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«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.

Відділ освіти і профспілкова організація працівників освіти і на-
уки району щиросердечно вітають із 50-річним ювілеєм, який
відсвяткував 25 липня, директора Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст., Миколу
Івановича Мушина.

Бажаємо Вам, шановний ювіляре, міцного здоров’я, щастя, доб-
ра, миру, благополуччя, невтомності, нових здобутків у повсякденній
відповідальній діяльності  та успішного здійснення всіх професій-
них та особистих задумів.

Нехай кожен день буде осяяний
високим злетом душі, а добре само-
почуття і гарний настрій стануть за-
порукою Вашого процвітання. Хай
минають негаразди та непорозумін-
ня, підтримують рідні люди, розуміють
та допомагають колеги.

Хай Вам завжди посміхається
доля,

Несуть тільки радість з собою
роки.

Хай щастя й здоров’я не зрадять
ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й думки.
Снаги трудової - без ліку,
Пошани й добра – від людей.
Мирного й довгого віку
Вам  бажаєм у Ваш ювілей.

2 серпня  завітав золотий ювілей до прекрасної душею людини,
люблячої і турботливої дружини, мами, бабусі і сестри, жительки с.
Явора (Стоділка) – Стефанії Григорівни Нечистяк.

Дорогенька наша, з нагоди ювілею,
бажаємо Вам усього-усього найкращо-
го: міцного здоров’я, світлих і мирних
днів у житті, родинного тепла і благопо-
луччя, любові, добра, удачі, рясних Бо-
жих благословінь.

Хай подальша Ваша доля
Щастям пророста.
Хай веселкою в майбутнє
Стеляться літа.
Благодаті і здоров’я
В Бога просим Вам,
Щоб нам радість приносили
Ви своїм життям.

З любов’ю і повагою – чоловік Михайло, сини Степан і Михайло,
дочка Марія, зять Іван, онучка Анастасія, сестри з сім’ями і вся ве-
лика родина. До привітань приєднується братова Тетяна з роди-
ною.

Окрім власних сил, цей аль-
бом вийшов у світ за підтримки
Товариства української культури
в Угорщині та особисто її голови
п. Ярослави Хортяні, а також
угорського фонду. Презентація
відбулася у м. Будапешт. Місце-
ва публіка надзвичайно гаряче
сприймала кожну пісенну ком-
позицію із нової збірки, слухачі
підспівували хлопцям протягом
усього концерту, а чотирьох
пісень «на біс» виявилося зама-
ло.

До альбому увійшли такі ком-
позиції: «Їхали козаки», «Ой, чий
то кінь стоїть», «Ой ти, дівчино»,
«Ой, Марічко, чичері», «Ой, на
горі цигани стояли», «Ой, у лузі»,
«Гамерицький край», «Чарка
вина», «Зоре моя», «Рушив
поїзд», «Материнська любов»,
«Світи, місяченьку», «Плине

кача».
Свій великий репертуар

гурт (учасники гурту, окрім
Назара, Ігор Радванський,
Роман Чава, Андрій Стець-
кий) майстерно виконує
різними мовами: іспансь-
кою, італійською,
польською, французькою,
німецькою, англійською,
ну, й зрозуміло, українсь-
кою. А ідеєю й головною
метою  є популяризація
української пісні ( «Украї-
нська пісня – у світ»). І тому,
де б не були концерти гур-
ту, яка б не була програма,
завжди там звучить українська
пісня.

Жителі Турківщини та гості на-
шого міста можуть пересвідчи-
тися у неординарності та тала-
новитості цього чудового колек-

тиву,  який виступатиме 5 серп-
ня, близько 21.00 год. в рай-
центрі на святі День міста, а та-
кож придбати альбом «Етноп-
ростір».

Василь ВАСИЛЬКІВ.

«ÅÒÍÎÏÐÎÑÒ²Ð» Â²Ä
ÃÓÐÒÓ LEONVOCI

Нещодавно вийшов  український дебютний альбом гур-
ту LeonVoci , під назвою «Етнопростір». Як каже лідер
творчого колективу, наш земляк Назар Тацишин, «аль-
бом – це щось абсолютно нове у світі мистецтва, адже
тут поєднані, здавалось би, зовсім несумісні стилі. На-
родна пісня, виконана оперними голосами, з елементами
рок та поп-музики».

