
Минулого тижня знову відбулося  судове засідання в залі суду м. Турка, на якому розглядали

кримінальне провадження з обвинувачення Турківського міського голови Геннадія Когута у
вчиненні ним кримінального правопорушення.

Як і попередній головуючий суддя Лука Кріль, головуюча суддя Тетяна Строна  також взяла са-
мовідвід.

– Проти  Тетяни Григорівни минулого року обласна  прокуратура відкрила кримінальне проваджен-
ня, яке, за її словами, є  необгрунтованим та  вважає його  переслідуванням проти неї  як судді.
Оскільки  суддя не може бути об’єктивною по відношенню до обласної  прокуратури, тому й  відмовила-
ся розглядати дане кримінальне провадження по суті. Але так чи інакше – суддя відмовилася вести
справу. Справу скеровано у Львівський апеляційний суд для визначення місця проведення наступного
судового засідання – це може бути Львів або Самбір.  Тож чекаємо рішення Львівського апеляційного
суду  і  нового повідомлення на суд. Надіємося, що  нарешті уже буде розгляд по суті, – каже міський
голова

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÍÀÃÎÐÎÄÀ ÇÀ ÑÏ²ËÜÍÓ
ÒÂÎÐ×Ó ÏÐÀÖÞ

18 травня в актовій залі Львівського на-
ціонального університету імені Івана Фран-
ка відзначили переможців Всеукраїнських уч-
нівських олімпіад із базових дисциплін, Всеук-
раїнського конкурсу-захисту науково-дослі-
дницьких робіт, Міжнародних олімпіад та кон-
курсів.

Учнів, студентів та педагогів привітав перший
заступник голови Львівської облдержадмініст-
рації Ростислав Замлинський.

– Дякуємо, що ви гідно представляєте Львівщи-
ну і творите історію. Ви успішні, а успіх – це наша
друга зброя, щоб здолати ворога. Ніхто, крім нас,
не будуватиме нашу країну. Ваші знання є скар-
бом, який неможливо забрати, а лише примно-
жувати, а примножуючи його, ми робимо усе, щоб
країна була сильною”,– наголосив він.

Затим Ростислав Теодозійович вручив учням і
педагогам подяки облдержадміністрації, а ди-
ректор департаменту освіти і науки Львівської
ОДА Любомира Мандзій відзначила учнів, сту-
дентів та викладачів грамотами департаменту.

Вперше за всю історію Боринського професій-
ного ліцею НПР на таку зустріч були запрошені
та відзначені учениця ІІ-го курсу  Христина Сип-
лива – призер VIII Міжнародного мовно-літера-
турного конкурсу учнівської та студентської мо-
лоді імені Тараса Шевченка, та викладач украї-
нської мови та літератури Орися Рик.

Наш кор.

Дорогі учні, шановні педагоги та батьки!
Щиро вітаю Вас із завершенням

навчального року!
Упродовж року на цю мить з не-

терпінням чекають і діти, й дорослі.
Сьогоднішній шкільний дзвоник
для кожного лунає по-різному. Для
тих, кому належить ще продовжи-
ти шкільне навчання, він радісно
сповіщає про початок веселих
літніх канікул. А для випускників
сьогоднішній дзвоник пролунає во-
станнє, нагадуючи про те, що ди-
тинство закінчилося, і вони стали
дорослими людьми.

Тож вітаю усіх з успішним закін-
ченням ще одного навчального року, який кожному подарував нові
знання, нові враження, нові звершення і плани на майбутнє!

З повагою, народний депутат України Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.

ÏÐÎÙÀÍÍß Ç² ØÊÎËÎÞ
ÒÀ ÇÓÑÒÐ²× Ç Ë²ÒÎÌ

Сьогодні у всіх школах району, за участі представників органів виконавчої влади,  місцевого
самоврядування та духовенства, пройшов останній дзвоник. Цьогоріч назавжди зі школою
прощаються 184 випускники, з яких – 4 претендують на золоту медаль, 6 – на срібну. А чи
отримають вони шкільні нагороди, залежатиме від того, як напишуть ЗНО. 9 клас закінчує
533 учні, 49  з яких претендують на свідоцтва з відзнакою.

Якщо порівнювати ці цифри з минулим випуском, то тоді одинадцятикласників-випускників було 197.
З 11 претендентів на медалі 5 – срібних, 6 – золотих, отримали їх лише – 9 (6 срібних, 3 – золотих). Двоє
претендентів на срібну медаль отримали атестати загального зразка. Щодо дев’ятикласників, то їх
було 587, 52 з яких були нагороджені свідоцтвами з відзнакою.

Обнадійлива тенденція щодо першокласників. У 2015-2016 навчальному році їх було 592, в 2016-
2017 – 634, а в теперішньому – 636. У наступному навчальному році заплановано, що на Турківщині в
перший клас піде понад 700 малят. А загалом на даний час в загальноосвітніх навчальних закладах
району здобувають знання 5586 дітей.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогого батька, дідуся, тестя, жителя м. Турка – Івана Михайло-
вича Цапа – з днем народження, яке відзначив 20 травня,  щиро
вітають дочки Тетяна та Катерина з сім’ями, дочка
Марічка, внуки Ярослав, Богдан і Богданчик,
свати зі Львова  і бажають імениннику неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я
міцного, щастя рясного та усіх земних благ.

З днем народження вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Дорогу донечку та сестричку, жительку м. Турка – Марію Іванівну
Цап – з 15-річчям від дня народження, яке відзначила 23 травня,

щиро вітають тато Іван, сестри Тетяна та Катерина з сім’ями,
племінники Ярослав, Богдан і Богданчик і бажають їй

міцного здоров’я, щастя, радості, успіхів на життєвій
ниві.

Хай пливе щасливо Твій життєвий човен
І минає легко береги круті.
І любові буде хай завжди він повен,
То найголовніше у людськім житті.
Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й чекання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання.

Профспілковий комітет та педагогічний колектив Боринського
професійного ліцею народних промислів і ремесел щиросердечно
вітає з ювілеєм – 50-річчям від дня народжен-
ня – майстра виробничого навчання – Світлану
Миколаївну Михайлишин – і бажають їй міцного
здоров’я, щастя, радості, достатку, благополуч-
чя, Господньої опіки.

Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
Шануєм Вас за людяність та щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах тримає.

Подяка лікарям
Сім’я Бутрій із Турки дякує лікарям – реаніматологу Віта-

лію Семенківу і кардіологу Катерині Ігнацевич. У нашій сім’ї
сталася раптова хвороба батька і чоловіка Миколи Бутрія.
Прийнявши пацієнта у реанімацію із інфарктом, у важкому
стані, лікар Віталій Семенків протягом трьох годин, консуль-
туючись із кардіологом Катериною Ігнацевич, боролись за
життя доброї людини. Їм вдалося стабілізувати стан хворо-
го, із можливістю транспортування у кардіологічний центр у
м. Львів. Після повернення зі Львова – Катерина Ігнацевич, як
розумний і відповідальний лікар, проводить реабілітацію про-
тягом двох місяців.

Ми хочемо, від щирого серця, подякувати Віталію Семенківу і Ка-
терині Ігнацевич за чуйне ставлення до хворого і відповідальне
відношення до своєї нелегкої роботи, і нехай Бог та Мати Божа їм у
цьому допомагають.

Із повагою сім’я Бутрій.

ГЕРОЇ, ЩО ОСВІЧУЮТЬ НАМ
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ

Уже традиційно, 23 травня, ми відзначаємо Свято Ге-
роїв, вшановуючи тих, хто в різні роки віддав своє жит-
тя в боротьбі з ворогами за незалежність України. У
травні ми згадуємо великих патріотів-теоретиків ук-
раїнського націоналізму, що в різний спосіб загинули від
рук ворога, й збагачуємося незламним духом та вит-
римкою в боротьбі. Це – Микола Міхновський, Симон
Петлюра, Євген  Коновалець. Власне про них, та бага-
то інших трагічних сторінок української історії, чулося
на урочистостях з нагоди цього величного свята.

Перед тим, як покласти квіти до пам’ятника Степану Бандері, до присутніх звернулися заступник
голови Турківської РДА Юрій Лило, помічник народного депутата Верховної Ради України Андрія Лопу-
шанського Ірина Кіра, яка, окрім цікавого  історичного екскурсу, передала вітання турківській громаді
від народного обранця.  А вже тоді виступаючі – голова Турківської районної ради Володимир Лозюк,
керівники міської ради, установ та підприємств міста – вшанували покладанням квітів Героям України.
Присутні також вклонилися і світлої пам’яті  прапороносцю Майдану – Роману Сенику, загиблим в АТО
– Юрію Міську та Олександру Ільницькому.

Згодом у мистецькому центрі «Україна» відбулася цікава виставка, що мандрує містами України,
присвячена Героям Майдану та Героям російсько-української війни на Донеччині, представлена во-
лонтером зі Львова Іриною Яремко. Затим присутні мали добру нагоду подивитися фільм про героїчну
оборону Донецького аеропорту – «Кіборги».

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÏÐÈÊÌÅÒÈ ÍÀ ÒÐ²ÉÖÞ:
ÙÎ ÍÅ ÌÎÆÍÀ ÐÎÁÈÒÈ

Напередодні свята Трійці згадаємо, що забороняють нам робити в цей день звичаї предків.
 Чого не можна робити вдома і на землі
Як і будь-яке інше православне свято, Трійця забороняє працювати, хіба що в хаті, і то лише за

потребою. Приміром, дозволяється тільки готувати їжу на святковий стіл і годувати та поїти домашніх
тварин і худобу (ну, а як без цього бідним звіряткам?) А ось займатися прибиранням, рукоділлям,
стригтися суворо заборонено. Оскільки в цей день земля — «іменинниця», то косити траву або орати
поле не можна. Можна тільки прикрашати будинок травами та гілками, принесеними напередодні й
освяченими в церкві. Причому рослини не можна прибирати всі три дні свята.

Суть Трійці така, щоб заборони ніхто не обходив. На цей випадок люди припасли цілий арсенал
повір’їв. Наприклад, у тих, хто оре, худоба впаде. У тих, хто сіє, град поб’є посіви. У тих, хто пряде вовну,
вівці заблукають. Той, хто на Трійцю будує огорожу і в’є мотузки, сам зігнеться в дугу.

Чого не можна робити на природі
Традиції на свято Трійці строго забороняють купатися в річці або озері — наші предки ще з дохристи-

янських часів вірили, що в цей час русалки намагаються потягти людину до себе на дно. Купатися
неможна навіть вдома. У минулому три святкові дні наші предки намагалися близько не підходити до
води, навіть щоб просто вмитися.

Православна Трійця — заборона ходити в ліс, адже там на селян чатували мавки та леші, які зама-
нювали вглиб і лоскотали до смерті. Але дівчата все одно бігали туди, щоб поворожити на судженого.

Чого не можна робити вірянам
На Трійцю ніколи не гуляли весіль, а сватання, навпаки, заохочували — це вважалося доброю прик-

метою, спільне життя буде довгим і щасливим.
Ну, і найголовніше, і цьому повинна сприяти не тільки православна Трійця, а й будь-який інший

день — не тримайте в собі негативні думки, не бажайте нікому поганого, пробачте рідним і друзям всі
образи, переступіть їх і залиште в минулому, не сваріться з близькими. Адже в цей день наші пращури
відпочивали і молилися — знаходили спокій морально і фізично.

Шановні турківчани!
Прийміть щирі вітання з наго-

ди одного з найвеличніших
християнських свят -–
Свята  Трійці. Разом зі свіжою
зеленню воно несе в наші домі-
вки і душі  мир та щедру Божу
благодать, вселяє надію на кра-
ще майбутнє, примножує праг-
нення жити в мирі та творити
добро на рідній землі.

Бажаю Вам душевного тепла і
миру, доброго здоров’я та бла-
гополуччя, довголіття, світлої
надії, Божої ласки і веселих Зе-
лених Свят.

 Народний депутат України
Андрій Лопушанський.

Ó Ñàìá³ðñüêî-
Äðîãîáèöüê³é ºïàðõ³¿

– òðè þâ³ëå¿
У понеділок, 28 травня, голова Туркі-

вської районної ради Володимир Лозюк,
заступник голови райдержадміністрації
Юрій Лило, Ластівківський сільський
голова Михайло Савчук, священнослу-
жителі УГКЦ Турківського та Верхньо-
висоцького деканатів візьмуть участь
у святкуванні з нагоди 25-річчя створен-
ня Самбірсько-Дрогобицької єпархії, 55-
річчя з дня народження владики, єписко-
па Самбірсько-Дрогобицької єпархії
Ярослава Приріза та 30-ліття його свя-
щенства.

Для Турківщини почесно, що владика
Ярослав народився в с. Ластівка. Тут здобув
восьмирічну освіту, працюючи на Дрого-
бицькому долотному заводі, одночасно навчався в підпільній духовній
семінарії УГКЦ. В 1987 році прийняв дияконські, а через рік – свя-
щенничі свячення. У 1989 році архієпископ Володимир Стернюк до-
ручив о. Ярославу відродити й організувати парафії УГКЦ в Старо-
самбірському районі.

Він відновив і обслуговував громади УГКЦ в місті Хирів, в селах
Тернава, П’ятниця, Поляна, Сливниця, Стар’ява, Сушиця, Лопушни-
ця, Терло та інші.

У 1991 році Блаженнійший патріарх Мирослав-Іван Любачівський
скерував його на навчання до Риму в Папський Східний інститут. У
2006 році він іменований єпископом-помічником Самбірсько-Дро-
гобицьким. У 2011 році відбулася інтронізація владики Ярослава на
єпарха Самбірсько-Дрогобицького.

Наш кор.
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ÄÓØÀ ÙÅÌÈÒÜ, Â²Ä
ÁÎËÞ ÇÀÂÈÂÀª

Не забудеться, не переболить, завжди щемітиме серце й
болітиме душа в матері чи дружини, що втратила на війні
найрідніших людей. До них, згорьованих, наші Воїни Світла, Герої,
приходять лише у снах: чи з босоногого дитинства, роман-
тичних юнацьких світанків, а чи з вогненних бойових доріг. На
жаль, лише тоді їх можна обняти, розпитати про життя, бути
разом. Але це –маревні миті,  хоча такі дорогі і милі серцю. З
ними не хочеться розлучатися, нелегко змиритися з тим, що
це – лише сон.

Дивлячись на зболені, згорьовані материнські обличчя, засму-
чені очі дружин, по-особливому розумієш, наскільки їм потрібна наша
підтримка, не акційна одноразова , а щоденна й щира. І тут не йдеть-
ся, чи це матеріальна, а чи моральна. Вона має бути просто щирою
та сердечною, як постійний промінчик сонця у світі темряви. Влас-
не такою є допомога знаного на Турківщині мецената, голови прав-
ління БФ «Фонд допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям учас-
ників АТО» Володимира Саврука. Його часті відвідини Бойківського
краю сприяють плідній співпраці, взаєморозумінню та відкритості в
спілкуванні з тими, кого обпалила війна. Минулого тижня, разом із
Володимиром Степановичем, Турківщину відвідала й керівник бла-
годійного фонду родин загиблих Героїв України, Міжнародного цен-
тру впровадження програм ЮНЕСКО, Олена Круглікова. Чоловік її

ЦІКАВИЙ
ВІДПОЧИНОК
Здоров’я – найцінніший скарб

для людини. Не лише батьки
дбають про здоров’я дитини, але
й школа докладає багато зусиль
для їхнього здорового способу
життя.

Батьки та учні Нижньояб-
лунського НВК щиро вдячні
організаторам поїздки до сана-
торію «Женева» в м. Трускавець.
А саме: народному депутату Ан-
дрію Лопушанському за гарний і
незабутній відпочинок всіх бажа-
ючих дітей та безкоштовний вхід
до санаторію для дітей учас-
ників АТО, сиріт, дітей-чорно-
бильців, учасників ІІ туру Всеук-
раїнських олімпіад. Всього було
оздоровлено 60 учнів нашого
навчального закладу. Складає-
мо щиру подяку не лише народ-
ному депутату, а й його помічни-
ку – Ірині Кірі.

10-А клас 1975 року випуску Турківсь-
кої середньої школи сердечно вітає із
ювілейним
днем на-
родження,
я к и й
відсвяткува-
ла 22 трав-
ня, одно-
класницю –
Валентину Демчук – і бажає їм міцного
здоров’я – з роси і води, невичерпної жит-
тєвої енергії, Божої опіки у всіх справах.

Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде,
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб вірні друзі зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане тяга-

рем,
Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Дорогого сина, брата, вуйка, стрика,
хресного тата, жителя с. Бориня – Олега
Мирославовича Надича – з ювілейним
днем народження щиросердечно віта-
ють мама Катерина,
брати Микола, Ми-
рослав, Василь – з
сім’ями; сестри Люд-
мила та Ніна – з сім’я-
ми, похресниця Уляна
і бажають імениннику
міцного здоров’я, щас-
тя, радості, достатку.
Божої опіки у житті.

Хай стежка життєва радістю
квітне,

Настрою гарного, днів привітних.
Здоров’я, щастя, світлої долі,
Щирого затишку в серці і в домі.
Ми зичимо здоров’я, щастя й долі
Щирими словами,
А Бог хай обдаровує
Довгими літами.

«Батьківщина»
перемогла на виборах в ОТГ

З результатом 35,4%, «Батьківщина» здобула перемогу на місцевих виборах у об’єднаних територіальних громадах,
які відбулись 29 квітня 2018 року. Це дані Центральної виборчої комісії України.

Відповідно до результатів, «Батьківщина» з великим відривом випередила інші партії за кількістю депутатів, обра-
них від партій.

У регіональному розрізі результати виборів свідчать, що «Батьківщина» перемогла у 11 областях України із 17, де проводилися
вибори. Найближчий конкурент – президентська БПП «Солідарність», яка здобула перемогу лише  у трьох областях.

«Те, що зараз реальні вибори показали «Батьківщині» 35,4% – говорить про реальні симпатії людей, про реальне згуртування
людей навколо нашої команди, яка може і мир Україні за-
безпечити, й економіку підняти, і віру людям в себе поверну-
ти, і знову всім нам стати щасливими», – заявила лідер «Бать-
ківщини.

Юлія Тимошенко подякувала виборцям за підтримку «Бать-
ківщини» та кандидатам, які, незважаючи на тиск, адмінре-
сурс і репресії, змогли перемогти.

«Незважаючи на все, ми показали, що мафію можливо пе-
ремагати з великою перевагою. У цих громадах ми просто
довели, що стару систему можна зруйнувати. І на цей раз ми
з вами, всупереч об’єднанню кланів, тиску та аморальності,
переможемо і демонтуємо  стару систему. Ми запровадимо з
вами новий курс України, який дасть нові можливості і країні,
і кожній людині», – заявила Юлія Тимошенко.

Голова Львівської обласної партійної організації ВО «Бать-
ківщина» Михайло Цимбалюк зазначив, що за результатами
шести етапів виборів до рад ОТГ, політична сила Юлії Тимо-
шенко отримує беззаперечне лідерство.

«Владна партія, розуміючи свій політичний провал, намагається хоч якось створити видимість, що люди її підтримують, а тому
приписує у свої лави й самовисуванців – цим і маніпулює. Лідерство «Батьківщини» - беззаперечне, оскільки люди чітко бачать,
що наша політична сила має великі традиції і чітко розуміє, як вести політику і на державному рівні, і на місцевому», – наголосив
Михайло Цимбалюк.

Експерти також наголошують, що вибори до рад ОТГ, які відбулися 29 квітня, є останніми перед президентськими, а тому на
Банковій всіляко маніпулюють їхніми результатами.

«Замість посилювати тиск та наклепи на «Батьківщину», команді (чи командам) чинного гаранта слід уже сьогодні шукати
шляхів порозуміння з провідною опозиційною силою, задля забезпечення мирного і легітимного переходу політичної влади в
країні після президентських і парламентських виборів наступного року», - повідомив політолог Костянтин Матвієнко.

Роман КРАВЕЦЬ.

також загинув на російсько – українській війні. А тому ця тема для
неї надзвичайно близька й болюча. Гості, висловивши своє взаємо-
розуміння та підтримку сім’ям, обпаленим війною, та в знак поваги
і вдячності, вручили матерям, дружинам , донечкам загиблих пода-
рунки, обереги, солодощі та квіти, привітавши з величним святом –
Днем Матері.

Олена КЛЮС.

Глава держави нагадав, що протягом
свого президентства неодноразово зу-
стрічався із Його Всесвятістю Все-
ленським Патріархом. «Моє звернен-
ня як Глави держави до Вселенського
Патріарха про надання Томосу про ав-
токефалію Православній Церкві в Ук-
раїні, і я за це дякую, було підтримано
переконливо більшістю народних де-
путатів. Так само до Його Всесвятості
Варфоломія звернулися усі митропо-
лити та єпископи УПЦ КП і УАПЦ, і не
тільки вони. На основі цих звернень,
Синод Вселенського Патріарху прий-
няв рішення про початок розгляду пи-
тання про надання Томосу для українсь-
кої церкви»,- зазначив Президент.