 Â²ÄÁÓÄÅÒÜÑß
ÑÕÎÄÆÅÍÍß
ÍÀ ã.Ï²ÊÓÉ,

ïðèñâÿ÷åíå ïàì’ÿò³
çàõèñíèêà Óêðà¿íè, íàøîãî
çåìëÿêà Ðîìàíà Ìîòè÷àêà
Наступних вихідних, 11-12

серпня, на Турківщині прой-
дуть змагання з оздоровчого
туризму – сходження на г.
Пікуй за програмою ХХVІІ
спортивних ігор Львівщини  та
ХІ обласних ігор ветеранів
спорту, присвячених пам’яті
Романа Мотичака – першого
полеглого військовослужбов-
ця Турківського району в зоні
АТО, уродженця с. Лімна.

 У суботу, 11 серпня, у Народ-
ному домі с. Гусне буде проведе-
но конкурс патріотичної пісні, в
якому візьмуть участь представ-
ники районів Львівщини. Початок
конкурсу – о 18.00 годині.

 Наступного дня, о 10.00 год.,
розпочнеться  сходження на гору
Пікуй (на відстань 12 км). Запро-
шуємо  подолати найбільшу вер-
шину Турківщини    учасників бой-
ових дій, спортсменів, молодь
району. Зокрема у сходженні
візьмуть участь і земляки відваж-
ного нашого захисника – учні
Лімнянського НВК, який носить
ім’я Романа Мотичака.

Наш кор.
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Колектив Явірського НВК сердеч-
но вітає із золотим ювілеєм техп-
рацівницю Ольгу Михайлівну Гоші-
вську і бажає шановній ювілярці дов-

гих і щасливих
років життя у
доброму здо-
ров’ї, радості,
мирі, Божій опіці і
благословенню.
Всю доброту,

яка існує в світі,
Всю радість, що

живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби,

квіти
Даруєм Вам у цей святковий

день.
Нехай Господь завжди у поміч

буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й

сили,
Радості земної і тепла.

7 серпня у віконечко жителя с.
Красне Йосипа Ярославовича
Білинського посту-
кає чудове свято.
З нагоди свята,
доброго і чуйно-
го сусіда вітаєм.
І бажаєм іменин-
нику, аби Господь
дарував йому доб-
ре здоров’я, щастя і
тепло родини.

Стелися, доле, крізь усе жит-
тя

Лише добром для доброї лю-
дини.

Хай Бог боронить від хвороб
і бід,

Ріка здоров’я щоб ніколи не
міліла,

Життя дарує щедро много
літ –

У мирі, спокої, у радості, надії!
З повагою – Марія з сім’єю.

Дорогу і люблячу онучку і племін-
ницю – Марію Вікторівну Лень, жи-

тельку с. Красне – сер-
дечно вітають із

днем народжен-
ня баба Ганна та
дід Микола,
цьоця  Марія з
сім’єю та вуйко

Ігор з сім’єю і ба-
жають їй:
Хай збудеться

все, що Ти хочеш,
Хай збудеться все, що че-

каєш,
Хай стежка проляже в троян-

дах,
Яку Ти в житті прокладаєш.
Хай Бог милосердний з висо-

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

Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

НАВСПРАВЖКИ ЇЇ
ЛЮБИТЬ ГОСПОДЬ

Посеред бойківських розлого-квітучих полонин у місті Тур-
ка живе та працює лікарем од Бога пасіонарна пані Віра Герич.
Харизматична, шляхетна і направду людяна бойківчанка
містично тут творить-гаптує довжелезний обрус своєї не-
повторної долі. Здається, стрункі й розлогі карпатські сме-
реки тчуть небачені узори її напрочуд подвижницького посту-
пу-життя, що невдовзі досягне 80-річного рубежу.

Господь, імовірно, має два чудесні виноградники – небесний і
земний. У небесному трудяться її коханий чоловік, Дионізій Герич і
вічно люблячий син, Ігор Герич. А вона тут, у земному, не покладаю-
чи рук, у праці долає хвилини-години-роки для того, аби принести
людям щастя і здоров’я. І милостивий Ісус дає їй нечувану снагу,
житейські сили.

Усе, без перебільшення, кипить в її руках. Скрізь відчувається
рука господині. А доглядати пані Віра має чимало – город, синочків
сад і чудовий ставок, над яким так любив мріяти Ігор Герич.