«Дорога українців до Бога не пролягає
через Москву. У нас свій шлях. Перекона-
ний, що Томос про автокефалію, нада-

ний нашій українській Церкві, довершить
утвердження незалежності і само-
стійності України у духовному вимірі. Це
посилить і нашу національну безпеку, бо

автоматично послабить вплив країни-
агресора на внутрішні українські спра-
ви», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент також наголосив: «Украї-
на нині послідовно проводить держав-
ну політику, спрямовану на відновлен-
ня та збереження історичної пам’яті
українського народу, забезпечення
дотримання ідеалів гуманізму та де-
мократії, прав і свобод людини і гро-
мадянина. Я продовжуватиму цю ро-
боту рівно стільки, скільки дасть сил
Господь Бог, і скільки часу мені
відміряє народ, який є єдиним джере-
лом влади відповідно до Конституції

України».
Світлана БАГАН,

головний спеціаліст з інформаційної
діяльності, комунікацій з громадськістю
та молодіжної політики апарату РДА.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÌÀª ÑÂ²É ØËßÕ ÄÎ
ÁÎÃÀ, ² Â²Í ÍÅ ×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ –
Ïðåçèäåíò ïðî íàäàííÿ Òîìîñó äëÿ óêðà¿íñüêî¿ öåðêâè

На виконання Доручення Головного
управління Держгеокадастру у
Львівській області   від 07.05.2018 року
№ 320/3-18,  відділ у Турківському рай-
оні  інформує власників земельних діля-
нок ,  на які видані Державні акти та
договори оренди  без кадастрового но-
мера до 2004 року,  звернутися  до  ліцен-
зованих проектних організацій для ви-
готовлення технічної документації зі
встановлення та відновлення меж зе-
мельних ділянок в натурі на місцевості
для  внесення відомостей про земельні
ділянки в Державний земельний ка-
дастр.

 Детальну інформацію та роз’яснення щодо
проведення вищевказаних робіт можна от-
римати у Відділі у Турківському районі Голов-
ного управління Держгеокадастру у
Львівській області за адресою: м.Турка, вул-
.Січових Стрільців, 62 (4- поверх), або за те-
лефонами:  3-24-15;  3-16-13.
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«Скільки тобі зазначено жити
на цьому світі, не роби нікому
зла, ані кривди,  а живи і Госпо-
да хвали», –  вважає жителька
с. Ясениця Марія Сович. З висо-
ти свого 102-річного віку, їй є що
згадати.  Бабуся усе пам’ятає.
Ось тільки говорити з  Марією
Григорівною важкувато –  на
схилі літ стала недочувати. «Ой,
зі мною тяжко ся договорити!»,
– жартома   відповіла при
зустрічі, розуміючи непросту си-
туацію. Та все ж дещо  від ста-
ренької  я дізналася, а щось
доповнила  про неї  її сусідка п.
Люба Тимчишак, яка  живе по-
руч і часто навідується в гості до
довгожительки. Саме так  –
спільними зусиллями –  і вдало-
ся дізнатися про бабусю Мару-
сю.  До речі, по-сільському  усі її
так і називають – Марусуня. Ка-
жуть, що у 60-літньому віці Мару-
суня зібрала в скриню усю свою
похоронну одежу, в  якій, проси-
ла, щоб її похоронили. За велін-
ням Господнім, їй  досі вона не
знадобилася.

Драматична і непроста доля
випала цій невтомній сільській
трудівниці.  Та й по-іншому бути
не могло, адже вона – свідок
життя під панською Польщею,
двох воєн, колективізації, пере-
будови і знову – російсько-украї-
нської війни…

Народилася Марія холодного
січня  1916-го року в родині Со-
вичів –  у  працьовитій сільській
сім’ї простих  горян.  Коли їй   ви-
повнилося 4 роки, помер тато, а
через рік   відійшла у потойбічні
світи й мама.  Марійка  залиши-
лася  разом з братом.  Дівчина-

сиротина,  як ї її брат, мусили
якось виживати, тож  пішли слу-
жити по людях – хто де. У 17-
річному  віці взяв цю дівчину, аби
вона не скиталася по людях,  аби
нею не поневірялися,   до себе
у свою сім’ю добрий чоловік,
ясеничанин, нині уже покійний
Василь Масьович.   З того часу  її
життя повністю пов’язане з цією
родиною. Зараз Марія Сович
живе разом із сином покійного
– Орестом.

«Усе своє життя, що веліли, то
й робила:  худобу пасла, у кол-
госп ходила,  на полі господарю-
вала, у хаті   треба було щось
зробити, те й робила. Так і жила.
А ще любила в молодості  на ве-
чірки з куделею піти. Пряла і
співала», – пригадує Марія  Гри-
горівна.  «Як прийшли німці, а
тут стояв фронт, мусила’ м  пішки
втікати аж до Підбужа, близько
Борислава.  Якийсь час там пе-
ребувала. А коли фронт пішов –
повернулася в Ясеницю».  Як
створили колгоспи, Марія Сович
стала ходити в колгосп, на різних
роботах працювала. «Тоді я ро-
била за трудодні. Тепер уже маю
гроші», – тішиться  баба Марія,
маючи на увазі пенсію. І хоч
жінка вона неписьменна, не
вміє ні читати, ні писати,  бо не
закінчила жодного класу, але
гроші рахувати навчилася.

Марія Григорівна зовсім не
хворіла за свій  довгий вік, в
лікарні не лежала.  Не рвала
зубів,  каже, що самі повипада-
ли, залишилося лише два зуби.
Увесь вік прожила сама – без
чоловіка, і без дітей, бо заміж
вийти не судилося.

 У своїх 102 роки  баба Марія
ще порається біля  хати  – то ку-
рям дасть їсти, то собаку пого-
дує, у  кімнаті підмете, помиє
посуду, ще й кашу собі, якщо тре-
ба, зварить.

– Вона дуже акуратна жінка.
Чи  якесь свято, чи гості прий-
дуть до Масьовичів, вона, як хо-
дила до стайні, ту одежину зніме,
надіне чисту і так заходить до

хати, – каже сусідка п.
Люба. –    Світлої пам’-
яті  Василь Масьович,
разом з дружиною, в
яких  жила Марія, зав-
жди кликав її до столу,
хоч би які не були в ньо-
го гості. Марія, пере-
одягнувшись, сідала до
столу, випила з гостями
трошки вина, поїла,  та-
рілку за собою  взяла і
спокійно, аби не зава-
жати гостям, пішла у
свою кімнату. Дуже доб-
ре тут за нею дивлять-
ся, завжди  вона  сита,
одягнена, в теплі, у чи-
стоті. Я сама тут  уже 35
років як за невістку, то
покійний п.Василь був
для мене, як батько. У
тій родині ніколи не за-
лишають її саму, піклу-
ються про неї. Деколи

гостинець якийсь принесемо:
«То Оресту, то Оресту», – тур-
бується  й бабуся Марія за  того,
хто став для неї  уже близьким і
рідним.

Ось  так,  з Господньою опі-
кою та завдяки добрим людям,
Марії Сович усе вдалося пере-
жити, та ще й при цьому зберег-
ти усі найкращі людські  риси –
доброзичливість, гостинність,
тепло душі, милосердя… Дізнав-
шись, що  баба Марія знає бага-
то  давніх коломийок і пісень,  по-
просила її  щось заспівати. Тро-
хи подумала-подумала бабуся   і
врешті  пригадала  куплет з пісні:

Неділя рано, сонечко схо-
дить,

Вже багато народа до церк-
ви находить.

Дзвони  дзвонять, служба ся
правит,

Господь нас чекає та й за
нами тужит.

Божа Мати коло престола
стоїт,

Вона за нас, грішних, свого
Сина молить.

А потім заспівала  коломийку
та ще куплет з  однієї старої цер-
ковної пісні.

 Я  щиро заздрю цій жінці: не-
зважаючи на 102 роки, попри
пережите,  вона ще й обслуговує
себе і не  вередує через якісь
недуги. Терпляча, невеличка
ростом, завжди усміхнена, аку-
ратна,  ще жвава і рухлива, вона
схожа на маленьку дитину, яка
радіє усьому, в тому числі й  гос-
тям. Дай Боже їй  довгої старості
у такій радості!

Ольга ТАРАСЕНКО.

«ÆÈÂÈ ² ÃÎÑÏÎÄÀ
ÁÎÃÀ ÇÀ ÒÅ ÕÂÀËÈ»

Вважає 102-річна жителька с. Ясениця Марія Сович

Часто, вітаючи когось із днем народження, бажаємо йому
прожити до ста літ. Та попри ці побажання, небагато є сьо-
годні таких довгожителів, які впевнено, ще при добрій  пам’-
яті, у силі, переступають цей віковий поріг.  Але вони є –  як
кажуть, вибрані  у Бога,  і до таких належить  Марія Сович із
Ясениці. Її земляки гордяться  довгожителькою і бажають
Марії  Григорівні   ще трохи пожити серед них,  порадіти ясно-
му сонечку, теплому літньому дощику,   потішитися успіха-
ми близьких, посидіти з ними в затишній оселі за гостинним
родинним столом. Бо, як кажуть нині старенькі люди, дні на
схилі  літ у них  –  випрошені, вимолені у  Господа Бога.  Тож хай
ці роки приносять лише спокій і потіху їхній односельчанці.

Люблячу дочку, дорогу сестру і цьоцю, жительку с. Комарники –
Оксану Йосипівну Ірод – з 45-річчям від дня народження щиро
вітають мама Іванна, сестри Ганна та Руслана з сім’ями, брати Іван
та Володимир і бажають іменинниці міцного здоров’я, щастя, ра-
дості, Божого благословення в житті.

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.

Успіх хорової
капели «Карпати»

Нещодавно у м. Самбір відбувся обласний огляд-конкурс хо-
рових колективів, присвячений 140-й річниці від дня народжен-
ня Миколи Леонтовича.

Вдало виступила на цьому мистецькому заході  хорова капела
«Карпати» Турківського районного Народного дому (керівник Ми-
кола Боберський). За високий мистецький рівень, творчий підхід та
популяризацію кращих зразків хорової музики нашим артистам було
присуджено ІІ місце та звання лауреата. Варто відзначити, що це
далеко не перший успіх колективу, який прославляв Турківщину на
різних сценах області та України.

Наш кор.

ÑÂßÒÊÓÂÀËÈ ÌÀÌÈ ÑÂßÒÎ
Є прекрасна українська традиція – у другу неділю травня

відзначати День  матері. На цьому святі вшановують усіх ма-
терів  – Матір, котра нас на світ привела, матір кожної дити-
ни, навіть сироти – велику Матір-Україну, Матір усього світу
– Божу Матір. Запросили на урочистий ранок з нагоди Дня ма-
тері  своїх  мамусь і бабусь й учні 5-Б класу Турківської ЗОШ І-ІІІ
ст. №1. Разом зі своїм класним керівником, вмілим, ерудованим
і талановитим педагогом  Надією Василівною Нанівською, вони
зуміли подарувати своїм рідним чудові хвилини відпочинку, масу
приємних емоцій, багато радості і уваги. Ведучі святкового
дійства – Вікторія Буяновська і Максим Гут – дуже гарно, ар-
тистично  вели увесь захід.

А яке ж свято обходиться  без подарунків? Подарунками для най-
рідніших людей стали віршики, пісні, танці,  гуморески, сценки у вико-
нанні  п’ятикласників. Пісні  – «Сорочка мамина», «Дорога до ма-
тері», «Якщо говорити між нами» – схвилювали кожного з присутніх
до глибини душі.

Від імені матерів, бабусь, які були присутні на святі, висловлюю
щиру подяку нашим дітям, їхньому наставнику за такий  цікавий і
хвилюючий шкільний ранок. Міцного вам усім здоров’я, успіхів у на-
вчанні і роботі, нових творчих ідей.

З повагою – Ніна РОМАНІВ,
 жителька м. Турка.

Ïèòàííÿ ÿêîñò³ äîð³ã -
ïåðøî÷åðãîâå, - Îëåã Ñèíþòêà
На Львівщині триває активна фаза ремонтних робіт на автодоро-

гах. «Ми вже розпочали ремонтну кампанію на дорогах. Цього року
плануємо залучити не менше трьох мільярдів гривень, що дасть
нам можливість вийти на обсяги виконання ремонтних робіт мину-
лого та позаминулого років – 500 та 600 км. доріг відповідно», -
зазначив Олег Синютка. Очільник області також наголосив на тому,
що мешканці області можуть повідомляти про факти неналежного
ремонту автомобільних доріг на гарячу лінію «112», або у Службу
автомобільних доріг. «Питання якості ремонту – першочергове. Усі
недоліки, у разі неякісного ремонту підрядники мають усувати самі
і провести відновлювальні роботи за власний кошт. Для нас важли-
во залучити до контролю громадськість – людей, які користувати-
муться цими дорогами», - наголосив Олег Синютка.

Нагадаємо, Львівщина лідирує серед областей України за темпа-
ми виконання ремонтних робіт. У 2015 -му році в області відремон-
товано 500 кілометрів доріг, у 2016-му- 600.
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Дорогі в Христі!
Трохи менше ніж рік зали-

шається до чергових виборів
Президента України і дещо
більше від року до обрання но-
вого складу найвищого законо-
давчого органу нашої держави –
Верховної Ради України. Однак
уже сьогодні спостерігаємо, як
суспільство втягують у новий вир
передвиборних перегонів,
міжпартійних дискусій і полемі-
ки, так що внаслідок політичних
протистоянь, опиняються під
загрозою основні принципи
державного буття нашого наро-
ду.

Це спонукає нас, єпископів
Української Греко-Католицької
Церкви, звернутися до виборців
і політиків не напередодні самих
виборів, як ми це зазвичай ро-
бимо, а заздалегідь, оскільки
саме зараз закладається фун-
дамент і принципи того, як відбу-
ватимуться ці вибори та яким,
відповідно, буде їх результат.

Конституція України, на якій
новообрані Президент України
та депутати Верховної Ради
складають присягу на вірність
українському народові, підкрес-
лює відповідальність кожного
високопосадовця «перед Бо-
гом, власною совістю, поперед-
німи, нинішнім і прийдешніми
поколіннями». Утім, не менша
відповідальність за долю рідної
держави і народу лежить на
кожному свідомому громадяни-
нові, на кожному з нас, виборців,
які за рік вирушатимемо до ви-
борчих дільниць, щоб обирати
Главу Держави та депутатів на-
шого Парламенту. Це усвідом-
лення особистої відповідаль-
ності за процеси, які відбувають-
ся в країні, та за її майбутнє, при-
ходило до нас поступово: після
періодів ейфорійного захоплен-
ня окремими особами, з якими
народ пов’язував вирішення
проблем – загальнонаціональ-
них, і мало не особистих, побу-
тових, неминуче наставав етап
розчарування і зневіри, на-
слідком якого була узурпація
влади кланами та потоптання
фундаментальних прав і свобод
громадян – аж до пролиття крові
власного народу. Особливо по-
глибилося розуміння відпові-
дальності кожного громадянина
за долю Батьківщини в останні
роки: доказом цього є героїчна
посвята наших захисників, жер-
товність волонтерів, со-
лідарність широких верств сусп-
ільства з тими, хто безпосеред-
ньо постраждав від воєнної аг-
ресії на Сході України. Майбутні
вибори слід розглядати саме в
цьому ширшому контексті де-
далі більшого усвідомлення
всіма українцями власної відпо-
відальності «перед Богом, пе-
ред власним сумлінням, перед
попередніми, нинішнім і прий-
дешніми поколіннями» нашого
народу. Тому ці вибори стануть
виявом або зрілості та відпові-
дальності, або ж, навпаки,
 інфантилізму та легковажності
нас, як виборців і громадян. В
обох випадках наслідки для краї-
ни та її майбутнього будуть дуже
важливими.

Тому, свідомі нашої відпові-
дальності перед Господом та
перед рідним народом, ми, як
віруючі люди, прагнемо підготу-

ватися до зрілого вибору за до-
помогою смиренної та витрива-
лої молитви до Бога, благаючи
Його, щоб зіслав на наш народ
дар Свого Святого Духа, аби Він
просвітив нас і скерував на до-
рогу істини, мудрості та справж-
нього добра. Ми віримо, що Дух
Святий, який є Духом істини, на-
вчає нас відрізняти добро від
зла, істину від фальші, справжні
цінності від лукавого словоблуд-
дя. Бо немає найменшого сумн-
іву, що сили зла намагатимуться
повернути свої втрачені позиції і
при цьому не гребуватимуть
жодними найбруднішими та
найпідступнішими методами.
На декілька з небезпек, які мо-
жуть чигати на нас у ході прий-
дешньої передвиборної кам-
панії, прагнемо звернути вашу
увагу.

Першою небезпекою вважає-
мо дешевий політичний по-
пулізм. Поодинокі кандидати,
зважаючи на війну, яка триває в
країні, і непросту соціально-еко-
номічну ситуацію, не скупити-
муться на щедрі передвиборчі
обіцянки про швидке й безболі-
сне вирішення всіх проблем, як-
от: завершення війни, рішуче
економічне зростання, покра-
щення нашого життя «уже на-
ступного дня після виборів»
тощо, насправді не будучи здат-
ними їх виконати чи навіть
цілком не бажаючи цього роби-
ти. У таких обіцянках немає щи-
рості й правди, і це лицемірство
відчувають люди, вживаючи
нашу прадавню народну
мудрість: слова ласкаві – та дум-
ки лукаві. Тож не даймо себе
заколисати солодкою брехнею і
фальшивими надіями, справж-
ньою метою яких є не добро на-
роду, а влада, власна вигода і
збагачення.

Друга небезпека походить від
нас самих і полягає у спокусі
збайдужіння та знеохоченні ви-
борців, у так званій «втомі» - від
довгого шляху до свободи, на
якому раз у раз натрапляємо на
перешкоди. Хочемо наголосити,
що християнська чеснота витри-
валості в доброму є незамінною
не тільки в особистому духовно-
му житті, а й у суспільно-політич-
ному. Слушно зауважував свого
часу праведний митрополит Ан-
дрей, що інколи буває легше в
одному героїчному пориві відда-
ти своє життя за добру справу,
ніж щоденною муравлиною пра-
цею будувати краще майбутнє
для себе, для своїх дітей і внуків.
Якщо ж виникає у нас така «спо-
куса  втоми», то подумаймо, на-
приклад, про те, що наші захис-
ники на фронті мають набагато
більше підстав, ніж ми, «втоми-
тися» і опустити в розпачі руки
від перебування в стані пост-
ійної напруги і життєвої небез-
пеки. Однак вони не впадають у
зневіру, а витривало, день за
днем, виконують свій святий гро-
мадянський обов’язок, захища-
ючи мирне небо над нашою
землею і спокій кожного з нас.

Не забуваючи ні на мить про
жертву наших воїнів-захисників,
нехай ніхто з нас не посміє лег-
коважно поставитися до свого
виборчого обов’язку. Навпаки –
підходьмо до нього з усією серй-
озністю і відповідальністю. Го-
туймося до виборів не в перед-
день їх проведення, а далеко

наперед, уже на етапі першого
знайомства з кандидатами че-
рез прискіпливе вивчення їхніх
програм та, що ще важливіше,
критичну оцінку їхніх доте-
перішніх дій.

Делегуючи певного кандидата
до органів державної влади, ре-
комендуємо виборцям - для
моральної впевненості у своєму
виборі - перевірити зокрема
пункти його програми щодо:
ставлення до християнських
цінностей, наприклад до охоро-
ни людського життя від момен-
ту зачаття до природної смерті;
трактування інституту подружжя
як нерозривного союзу чолові-
ка і жінки; російської агресії і
захисту територіальної
цілісності нашої Батьківщини.
Не менш важливими є питання
соціальної справедливості - за-
хисту найбільш вразливих верств
народу та пропозиція конкрет-
них і реальних кроків для змін
на краще в нашому суспільно-
політичному житті. Тож пригля-
даймося до кандидатів і щиро
запитуймо самих себе та їх: чи
справді вони люблять Україну і
народ, який претендують пред-
ставляти?   

А третя небезпека – це ради-
калізація суспільства, часто
підсилена агресивними вислов-
люваннями та діями окремих
осіб, які, прикриваючись патрі-
отичними гаслами, закликають
до насилля, зокрема із застосу-
ванням зброї, та пропагують
сліпу ненависть як засіб для ви-
рішення внутрішніх проблем і
викликів. Ми переконані, що в
наш час, коли щодня надходять
тривожні звістки з фронту, коли
гинуть наші найкращі дочки й
сини, така поведінка є не про-
сто антихристиянською, без-
відповідальною, а провокацій-
ною і деструктивною, бо ескала-
ція насильства всередині краї-
ни руйнує нашу незалежну дер-
жаву. Такі дії гратимуть на руку
тільки нашим ворогам, чого в
жодному разі не можна ані схва-
лити, ані виправдати, ані допус-
тити.