Не впадає у відчай ніколи незламна духовно Віра Василівна. Го-
динами можна сидіти і слухати її ніжний, теплий і лагідний голос,
дивитися в її м’яко жіночі, глибокі й розумно бездонні очі, що пост-
ійно струменять добротою, щирістю та любов’ю.

Про що б не говорила співбесідниця – завше вінком її роздуму-
вань є глибока й сердечна подяка Всевишньому, надія на Його доб-
роту та чоловіколюбство.

Напередодні її Уродин побожно складаємо в молитві долоні і

благаємо милосердного Бога,  аби ця стоїчна Жінка ще довго топта-
ла ряст у здоров’ї та Господніх ласках! Бо вона ніколи не забуває
вічних слів: «Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, а
все це вам додасться» (Матв. 6, 33).

Зиновій БИЧКО,
член Національної спілки журналістів України, місто Львів.

На фото: Віра Герич   разом з невісткою Оленою та онучкою
Соломією.

 Подорожуючи по своїй малій
Батьківщині, бачу поріділі села і
містечка, роз’єднані родини, за-
рослі бур’янами незасіяні поля,
а найгірше – збайдужіння та
розпач у серцях моїх земляків.

Захотів переконатися, чим
займається народний обра-
нець моїх земляків пан Андрій
Лопушанський. Найперше хотів
почерпнути інформацію у «все-
знаючому» та оповитому
плітками Інтернеті. Чого тільки
про нього не прочитаєш. Заду-
муюся, хто є джерелом цього
бруду. Безсумнівно, живучи і
працюючи серед того урядово-
го і парламентського болота,
дуже важко пройти життєвою
дорогою, не забруднивши сво-
го взуття. Але негоже формува-
ти свою думку про людину із про-
дажних та замовних інформац-
ійних ресурсів, які фінансують-
ся зацікавленими у цьому людь-
ми.

Отже, ким є, на моє переко-
нання та на думку переважної
більшості моїх земляків, пан
Андрій? Безперечно, що життє-
вий шлях пана Андрія був і за-
лишається направленим на тво-
рення добра. Не кожному пол-
ітику вдається дотримуватись
свого слова і за рік побудувати
величний храм у місті Добро-
миль, де більше двадцяти років
вірні на вулиці у мороз, під до-
щем та снігом, молилися у ма-
ленькій капличці. Не кожен го-
товий поділитися своїми
мільйонами для того, щоб їх
вкласти у переобладнання за-

недбаної військової бази у місті
Хирів на місце відпочинку та ре-
абілітації поранених воїнів рос-
ійсько-української війни та дітей

зі Сходу України. Я бачив цю ве-
личезну кількість людей і знаю,
скільки коштів вкладалося у цю
святу справу.

У колишньому єзуїтському ко-
леджі, де був штаб десантної
дивізії, який мав яскраве архітек-
турне обличчя, планувалося
відкриття вищого навчального
закладу. У частині приміщень
було проведено ремонт, який
мав вигляд блискучого багатозі-
ркового готелю. Там були вкла-

дені мільйони. Це комусь було
не по душі. Пожежа. Все, як зав-
жди, списали на халатність пра-
цівників. Але думаючі люди з та-
ким трактуванням не погоджу-
ються. Комусь, напевно із тих
дописувачів в Інтернеті, не подо-
бався такий хід подій, який на
ділі спростовував їхні слова. Там
мав бути модерний європейсь-
кий навчальний заклад. А тепер
там згарище…

 У кожному райцентрі вибор-
чого округу пан Андрій Лопу-

шанський за власні кошти спо-
рудив вартісні пам’ятники Герою
України Степану Бандері. Я пе-
реконую вас, дорогі краяни, що
це гідні пошани та подяки вчин-
ки з боку Андрія Лопушансько-
го, який любить Україну не
тільки до глибини душі, але і до
глибини кишені.