Ми розуміємо, що самої актив-
ної громадянської позиції для
проведення справедливих ви-
борів не достатньо. Компетентні
державні структури повинні ство-
рити на всіх етапах виборних пе-
регонів належні умови чесності,
прозорості та об’єктивності.
Ідеться зокрема про необхідні
зміни до виборчої системи, які б
слугували вдосконаленню ви-
борчого процесу. Зараз у Вер-
ховній Раді України триває ро-
бота над новим виборчим зако-
нодавством, без якого існує не-
безпека дискредитації виборів
як важливого засобу демокра-
тичних перетворень. Ми нині
маємо унікальний шанс створи-
ти такі справедливі виборчі пра-
вила, за яких гідність людини
стане центром політичної систе-
ми, а спільне благо - метою пол-
ітичного процесу. Закликаємо
народних обранців ухвалити таку
виборчу реформу, яка б дозво-
лила Парламентові стати
справді представницьким орга-
ном усіх громадян країни та дала
можливість найдостойнішим
політикам і політичним силам
потрапити до нього внаслідок
чесного і прозорого змагання.

Ми рішуче відкидаємо і засуд-

жуємо будь-які спроби підкупу
виборців і членів виборчих
дільниць. Такі злочинні дії, поза
кримінальною відповідальні-
стю, яку тягнуть за собою, є з
моральної точки зору тяжким
гріхом і актом зневаги гідності як
поодиноких громадян, так і всьо-
го народу. Закликаємо політичні
сили та кандидатів не організо-
вувати проплачених мітингів, а
виборців  – не брати в них участі,
бо такого роду заходи не мають
нічого спільного зі справжньою
демократією, а є, радше, спосо-
бом маніпуляції суспільною
думкою через зловживання тяж-
ким матеріальним становищем
громадян і явним прикладом
корупції.

Представників засобів масо-
вої інформації закликаємо слу-
жити Істині, не ставати знаряд-
дям обману чи маніпуляції ви-
борцями, але об’єктивно та не-
упереджено представляти кан-
дидатів, висвітлювати їхні про-
грами та оцінювати їхні дії, спри-
яючи таким чином утвердженню
правди та даючи свідчення
гідного виконання своїх профес-
ійних обов’язків, за найвищими
стандартами журналістської
етики.

Наприкінці не можемо омину-
ти нашою увагою кандидатів на
високі державні посади. Напо-
легливо закликаємо їх не сприй-
мати владу як інструмент вирі-
шення своїх бізнес-проектів,
кланових інтересів чи фінансо-
вого забезпечення себе і своєї
родини. Державна влада покли-
кана бути не засобом для осо-
бистої наживи, а способом слу-
жіння рідному народові,
спільному благу та захисту прав
і свобод кожного мешканця
нашої Богом благословенної
землі.  Каже пророк: «О ви, що
обертаєте у полин правосуддя і
що кидаєте на землю справед-
ливість... Добра шукайте, не зла,
щоб могли жити і щоб Господь,
Бог сил, був з вами, як то ви ка-
жете. Ненавидьте зло, любіть
добро, встановіть у брамі спра-
ведливість, - може, Господь, Бог
сил, змилується над своїм наро-
дом» (пор. Амос 5, 7. 14-15).

Перебуваючи у Зарваниці, під
покровом Богородиці - Матері
України, проголошуємо період
усильної молитви за чесні та
справедливі вибори 2019 року.
Закликаємо душпастирів, бого-
посвячених осіб і вірних мирян
УГКЦ молитися, особисто та
спільно, у наміренні прийдешніх
виборів.

До молитов за Україну, які ми
здійснюємо щодня о 21:00, про-
симо додати в понеділок молін-
ня за вибори 2019 року. Після
кожної недільної та святкової
Літургії, перед молитвою «Боже,
великий, єдиний», заохочуємо
спільно помолитися один раз
«Отче наш», «Богородице Діво»
і «Слава Отцю…» за чесні та
справедливі вибори в Україні
наступного року.

Стоячи перед ликом Зарва-
ницької чудотворної ікони Бого-
родиці, віддаємо наш народ під
Її материнську опіку. Благаємо Її,
щоб Вона була, особливо цього
року, нашою Одигітрією- Про-
відницею, дорогою правди, слу-
жіння і добра, аби прийдешні
вибори наблизили нас до того
ідеалу «Рідної хати» митрополи-
та Андрея – Української Держа-
ви, про який мріяли наші пред-
ки і який обстоюють наші захис-
ники сьогодні.

Благословення Господнє на
вас!

Від імені Синоду Єпископів
Києво-Галицького Верховного
Архиєпископства УГКЦ

† СВЯТОСЛАВ

Ç Â Å Ð Í Å Í Í ß
Синоду Єпископів КГВА щодо виборчого процесу в Україні

До тебе, Господи, я прибігаю; не дай мені осоромитися повіки...
Бо ти - скеля моя й моя твердиня,
і ради імени твого веди мене та керуй мною (Пс. 31, 2.4).

21 травня відзначила свій
славний ювілей – 90-річчя від
дня народження – жителька с.
В.Турів – Анастасія Василівна
Боберська. Дорогу маму, любля-
чу бабусю і
пр абабу-
сю з наго-
ди свята
щиро віта-
ють дочка
С о ф і я ,
онуки Га-
лина з чо-
л о в ік о м ;
Леся з чо-
л о в ік о м ,
правнуки Олежик, Владик і Ліля
та бажають дорогій ювілярці
міцного здоров’я, світлої радості
в житті, Божого благословення
на кожен день і довгий вік.

Хай Бог береже Вас ще років
багато,

На щастя усім нам і радість
крилату.

Ми Вам посилаєм ці вдячні
слова,

А Бог хай дарує Вам многі
літа.

Хай щастя вікує у Вашому
домі

І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої

долі,
Хай Бог посилає на довгі

роки.

24 травня відсвяткувала свій
ювілейний день народження
вчитель біології та хімії Кривкі-
вської ЗОШ І-ІІ ст. – Оксана Ми-
хайлівна Романчак.

Колеги по роботі щиро вітають
ювілярку і
б а ж а ю т ь
м і ц н о г о
зд ор ов ’я ,
в е л и к о г о
людського
щ а с т я ,
Божої опі-
ки у всіх
ж и т тє в и х
справах.

Дозвольте Вас сердечно
привітати

І побажати від душі
Багато щастя і добра бага-

то.
Хай буде світлим кожен

день в житті.
Хай Мати Божа від біди обер-

ігає,
В душі панують мир і добро-

та.
Ісус Христос здоров’я поси-

лає
На щедрі щастям многії

літа.

Продам ІЖ 2717, 2004 р.в.,
вантажно-пасажирський, пробіг
– 48000.

Тел: 0993351468.

У магазин «Продукти» с. Н.Ви-
соцьке потрібен продавець.

Тел.: 0501724290.

Куплю роги лося, оленя – до
100 грн. за 1 кг – і старі роги сай-
гака. Тел.: 096-676-23-34.
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Педагогічний колектив Верх-
ньовисоцького НВК щиросер-
дечно вітає з ювілейним днем
народження
добру, чуйну
колегу по ро-
боті – вчите-
ля фізичної
культури –
Іванну Ва-
силівну Лях-
ман – і бажа-
ють їй міцного
здоров’я, великого людського
щастя, Божого благословення на
кожен день і довгий вік.

Хай мир у серці панує,
Матір Божа щастя хай

дарує.
Ісус Христос з небес здоро-

в’я шле
А добрий Ангел душу бере-

же.

–  Олена  – дуже вихо-
вана,   ввічлива дівчина,
добре ерудована, хоро-
ша  учениця, талановита
дитина. Я вчу школярів  у
восьмому класі  хімію.
Оленка показує хороші
знання з цього предме-
та,  та й не тільки з хімії,
а й в інших напрямках
вона відмінниця, –  з гор-
дістю каже  про свою уче-
ницю  заступник директо-
ра школи Микола  Гав’як.

 Народилася Оленка  в
оповитому   смарагдови-
ми лісовими масивами,
мальовничому Дністрику
Дубовому.  В селі жила до
чотирьох років, потім з
батьками переїхала  на
проживання до Турки.
Складати кросворди по-

чала з 5 класу.
– Це захоплення у мене  появилось якось   спонтанно. Сама

дуже люблю розгадувати кросворди, тому  й  стало цікаво: а як же
складають  їх? Давай попробую, що в мене з цього вийде, – виріши-
ла одного разу.  І вдалося. На перший раз було складно, зате цікаво.
До того ж  ще й  вчителі з окремих предметів  інколи давали   нам,
учням,  завдання скласти якийсь тематичний кросворд.  Найбільше
складаю кросвордів про космос і  на природничу тематику. Щось   з
галузі  науки  люблю заховувати в них. Хтось вважає, що це важкуваті
теми, але   я такі кросворди складаю швидко, – розповідає Оленка.

– А що  треба знати, щоби скласти  кросворд?
– Треба  мати велике терпіння і знати  безліч різної  інформації,

багато читати,  усім цікавитися, тоді скласти кросворд  буде дуже
легко. Наприклад, я  вибираю тему про космос, а потім  шукаю
назви планет чи якихось  туманностей. Найчастіше складаю  крос-
ворди  з вертикально-горизонтальним розміщенням  слів,  вибира-
ючи  потрібну кількість клітинок,  і  чим більше слів у кросворді, тим
більше  поле для його складання.  Або роблю квадрат, в який за-
шифровую слова. Ви їх зразу не побачите, треба добре подивитися,
аби  віднайти  і розгадати ці слова. Над  складанням кросворду
працюю  не дуже довго – від однієї  до трьох годин. Усе залежить від
натхнення,  а  мізкувати над кросвордами  люблю особливо тоді,
коли слухаю музику.

До речі, Олена Дністрянська  має задатки й до музики,  у вільну
годину дівчина опановує гру на гітарі, відвідуючи репетитора. А в
школі їй найкраще вдаються такі предмети як математика, біоло-
гія, географія. Світлана  Ступницька, вчитель  англійської мови, клас-
ний керівник Оленки, покладає на  свою ученицю  великі сподіван-
ня.

 Є в Олени ще одне хобі  – робити витинанки,  заодно й гурток
журналістики  відвідує,  танцює.  Знає все про Китай і Корею,  бо
багато цікавиться цими східними  країнами. У молодших класах
Олена   відвідувала  гурток   рукоділля.  В  навчальному корпусі , на
третьому поверсі,  й  досі є  виставка  її робіт.  З майбутньою про-
фесією вона ще не визначилася –  і професія архітектора їй цікава,
і лікаря також.

Певний період  Оленка не відвідувала  заняття в школі.  Протягну-
ло   частину обличчя, і вона  змушена була стаціонарно лікуватися у
Турківській  районній лікарні, а згодом й у Львові.  Тож, повернув-
шись додому, перейшла на індивідуальне навчання. Вчителі залюбки
давали їй уроки  вдома,  бо  бачили, що  дівчина  хоче і має велике
бажання  вчитися.  Та, окрім навчання,  Оленка завжди знайде хви-
линку часу для  того, щоби  розпочати креслити новий кросворд.
Навіть будучи в лікарні,  у перерві між  медичними процедурами,
брала  в руки блокнот і  складала кросворди. Бо це її найулюблені-
ше заняття.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÑÊËÀÄÀª ÎÐÈÃ²ÍÀËÜÍ² ² Ö²ÊÀÂ² ÊÐÎÑÂÎÐÄÈ
 Багато людей люблять розгадувати кросворди: у вільні  від роботи хвилини,  під час подорожей  в поїзді чи автобусі, в холодні

зимові вечори, зручно вмостившись  у кімнаті  на  дивані,   або ж  влітку –   на лавочці у парку.  А  ще є  охочі складати кросворди,
хоча  таких  значно менше. Любителем   придумувати  оригінальні і цікаві кросворди є восьмикласниця Турківської  ЗОШ І-ІІІ ст.
№1 Олена Дністрянська. Її кросворди уже друкувала газета Будинку дитячої та юнацької  творчості  «Юність», їх розгадують
друзі, однокласники.

Зараз, на думку багатьох, пи-
тання популяризації  прикор-
донної служби, як і служби у
війську взагалі, є не на найви-
щому рівні. А тому  маємо тоталь-
не небажання молоді брати до
рук зброю й захищати державу,
чи стояти на варті кордонів Ук-
раїни. Очевидно, така бай-
дужість чи навіть апатія, з явно
не добрими намірами, роками,
комусь на догоду, нав’язувала-

ся нашому суспільству, формую-
чи в молодих людей не патріо-
тичні почуття, а зневіру. Резуль-
тат ми щорічно відчуваємо в часі
призовних кампаній.

Власне, роздумуючи над цією
задавненою і складною пробле-
мою, кожний захід патріотично-
го виховання молоді, вселяє
надію, що не все втрачено, що в
нас ще є перспектива. Як пози-
тивний приклад можна назвати

ПРИКОРДОННИКИ
ДЕМОНСТРУВАЛИ СВОЇ НАВИКИ,

а учні – розважали їх концертом
Пригадуються 70-і -80-і роки минулого століття, зокрема

корисна співпраця загальноосвітніх навчальних закладів з при-
кордонними заставами. Бути юним другом прикордонників
(ЮДП) – тоді було престижно й цікаво. Кожні відвідини місця
служби зелених кашкетів, залишали в пам’яті учнів лише
приємні враження. Хлопчаки мріяли, коли виростуть, одягну-
ти комуфляжні однострої, хоча така нагода випадала одини-
цям. Прикордонні війська вважали елітними, а призовникам із
західних областей України тодішня комуністична влада не до-
віряла охорону державного кордону, який, як відомо, був на над-
ійному замку. Винятком міг бути поодинокий випадок, коли
треба було зробити піар.

одноденні навчально – польові
збори учнів 11 класу Верхньояб-
лунського та Боберківського
НВК, що прибули до прикордон-
ників, відповідно з заступником
директора з виховної роботи Ми-
хайлом Шийкою, та директором
- Василем Сахарнацьким.
Хлопці змагалися в швидкості  і
вправності розбирання та зби-
рання автомата. Кращий ре-
зультат показали боберківці.

Потім охоронці кор-
дону продемонстру-
вали затримання зі
службовою собакою
умовного порушника,
показали засоби, з
допомогою яких зат-
римують порушників
кордону та транс-
портні засоби. Бага-
то цікавого про при-
кордонну службу роз-
повів начальник
відділу прикордонної
служби «Боберка»
Дмитро Хоменко. На
завершення учні 7-8-
9 та 11 класів  Верх-
ньояблунського НВК
під керівництвом
учителя музики Сте-

пана Пирога, організували ціка-
вий концерт, вітаючи прикор-
донників з професійним святом.

Все проходило цікаво. А тому
хочеться, щоб подібні зустрічі
були не поодинокими й прино-
сили користь, крупинка за кру-
пинкою надолужуючи втрачене,
або й забуте в контексті вихован-
ня патріотично свідомих захис-
ників нашої Батьківщини.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 ÇÓÑÒÐ²× Ç Â²ÄÎÌÈÌÈ
ÆÓÐÍÀË²ÑÒÀÌÈ

Нещодавно  у Львові, в Школі журналістики Центру твор-
чості дітей та юнацтва Галичини, відбулася зустріч творчої
молоді, керівників редколегій шкільних газет  області з про-
фесором, завідувачем кафедри «Нові медіа» Львівського на-
ціонального університету ім. І. Франка – Борисом Потятини-
ком, головним редактором IA ZIK – Тетяною Вергелес та ви-
пускником Школи журналістики на Погулянці, координатором
проекту «Інтерактивний Львів» у Центрі міської історії – Та-
расом Назаруком. На цій творчій зустрічі побували і  вихованці
гуртка «Юні журналісти» БДЮТу – Соломія Лимар і Марина
Яворська –  разом зі своїм керівником Марією Яворською.

 –  Було обговорено проблеми української журналістики в епоху
нових медіа, зокрема  йшлося про те, наскільки вони  змінили жур-
налістику, які  завдання стоять сьогодні перед журналістами, якість
журналістської освіти, як протистояти маніпуляціям в Інтернеті,  де
можна здобути професію журналіста, – розповідає Марія Михайлів-
на. – Тетяна Вергелес  презентувала свою книгу «Моя грішна журна-
лістика», в якій сконцентровано її особистий журналістський досвід,
набутий упродовж багатьох років роботи у ЗМІ.  Нас вразила просто-
та  і доступність цієї талановитої людини. Виступаючі говорили  й
про те,  яке велике значення має якість журналістської освіти. І
саме факультет журналістики Львівського університету ім. І. Франка
дає такі знання, які потрібні універсальному журналісту. Попри те,
як  зауважила Тетяна Вергелес, знайти сьогодні хорошого журнал-
іста на вакансію не так просто. «Журналістика залишається мод-
ною професією, і незважаючи  на теперішній непростий перехідний
період в житті засобів масової інформації, вона все ж приваблює
багатьох. Тому набір студентів на цю спеціальність останнім часом
збільшився», –   про це сказав присутнім Борис Потятиник.

Під час цієї зустрічі юні журналісти отримали відповіді на різні
запитання.

 – Ми  зрозуміли, що для того, аби  в майбутньому  стати добрим
журналістом, потрібні хороші знання, вміння критично мислити,
збирати цікаві  ідеї, більше   писати   і не боятися робити помилки,
– каже  член гуртка «Юний журналіст» Марина Яворська.

Після зустрічі з відомими журналістами невеличка турківська
делегація змістовно і цікаво провела час у Львові:  відвідали музей
етнографії і побуту, побували в музеї кави та на  художньому верні-
сажі.

– Щиру подяку висловлюємо  турківчанину, підприємцю Любоми-
ру Яворському, який безкоштовно відвіз нас  машиною до Львова, а
потім разом з ним ми й приїхали в Турку. Пан Любомир цілу дорогу
читав нам напам’ять вірші Великого Кобзаря,  нас дуже здивувала
феноменальна пам’ять цієї людини,  також ми співали  пісні. Час,
проведений в дорозі, пройшов  швидко, непомітно і дуже цікаво, –
зізнається Марія Яворська.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Продається автомобіль Audi
А-6 (повний привід), 2001 р.в.,
240000 км – пробіг. У доброму
стані.

Ціна – договірна.
Тел.: 0509021449.

Втрачений атестат – ВК
№49942267, виданий Самбірсь-
ким коледжем культури і мис-
тецтва 30.06.2017 р. на ім’я Віта-
лія Васильовича Марчишака,
вважати недійним.



25 òðàâíÿ 2018 ðîêó       «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                           7 стор.

Ïðîêîï³â Ìèðîí Âàñèëüîâè÷: 1928-2018 ðð.
Народився Мирон Васильович у квітні 1928 року в селі Шум’яч

у звичайній сільській родині. Батько Василь – хлібороб з діда-
прадіда, мама, Олена, – також з селянської родини. В сім’ї було
п’ятеро дітей – п’ять хлопців: Іван, Лука, Дмитро, Михайло і
Мирон. Друзі їх називали «братця Прокопови». Матеріальні не-
статки змусили батька двічі і надовго їздити на заробітки до
США, бо крім п’ятьох синів, було ще й шість сестер, яких треба
було вивести в люди і забезпечити приданим та видати заміж.
Батько надовго їхав на заробітки, а мама, як могла, плекала
дітей…

Надійшла Друга світова війна. У 1942 році Луку забрали на приму-
сові роботи до Німеччини. У вересні 1944 року
повернулась радянська влада, але ще трьох
братів Прокопових мобілізували на фронт.
Мама, випровадила синів та по двох тижнях по-
мерла з жалю і розпуки. Молодший, Мирон, за-
лишився з батьком. Переїхали на проживання
до м. Турка. Початкову освіту здобув у селі, се-
редню – в Турці. Тяжко працював. По війні усі
брати Прокопови, живі і здорові, повернулись
додому. Життєві труднощі і нестатки не зломи-
ли дружню сім’ю Прокопових. Всі здобули осв-
іту, працювали на різних роботах. Мирон Васи-
льович більшу частину робочого стажу віддав

праці у райпобуткомбінаті і пройшов шлях від рядового робітника до
головного інженера. Де б Мирон Васильович не працював і що би не
робив, завжди мав активну життєву позицію. Обирався головою проф-
кому підприємства. При будівництві церкви святих Петра і Павла м.
Турка був касиром новобудови, залюбки старостив на весіллях. Маю-
чи неабиякі музичні дані, як-то: гострий слух і чистий голос – співав у
чоловічому і мішаному хорах РБК, був їх соліст, співав і ансамблево, з
братом Лукою, часто у родинному колі і на пікніках – з друзями.