Пан Андрій є представником
від України у Парламентській
асамблеї Ради Європи. Дуже

ËÞÁÈÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÓ ÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ
ÍÀÐÎÄ ÍÅ Ò²ËÜÊÈ ÄÎ ÃËÈÁÈÍÈ ÄÓØ²,

ÀËÅ ² ÄÎ ÃËÈÁÈÍÈ ÊÈØÅÍ²!!!
У депутати йдуть, особливо найвищого рангу, щоб примно-

жити свої статки. І більшості це вдається зробити. Але се-
ред загалу є поодинокі випадки, коли депутатська діяльність
не тільки не збільшує статки, але і завдає величезних кло-
потів та призводить до втрати роками напрацьованого.  Дум-
ка народу відносно люстрації народних депутатів зводиться
до того, що величезна люстра під куполом Верховної Ради
своїм падінням має остаточно та безповортно люструвати
«народних обранців». Не від доброго життя такі думки виру-
ють в серцях у збіднілого народу.

багато разів були організовані
ним безкоштовні екскурсії для
дітей, молоді зі Сходу України до
цього представницького органу
Ради Європи. Усі витрати, які
пов’язані із перевезенням, про-
живанням та харчуванням під
час екскурсій, були оплачені на-
родним депутатом. Також були
організовані такі екскурсії і для
поранених воїнів російсько-ук-
раїнської війни. За кошти пана
Андрія проводилася та прово-
диться реабілітація поранених
воїнів у санаторіях міста Труска-
вець.

Все це не дешеві речі. А
скільки подячних слів я чув з уст
парафіян і священиків українсь-
ких церков, які отримали суттєві
пожертви від благодійного фон-
ду Андрія Лопушанського. І коли
я почув, від наближених до пана
Андрія людей, про фінансові
проблеми пана Андрія, я зро-
зумів, що парламент не примно-
жив його статків, а деякі із них
він утратив. Це дуже рідкісний
випадок, особливо в історії украї-
нського політикуму. Бідні стають
мільйонерами, а мільйонери –
мільярдерами. А пан Лопу-
шанський суттєво втратив свої
фінансові позиції.

Щоб перелічити усі добрі спра-
ви, зроблені Андрієм Лопу-
шанським, буде недостатньо
однієї газети, а не те щоб статті.
Тут тільки деякі із них.
Для пана Лопушанського підхо-
дять біблійні слова, що краще
давати, ніж брати. Не говорячи
вже про те, що людський гнів і
Божа кара не оминуть тих, які є
причиною бід та нещасть знедо-
леного українського народу, які
живуть за принципом: «нам
байдуже, яка власть, нам аби
вкрасть!». А рука, яка постійно
дає ніколи не збідніє!

Священик Михайло НИСКОГУЗ,
капелан Львівського Крайо-

вого братства вояків УПА.
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«Православна громада України – одна з найбільших
у світі, і вона не може бути додатком до когось. Їй нале-
жить стати зіркою у «сузір’ї незалежних і рівних націо-
нальних Церков», яким, за словами Його Всесвятості, є
Вселенська Православна Церква», - наголосив Глава
держави на урочистостях з нагоди 1030-річчя хрещення
Київської Русі-України.

Петро Порошенко нагадав, що український народ при-
єднався до великої православної родини ще з часів ве-
ликого князя Володимира і відтоді сповідує християнські
цінності. «Понад тисячу років тому святий рівноапос-
тольний князь Володимир зробив доленосний вибір –
прийняв християнство сам і охрестив країну. Відтоді наш
народ консолідується навколо духовних ідеалів спра-
ведливості, милосердя, любові до ближнього, добра та
правди», - констатував він.

За його словами, українці добре пам’ятають звідки до
нас прийшли світло вчення Христового і надія на спасі-
ння. «Церква Царгородська» як «матір Церкви Право-
славної Української передала нам за часів князя украї-
нсько-київського Володимира Великого науку христи-
янську, сімома Вселенськими Соборами визнану... Пе-
редала церковну ієрархію, службу Божу та святі Таїн-
ства, для спасіння душ християнських потрібні», - нага-
дав Президент слова – з підписаного ще близько ста

років тому нашого «Прохання до
Патріярха Царгородського благо-
словити Автокефальну Українську
церкву».

Водночас хрещення Київської
Русі сприяло і розвитку держави.
«Християнський вибір одночасно
був і вибором європейським. А
визначальною складовою євро-
пейської ідеї є свобода, про що
понад десять років тому Його Все-
святість Варфоломій наголосив у
своїй промові «Роль релігії в ево-
люції Європи», - констатував Гла-
ва держави. Петро Порошенко
зазначив, що тоді «протягом
кількох років вселенська кафед-
ра вдовствувала». «А поки обрали
нового Патріарха, українці через
внутрішній розбрат та брак єдності
втратили державність», - з сумом
зазначив Петро Порошенко.