Разом з дружиною Марією народив і виростив трьох дітей, чотирь-
ох онуків і двох правнучок.

Недавно зібралась родина Прокопових на вшанування 90-ліття
старійшини роду, і тоді не думалось, що зовсім скоро доведеться
зібратись знову, щоб провести його в останню путь.

Прожив Мирон Васильович 90 літ. Його людяність, доброзич-
ливість, товариськість, доброта назавжди залишиться в пам’яті всіх,
хто його знав, хто з ним спілкувався.

Вічна йому пам’ять.
Олексій ЯРУТА, Петро ЗБОРОВСЬКИЙ.

29 травня святкує 35-річчя від
дня народ-
ження  жи-
тель с. Н.Ви-
соцьке –
Петро Воло-
димирович
Жавко.

В цей
день його
щиро віта-
ють дружи-
на Марія,
дочки Васи-
лина, Оля та Вікторія, тесть Во-
лодимир, теща Люба, кум
Віталій, кума Степанія і малень-
кий Антосик; швагро Михайло і
Наталка: племінники Володя і
Софія та бажають йому міцного
здоров’я, щастя, радості, сімей-
ного затишку та Божої опіки.

Нехай Господь завжди у
поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, сили,
Земної радості, любові і

тепла.
Хай доля шле добро і щас-

тя,
Міцне здоров’я, море благ

земних,
А щедрі дні, мов рушники

квітчасті,
Нехай ще довго стеляться

до ніг.

 – 21-й випуск – випуск 2011
року – славний тим, що серед
його випускників є гордість шко-
ли – Михайло Яворський. Нео-
дноразовий переможець рай-
онних та обласних олімпіад з
математики, географії, хімії, зо-
лотий медаліст, добрий, розум-
ний, наполегливий у навчанні,
скромний, ввічливий, хороший і
вірний друг. Так буває, на жаль,
що в той час не зуміли ми розг-
ледіти, що поруч з нами живе
творча людина, що великий та-
лант народжується поміж нас.
Слава Богу,  що тепер можемо
трохи виправити ту   ситуацію і
скорегувати минуле. Тож  сьо-
годні ми зібралися у цьому залі
на зустріч з нашим випускником,
тепер вже Михайлом Іванови-
чем Яворським, – автором двох
чудових книжок, – такими сло-
вами розпочала   зустріч з тала-
новитим випускником   заступ-
ник директора з навчально-ви-
ховної роботи Турківського НВК
Ганна Немець

Надзвичайно цікавим і хвилю-
ючим був цей  творчий захід. На
нього  запросили  не тільки  Ми-
хайла Яворського, а і його маму
– п. Стефу, а також завітали на
зустріч вчителі, учні, словом, всі
ті, для кого книга є постійним
супутником життя, порадником,
учителем, відпочинком.

Вивчаючи на уроках літерату-
ри  життєвий і творчий шлях того
чи іншого письменника, вчителі
завжди намагаються розповісти
учням щось цікаве із його біог-
рафії. А тут  вийшло так, що гостю

довелося презентувати  себе
самому.  Учні й учителі створили
навіть  невелику фотопрезента-
цію, яку  Михайло Яворський  зміг
використати у своїй розповіді.

Цікаво було слухати цю скромну
талановиту людину. Згодом Ми-
хайла  Яворського доповнили ті,
хто багато років був пліч-о-пліч з
ним, спілкувався, дискутував,
навчав, допомагав. Про 5-й клас
– а це   вже нові предмети, но-
вий класний керівник, який за-
хопив  Михайла своїм предме-
том – математикою – і про те, як
легко навчати дитину, яка вияв-
ляє здібності, розповіла  вчитель
математики, класний керівник
Михайла Марія  Стець. Усі перші
Михайлові  літературні спроби
пера, перші  його фантазії народ-
жувалися саме  на уроці украї-

нської мови й літератури. Саме
про той час і про свого учня по-
просили розповісти вчителя  ук-
раїнської мови і літератури  Ок-
сану Вільчинську. Яким   запам-
’ятався Михайло у шкільному
колективі, про ті неповторні
шкільні роки – роки  симпатій,
шкільної дружби, першого кохан-
ня, заздрощів, успіхів,  – розпов-
іла однокласниця Михайла  Іван-
на Леньо.   А мама гостя, п. Сте-

фа, відкрила секрет, як це бути
мамою письменника. Розказа-
ла, звідки взявся  у її молодшого
сина талант до літературного
слова.

Перед цим, як  кілька слів було
сказано про книгу «Поворот
долі», де Михайло Яворський
розмірковує над вічними цінно-
стями – вірністю, дружбою, ко-
ханням, сенсом життя, просла-
вою величі Бога, до слова зап-
росили й самого автора. Також
присутні подивилися інсценіза-
цію уривка з  цієї книги, перегля-
нули слайди. Про свої вражен-
ня від прочитаної книги розка-

зала й  учитель, заступник ди-
ректора з виховної роботи  Олек-
сандра  Гвоздінська.

 – Невблаганно і швидкоплин-
но біжить час, постійно виника-
ють  нові події, явища, факти,
змінюється життя, ситуації. І те,
що трапилось сьогодні, – завт-
ра вже стане надбанням історії.
А знати історію свого народу –
особливо страшні часи голодо-
мору –  це священний  обов’я-
зок кожного з нас. Той, хто    па-
м’ятає минуле, глибоко розуміє
сучасне, чітко уявляє,  або й пе-
редбачає майбутнє. Саме про
це – про історичну пам’ять – і
друга книжка нашого автора, –
наголосила Ганна Немець  й
попросила гостя  розповісти
про свою творчу авторську кух-
ню, звідки взяв сюжет до  цієї
книги.

 Підготували  учні й запитання
до автора.  Вони  цікавилися,  чи
змінив би він щось у своїх кни-
гах, якими б хотів бачити своїх
читачів, як народжувалися кни-
ги, які плани  у нього на май-
бутнє, чи пробував писати по-
езію, та багато-багато  інших.

– Література – це та жар-пти-
ця, за якою віками полюють
майстри слова. Ми бажаємо
Вам, дорогий п. Михайле,  щоб
Ви ту жар-птицю міцно тримали
в руках, раз Ви уже її  упіймали.
Щоб з літами не міліла бездон-
на криниця Ваших нових ідей!
Шукайте цікаві історії, пишіть
нові книги! – побажали присутні
Михайлові Яворському.   А до цих
побажань приєдналися ще й
вдячні майбутні шанувальники
творчості Михайла Яворського  –
учні 5 класу. Вони   продекламу-
вали віршоване вітання.

Безумовно, цікаво пройшла
зустріч  у Турківському НВК з її
талановитим випускником Ми-
хайлом Яворським. Є сподіван-
ня, що надихне вона учнів на чи-
тання  не тільки книжок Михай-
ла Івановича, а й творів інших
сучасних українських письмен-
ників.

Підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÓÑÒÐ²× Ç ÒÀËÀÍÎÂÈÒÈÌ
ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÎÌ

Цього навчального року  Турківський НВК (нова школа) го-
тується до свого 27-го випуску. З огляду на минуле, кожен з
26-и випусків був по-своєму цікавим і неповторним. Багато
учнів школи, після її закінчення, знайшли своє достойне місце
в житті, обрали професію до душі. І вчителі   навчального зак-
ладу дуже раді з того, що  їхні випускники примножують славу
рідної школи.

ТзОВ «Новодім» м. Турка, вул.
Травнева, 8 (вугільний склад)
реалізує ємності пластмасові –
вертикальні, горизонтальні,
квадратні, рукомийники, квад-
ратні для душу (об’ємом від 100
до 5000 л.).

Бідони – від 20 до 50 л.
Ємності харчові тришарові.
Телефони: 0667889365,

0678787804.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
Турківська міська рада запрошує жителів міста взяти участь у проведенні громадських

слухань щодо обговорення проектів рішень Турківської міської ради:
1) «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік»;
2) «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, на 2019 рік»;
3) «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік (транспортного, туристичного, єдино-

го)»;
4) «Про внесення змін до рішення Турківської міської ради від 30.06.2016 №538 «Про затвердження

Правил благоустрою міста Турка в новій редакції»;
5) «Про внесення змін до рішення Турківської міської ради від 30.11.2017 №1205 «Про встановлен-

ня ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2018 рік».
Слухання відбудуться 29 травня 2018 року, о 17.00 год., в залі засідань Турківської міської ради

за адресою: м.Турка, пл.Ринок, 26.

ÏÀÄÀËÜ ÇÀÊÎÏÓÂÀÒÈ, À ÍÅ ÑÊÈÄÀÒÈ Â ßÌÓ
На околиці Турки, у підніжжі г. Кичерка, є широка, не досить глибока,  яма, утворена  на місці, де,

очевидно,  хтось колись вибирав глину. Нині  пройти  повз,  або ж підступити  туди у  теплу  пору не
можна – тхне смородом, а в повітрі кружляють зграї чорних великих мух. На дні вирви можна поба-
чити  величезного здохлого собаку, труп якого уже віддавна розкладається, іншу падаль. Жителі
міста викидають  здохлих тварин у цю яму, абсолютно не думаючи про наслідки для навколишнь-
ого середовища.  Та й сама здохла тварина може бути інфікована  смертельною хворобою.  А влітку,
неподалік від цієї ями,  люди збиратимуть ягоди  і гриби.

Напевно, що  таких місць в районі є більше, просто ми про них не знаємо, адже  дехто втрачає совість
до тої міри,  що насмілюється викинути  здохлого кота, поросятко  чи кролика  навіть у річку. Людина йде
на такий ганебний вчинок, не боячись гріха. Адже в цьому  є велика ймовірність  спалаху  страшної
інфекційної хвороби, забруднення води, що може проникнути в криниці людей і також спричинити
лихо. Чи ж  не краще закопати падаль в землю?

Державна служба  з питань безпечності  харчових продуктів та захисту споживачів наголошує, що
трупи тварин, що загинули, зіпсуту продукцію тваринного походження, старі дерев’яні приміщення, гній,
залишки корму, тару, дерев’яні підлоги, годівниці, перегородки, та інші ймовірно контаміновані матер-
іали, речовини та відходи потрібно спалювати у спеціально відведених місцях. Можна тварину закопа-
ти, але для цього треба вирити яму глибиною не менше 2 метрів. Сюди покласти тушу тварини, посипа-
ти вапном або ж якоюсь дезинфікуючою  речовиною, потім  закидати землею. Якщо закопати тварину
на меншу глибину, то дикі тварини можуть розрити яму, і може спалахнути хвороба.

Викидаючи здохлу тварину, де нам заманеться, ми тим самим шкодимо перш за все собі та створює-
мо серйозну загрозу  життю і здоров’ю оточуючих нас людей.

Ольга ТАРАСЕНКО.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

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

редактора – 3-12-45, бухгалтерії – 3-21-27,
видавничого відділу – 3-25-22.

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.

Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2498   Індекс 68486 Відповідальна за  випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.Висловлені авторами думки можуть не співпадати з
позицією редакції. За точність викладення фактів
відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net

8  стор.                    «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»           25 òðàâíÿ 2018 ðîêó

– матеріали рекламного характеру.
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Фінальний поєдинок, між ко-
мандами з Борині та Явори, кот-
рий відбувся на турківському
міському стадіоні «Карпати» у
неділю, 20 травня, став справж-
ньою окрасою змагань – безком-
промісний та видовищний.

 Хвилиною мовчання всі при-
сутні вшанували пам’ять Героїв
України, а згодом стартовий сви-
сток головного арбітра фінально-

го поєдинку – Василя Коліби –
сповістив про початок гри.

 З перших хвилин ініціативою
заволоділи гравці команди Яво-
ри, котрі своїми активними дія-
ми змушували помилятися захис-
ників Борині та створювали не-
безпечні моменти біля їх воріт.
Така активність дозволила не-
вдовзі святкувати успіх:  серія з
кількох кутових та навісів зі
штрафних завершилася зручною
передачею на дальню штангу
воріт Борині, де Юрій Антонов
загубив свого візаві та дозволив
тому з дуже гострого кута голо-
вою відправити м’яч у ворота.

Відсвяткувавши успіх, гравці
Явори продовжили шукати шля-
хи до воріт Борині. Однак, пропу-
стивши гол, боринці перевели гру
до протилежних воріт. Та, незва-
жаючи на всі старання Квича,
Матляка, Антонова та Сливара,
справжніх гольових моментів у
Борині не було. До того ж, голкі-
пер Явори – Степан Гошівський
зловив кураж: правильно обирав
позицію та в кількох епізодах вря-
тував команду.

 Всередині першого тайму на
рівному місці травмувався гра-
вець Борині Назар Сливар. Йому
на заміну вийшов Мирон Шала-
бавка, котрому довелося діяти
на незвичній для себе позиції
правого півзахисника, однак
саме він заробив кілька потенц-
ійно небезпечних штрафних,
котрі, щоправда, дивідендів Бо-
рині не принесли.

Кінцівка першого тайму прой-
шла в безупинних атаках бо-
ринців на ворота Явори, але на
висоті був голкіпер номінальних
гостей.

 Провівши певні перестановки
на полі та збільшивши швидкість
переміщень, по перерві, боринці
повністю захопили ігрову ініціа-
тиву. Тож моменти біля воріт Яво-
ри почали виникати один за од-
ним. Але час ішов, а рахунок за-
лишався не на користь Борині, -
один лише Олег Квич втратив
кілька стовідсоткових нагод
зрівняти рахунок у матчі. Більше
того – в одній з контратак раху-
нок ледь не став 0-2: явірчанин
Олег Тимошадченко втік по пра-
вому флангу захисту Борині і цілив
у дальній від себе кут воріт – гол-
кіпер боринців ногою в останній
момент дотягнувся до м’яча.

Однак майже півтора тайму
пошуку шляхів до воріт Явори
дали результат – втомлений по-
стійними переміщеннями атаку-
вальних гравців команди Борині,
захист явірців, почав провалюва-
тись по центру. Після чергової
розрізної передачі Квич утік на

побачення з Гошівським та
зрівняв рахунок у грі.

Явора провела кілька замін,
намагаючись посилити гру в
центрі поля та в атаці. Однак за-
міна Лутчака, котрий доволі вда-
ло взаємодіяв з Бабичем, дала
негативний результат – Олег за-
лишився без підтримки, змуше-
ний був діяти індивідуально, а
спроби знайти порозуміння з
партнерами логічного продов-
ження не мали. Кілька перспек-
тивних штрафних у ворота Борині
по виконанню були далекими від
ідеалу.

Кінцівка основного часу чітко
окреслила фізичну втому гравців
Явори, котрі стали ще більше по-
милятись та часто фолити – по-
передження в останні хвилин 15
отримала ледь не половина ко-
манди.

Не виявивши переможця в ос-
новний час, команди зіграли дві
додаткові п’ятнадцятихвилинки.
І вже на старті першої з них розі-
граш кутового закінчився голом у
ворота Явори – Шалабавка голо-
вою спрямував м’яч у правий
верхній кут воріт Гошівського. Цей
гол став переломним у грі – явірці
змушені були відігруватись, ризи-
кувати. На половині поля Явори
почали з’являтись вільні зони, і
цю нагоду знову використав Квич
– втік від захисників, однак ситу-
ацію знову врятував Гошівський.
Та, на жаль, голкіпера Явори не
встигли підтримати власні захис-
ники, котрі дозволили Антонову
бути швидшим від них та розстрі-
ляти практично порожні ворота.

На другий додатковий тайм
сил у Явори практично не зали-
шилось. Матляк встиг знову втек-
ти на побачення з Гошівським та
обіграти його. Квич примудрився
обіграти захист суперника та
пробити прямо в руки голкіперу
Явори. Юсипович зумів зароби-
ти пряму червону карточку в бо-
ротьбі з голкіпером Борині.
Спробувати забити ще один гол
Матляку не дав фінальний свис-
ток Коліби.

На нагородженні команд була
продовжена ще одна хороша
традиція останніх років – відзна-
чати команди-учасниці змагань
футбольними м’ячами. Так і цьо-
го разу – за ініціативи та підтрим-
ки голови Турківської райдер-
жадміністрації Олександра Ла-
бецького, всі десять команд-
учасниць «Кубка пам’яті Героїв»
– отримали якісні м’ячі “Select”.

 Кращим гравцем турніру став
Богдан Векляк (ФК «Бориня»),
кращим воротарем турніру виз-
нано Степана Гошівського (ФК
«Явора»), а кращим бомбарди-
ром став Руслан Ковташ (ФК
«Бескид» с. Либохора).

Фіналісти змагань – гравці ко-
манди Явори – отримали срібні
медалі. Команда Борині стала
переможцем «Кубка пам’яті Ге-
роїв» та здобула медалі найви-
щого гатунку.

Федерація футболу Турківсько-
го району висловлює подяку го-
лові ФСК «Карпати» Олегу Мель-
нику, всім працівникам клубу за
бездоганну підготовку поля та
роздягалень до фінального по-
єдинку.

Сергій РИК,
голова федерації футболу

Турківського району.

«ÊÓÁÎÊ ÏÀÌ’ßÒ²
ÃÅÐÎ¯Â» ÂÈÁÎÐÎËÀ

ÁÎÐÈÍß
Новий футбольний сезон на Турківщині розпочався вже тра-

диційними змаганнями за Кубок району. Вже вп’яте цей турнір
був присвячений пам’яті новітніх Героїв України – всіх тих, хто
відстоював свободу на Майдані, всіх тих, хто протистояв
російській агресії на Донбасі.

Свати Ільницькі висловлюють щире  співчуття сім’ї  Бринчаків з
приводу тяжкої втрати – смерті батька і тестя.

Сім’я Ільницьких висловлює щире співчуття Михайліні Михайлівні
Цінкевич з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка – Івана Карло-
вича.

Церковний хор «Дзвін», храму св. Апостолів Петра і Павла м. Тур-
ка, глибоко сумує з приводу смерті колишнього активного учасника
хору Івана Карловича Цінкевича і висловлює щире співчуття рідним
і близьким покійного. Вічна йому пам’ять.

Колектив Турківської дитячої музичної школи висловлює щире
співчуття викладачу Галині Іванівні Бринчак з приводу великого горя
– смерті батька – Івана Карловича.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття медсестрі молочної кухні Михайліні Ми-
хайлівні Цінкевич з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Колектив Турківської міграційної служби сумує з приводу смерті
колишньої працівниці паспортної служби Ганни Іванівни Яворської
і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійної.

Колектив та виконком Ільницької сільської ради висловлюють
щире співчуття лісничому Ільницького лісництва Миколі Івановичу
Ільницькому з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив працівників пологово-гінекологічного відділу висловлює
щире співчуття медичній сестрі Руслані Мар’янівні Бахур з приводу
смерті батька.

Колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчи-
телю початкових класів Ганні Василівні Фатич з приводу тяжкої втра-
ти – смерті свекра.

Учні 6-го класу Нижньотурівського НВК І-ІІ ст. висловлюють щире
співчуття однокласнику Миколі Купричу з приводу тяжкої втрати –
смерті матері – Галини Дмитрівни Куприч.

Колектив працівників Матківського НВК сумує з приводу смерті
колишнього вчителя Івана Васильовича Черепанина і висловлює
щире співчуття рідним та близьким покійного.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
«Виробничий структурний підрозділ «Ужгородська дирекція

залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізни-
ця» ПАТ «Укрзалізниця» пропонує для працевлаштування ва-
кантні посади:

- складач поїздів на станціях Ужгород, Чоп, Батьово;
- регулювальник швидкості руху вагонів на станції Чоп;
- приймальник поїздів на станціях Чоп, Батьово, Ужгород
- черговий стрілочного поста на станціях Берегово, Виноградів,

Тересва

з можливою виплатою компенсації за найм (оренду) житла для
працівників з іншої місцевості.

Кваліфікаційні вимоги: повна або базова загальна середня осві-
та. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосе-
редньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Заробітна плата – від 5000 гривень.

Звертатися у відділ кадрів Ужгородської дирекції залізничних
перевезень за адресою:  м. Ужгород, вул. Ф. Тіхого, 8; тел.: (0312)
69-31-20, 69-25-54, 69-25-79, моб. тел. 050-920-73-37.

Продаються магазини по вул.. Міцкевича, 15, в м. Турка, загаль-
ною площею 120 кв.м.

Підведена вода, каналізація.
Ціна – договірна. Деталі за тел.: 0990900710 (Йосип).

Колектив працівників ДП «Турківське лісове господарство» вис-
ловлює щире співчуття лісничому Ільницького лісництва Миколі Іва-
новичу Ільницькому з приводу тяжкої втрати – смерті матері.