Та щойно незалежність України
було відновлено, її громада та віряни «з новою енергію
приступили до розбудови власної церкви». «Вже за два

місяці після проголошення незалежності Помісний
Собор тоді ще єдиної УПЦ одностайно підтримав авто-
кефалію… В тому числі і голосами тих єпископів, які про-
ти неї тепер так затято боряться, в тому числі за нака-
зом із Москви», - підкреслив Президент. Він зазначив,
що згаданий Собор УПЦ відбувся 1-3 листопада 1991
року, а 2 листопада того ж року Його Всесвятість Варфо-
ломій урочисто вступив на вселенський престол.

«Перед очима Патріарха незалежна Україна росла й
міцніла. Ми відновлювали релігійне життя після деся-
тиліть атеїстичних гонінь, плекали надію на помісну цер-
кву – і розбудували необхідну для того організаційну
структуру», - констатував Глава держави.

Тож цілком природньо і зрозуміло, що нині світська
та церковна влада звернулися до архієпископа Констан-
тинополя-Нового Риму, Вселенського Патріарха Варфо-

ломія щодо надання Томосу про автокефалію Право-
славній Церкві в Україні, наголосив Петро Порошенко.

Світлана БАГАН.

Ã²ÄÍÀ ÑÒÀÒÈ Ð²ÂÍÎÞ
ÐÀÇÎÌ Ç ²ÍØÈÌÈ

ÖÅÐÊÂÀÌÈ
Українська Церква гідна стати рівною разом з іншими

незалежними і рівними національними Церквами, наголошує
Президент Петро Порошенко.

–  Це наш пілотний проект. Перебуван-
ня в англомовному таборі  безкоштовне,
в основному  стараємося брати дітей із
малозабезпечених, багатодітних  сімей.
Але не відганяємо й тих, хто із заможної
сім’ї,  проте  має велике бажання вчити
англійську. Беремо у свій табір і тих, кого
нам пропонує той чи інший навчальний
заклад.  Наприклад, школа-інтернат дала
нам список дітей, і ми їх  всіх взяли у табір,
і навіть більше. І тих дітей, які до нас звер-
нулися про допомогу, ми також взяли,  –
розповідає відповідальний за роботу
англомовних таборів на Турківщині  Зе-
новій  Олексюк. –   Без сумніву, це корис-
не дозвілля.  Бо ми не тільки вчимо ва-
ших дітей  розмовляти  англійською, але
й пісні співаємо, і граємо ігри, читаємо
Слово Боже, молимося за потреби.
Спортивні секції  у нас  також працюють.
Нещодавно ми вели  англомовний табір
у Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, де перебу-

вало  близько 90 осіб. Слід сказати, що
діти  ці приходили сюди охоче і  регуляр-
но. Дирекція школи створила  нам дуже
гарні умови для роботи табору. Цікави-
лися, як відбуваються заняття у  таборі й
тутешні вчителі англійської мови. Я щиро
вдячний їм за таку тісну співпрацю.  У
Яворі також  працював наш  трьохден-
ний табір, де  теж  було дуже багато дітей,
деякі з них  і досі приїжджають  у Турку,
аби й далі продовжувати вивчати англ-
ійську. Хочу щиро подякувати  вчителям з
Явірської школи за відмінну організацію
дітей. Ще ми працювали  три дні у Кар-
патському. Хоч село  знаходиться дале-
ко, але ми з командою  поїхали туди. Пе-
дагоги цієї школи  – молодці! Сподіває-
мося, що і в наступному році проведемо
тут табір. Також ми працюємо  і у Верхнь-
ому Висоцькому, спільно з табором
«Вітрила Надії», і, окрім вашого, ще й  у
Сколівському районі. Побачивши, як

діти з Турківщини  з великим бажанням
йдуть у наші англомовні табори, планує-
мо  зробити  у м. Турка стаціонарний табір
на постійній основі. Щоб він   діяв не тільки
влітку, а й взимку.   Наші волонтери – це
діти  членів української діаспори, що жи-
вуть в Америці, які зацікавлені, аби  на-
вчити українців англійської,  а самим

вдосконалити українську мову. .Ми
раді, що  відкрили  деякі туристичні
маршрути, це на  г. Пікуй,  до  водо-
спаду  Кам’янка та  скель Довбуша,
в  Тустань та  с. Розлуч. Бо направду,
у вас є дуже багато прекрасних
місць, і ми хочемо українську діас-
пору залучити до цього активного
відпочинку, щоби вони приїжджали
сюди, милувалися карпатськими
краєвидами,  і  разом з турківською
молоддю, спілкуючись, розвивали-
ся. Слід сказати, що члени амери-
канської діаспори не лишень орган-
ізовують англомовні табори,  а й
надають активну  допомогу  украї-
нським воїнам, що воюють  за   мир
і незалежність   своєї держави  на
Сході України. Через якийсь час
знову на Турківщину приїде нова
група волонтерів зі  США,  тож ми

продовжимо  це спілкування.
Минулої п’ятниці я побувала в англо-

мовному таборі, що працював у
Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1.  У цей день
волонтери зі Сполучених Штатів, молоді
хлопці та дівчата –  майже ровесники
наших старшокласників,  проводили  за-
няття з дітьми трьох вікових груп. Молодші
за віком діти   щось складали з різних за
формою фігурок. Клас був заповнений
дітьми повністю.  Оксанка Яворська, яка
перейшла в третій клас,  прийшла в табір
разом зі своєю старшою  сестрою.  Їм тут
дуже цікаво.  Ілона Копитчак, що теж пе-
рейшла в третій клас,  також наголосила
на тому, що  їй  тут подобається, адже
вивчила за порівняно невеликий час  ба-
гато нових англійських слів. До того ж,  тут
цікаво, весело, не сварять,  вчать  бути
чуйними, добрими, милосердними.  Дум-
ку   товаришки  підтвердила й  на рік стар-

ша від неї  Яна Борисович. Потім  усі діти
встали  з-за парт  і  дружно заспівали
пісню англійською мовою, тим самим
продемонстрували свої знання з  англ-
ійської.

В іншому класі середня група працю-
вала над всілякими творчими завдання-
ми:  хтось писав, дехто читав,  ліпив різні
фігурки. «Ми ліпимо, а хтось з нашої ко-
манди  має вгадати, що ми тут троє зліпи-
ли», – каже Софія Ярошович. «Нас вчать
багато  і правильно говорити англійсь-
кою , але роблять це доступно, весело, в
ігровій формі», –  підтвердила  Діана Фа-
зан.

 – Тут стараються, аби кожен день
відрізнявся один від одного, щоб  не було
одноманітності, щоб ми мали бажання
відвідувати табір, – казали діти.  А Соло-
мія Лимар, зі старшої групи, вільно, не-
вимушено  англійською мовою розпові-
ла усім, як їй тут цікаво. «Наші волонтери
– це надзвичайно  відкриті люди, вони
нам дуже  допомагають, дають свої знан-
ня, вчать жити по-Божому.  Сьогодні  ми
робили листівку, де писали  слова із
Біблії», – наголосила  Сніжана Копитчак.

 Я підійшла до однієї із волонтерів. Це
була міс Віка Данисюк, яка також в за-
хопленні від своєї роботи, від наших дітей::
«Працювати мені з вашими дітьми дуже
й дуже добре. Я бачу,  вони всі такі пози-
тивні, життєрадісні і найголовніше – ма-
ють бажання вчитися, хочуть  знати щось
більше».

 – Основна маса дітей –  це учні  нашої
загальноосвітньої школи, – каже дирек-
тор Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1  Леся
Шпак. –  Хоча  є, звичайно, й діти з інших
шкіл. Пригадуєте, які йшли дощі, але це
нашим дітям  не стало  на заваді о де-
сятій годині ранку  бути всім тут, у таборі.
Діти йдуть у табір з радістю і великим ба-
жанням. Та ще, якщо з ними  працюють
справжні носії мови, та ще й такого ж віку,
як вони.  Це  ще більше їх стимулює.  До
того ж, працюють  доступно,  на  їхньому
рівні, стараються, щоби більше  діти го-
ворили іноземною мовою. Вихованцям
табору це подобається, тим більше, що
заняття проходять в ігровій формі. Усі  за-
доволені, обнімають своїх волонтерів,
бачу, як вони  здружилися, як хочуть на-
лагоджувати  зв’язки навіть і після закін-
чення табірної зміни – в онлайн-мережі.
І це неабиякий плюс  в організації под-
ібних волонтерських проектів.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Â²ÄÏÎ×ÈÂÀÞÒÜ ²
ÂÈÂ×ÀÞÒÜ ÀÍÃË²ÉÑÜÊÓ

У ці літні дні, дні учнівських канікул,   багато дітей Турки і району проводять
своє дозвілля в англомовних таборах, які організовують для них  представни-
ки української діаспори з Америки. Працюють ці табори на базі окремих на-
вчальних закладів,  з дітьми різних вікових груп  проводять заняття  амери-
канські юнаки і дівчата, які не тільки вчать юних бойків розмовляти, читати,
співати  англійською, а й змістовно та дуже цікаво забавляють їх. Після  за-
нять проводять з дітьми бесіди на антиалкогольну тематику, розповідають
про  шкоду тютюну, наркотиків, вчать  їх морально-етичних цінностей.
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Люблячу онучку, дорогу племінницю і
сестричку –
Христину Ігорів-
ну Кузьо з м.
Турка – сердеч-
но вітають з 20-
річчям бабуся
Анастасія, вуйко
Василь, вуйчи-
на Марія, дво-
юрідні сестри
Мар’яна і Васи-
лина.

Бажають їй міцного здоров’я – на довгі
роки, святкового настрою, нев’янучого
кохання, щасливої долі, приємних неспо-
діванок, здійснення бажань, Божої лас-
ки і благословення на многії літа!

Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілунком,
Нехай любов близьких Тобі людей
Для Тебе буде кращим подарунком,
Хай доля усміхається Тобі,
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля – милосердна і ласкава!

Виконавчий комітет Верхньовисоцької
сільської ради щиросердечно вітає із
ювілейним днем народження депутата
багатьох скликань, добру, щиру, порядну

людину – Івана Миколайови-
ча Надича – і бажає ша-

новному ювіляру міцно-
го-міцного здоров’я,

невсипущої життєвої
енергії, сил, родинно-
го тепла, Божого бла-
гословення на многії
літа!

Ювілей життє-
вий – то не просто свято,

То життя зернини, зібрані в засік,
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обмина-

ють,
Лиш тепло і радість сходять на

поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь поси-

лає
І душі не гасне світлий оберіг!

Адміністрація і профспілкова організа-
ція Турківської КЦРЛ сердечно вітають із
ювілейним днем народ-
ження, яке святкуватиме 6
серпня, молодшу медичну
сестру ФАПу Дністрик Ду-
бовий – Любов Михай-
лівну Ощипок – і бажа-
ють їй міцного здоро-
в’я, щастя, радості – на
довгі роки життя, родинно-
го тепла, Господньої ласки і
благословення.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла!

Щиросердечно вітаємо з Днем ангела
і днем народження, який відсвяткував 2
серпня, чуйну, прекрасну, добру, ласкаву

людину, водія маршрутки
Турка – Карпатське Іллю
Івановича Бугіра.

З роси і води – нашо-
му водію, Ангела-охо-
ронця йому в дорогу,

безмежного людсько-
го щастя, міцного-міцно-

го здоров’я, усіх земних га-
раздів, Божої опіки, ласки і

благословення – на многії і
благії літа!

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
З повагою і вдячністю – жителі с. Кар-

патське, зокрема сім’я Василя Тацина,
Ганни Ігнатівни Бодак, Омеляна Пасіч-
ника та інших.

З роси й води вам нині, в добрий час!
З роси й води, як мовиться в народі,
Росиці вам  – з кленового листка,
Зерна добірного –  з пшениці золотої,
Щоб ви були щасливі та здорові
На довгий вік, на многії літа!
 Нещодавно, 21 липня, відбулася хвилю-

юча  зустріч учнів  10-Б класу Турківської
середньої школи  1973 року  випуску.   Такі

зустрічі в нас були  через 10 років після
закінчення школи, 20, 30, 40 і ось уже  45.
Ми повернулися у незабутні роки юності,
які, мабуть, назавжди залишаться в нашій
пам’яті. Адже саме в школі людина про-
водить свої найкращі роки життя. Велика
щира радість ожила в цей святковий для
нас день.

На зустріч прибули 21 учень, а також
запрошені  нами вчителі: перша вчитель-
ка Ірина Михайлівна Прокопів, вчитель
математики Андрій Федорович Дмитрах,
вчитель фізкультури Лідія Купріянівна
Біляк. Зустрілися усі в центрі міста, біля
пам’ятника Тарасові Шевченку: поцілун-
ки, слова привітань, спогади, фотографія
на згадку…  А далі були спогади, адже за
плечима багато прожитого і пережитого,
пронесеного і перенесеного, побаченого

й почутого. Та  думками  завжди повертає-
шся в юність, де були радісні шкільні свя-
та і буденний вир.

Раді були бачити  однокласників Окса-
ну Сим, Зигмунда Ільницького,  Ярослава
Писанчина, які приїхали на зустріч  зда-
леку.

Зустріч відкрив Роман Кузьмак. Він звер-
нувся зі словами вдячності до всіх при-

сутніх вчителів.  Ми згадали тих наставників,
яких вже  нема серед нас, але їх погляди,
їх жести, їх слова, їх добра посмішка в на-
ших серцях  житимуть вічно. Це  Дозю Ан-
тонівну Шалабавку, Івана Васильовича
Комарницького, Людмилу Сафронівну
Заканич, Катерину Сафронівну Потапен-
ко,  Володимира Васильовича  Біляка.
Також пом’янули однокласників, які
відійшли у вічність… Земля їм пухом!

Пригадали, як у наш, 5-й клас,  після
ліквідації початкової школи на Слободі,
прибули діти, яких  вчила Стефа  Климен-
тівна Кузьмак, а також учні з Турківської
восьмирічної школи –  Роман Дульнявка,
Іра Сакавчак, Люба Кузьмак, Софія Чор-
на,  Іра Писанчин, Міша Кіхтан, Слава
Різак,  Аня Хомин,  Марія Сіданич та з
Мельничненської школи –  Марія Павлик

і  Іванка Цитрин.
 Ось що, виступаючи, сказала Ірина Са-

кавчак (Дубравська): «Завдяки Дозі Ан-
тонівні (вічна їй пам’ять) як класному кер-
івнику,  а також нашим вчителям, нас так
тепло приймали  в середній школі, що було
відчуття, мовби ми вчилися тут завжди».

Після нашої дискусії, яка виникла  про
те, що наші діти  та онуки зараз обмежені
у спілкуванні, мало знають пісень, не ма-
ють здоров’я, багато часу витрачають за
комп’ютерами, не ходять в походи, був
доречним виступ Сергія Фролова.  За його
словами, вже пройшло 45 років, як ми
закінчили школу. Часи змінилися. Але
кожне покоління додає щось своє. У житті
потрібно бути оптимістом. Не жалітися, не
нарікати, а сприймати світ таким, яким він
є. Робити добро, посміхатися, так жити,  як
каже древня  мудрість: «Хто в тебе каме-
нем, ти в нього – хлібом».

Між  виступами, кожен  розповідав про
себе, своїх дітей, онуків, сім’ю,  про свої
досягнення. Хтось із нас посадив сад,
хтось збудував хату, хтось має улюблену
роботу. Наша школа - це наша історія. Тому
протягом усієї зустрічі ми не могли не зга-
дати традиційних шкільних свят, конкурсів,
змагань, де завжди займали призові
місця, –  огляд строю і пісні, туристичні
змагання, КВК; роботу на пришкільній
ділянці, допомогу місцевим колгоспам у
копанні картоплі, збиранні льону,  субот-
ники по збору металолому та макулатури
та ін. А ще   в цей святковий вечір кожен
згадував цікаві події зі  шкільного життя,
звучали  смішинки про школу, навчання,
вчителів, ну, і звичайно, линули українські
пісні, пісні 80-х, де тон у їх виконанні  зада-
вав Ярослав Писанчин. На   святі-зустрічі
виступили наші вчителі Андрій Федорович,
Лідія Купріянівна і побажали дожити  нам
до таких  поважних років, як і вони.

Запам’яталися цікаві, з нотками гумору,
виступи однокласників  Бориса Яворсь-
кого та Зигмунда Ільницького.

Час пролетів непомітно. Спогади, жар-
ти, усмішки і знову спогади… Всі сходи-
лись на думці, що почуття дружби, шкільно-
го братства, відповідальності нам приви-
ли наша перша вчителька Ірина Михайлі-
вна Прокопів та класний керівник  Дозя
Антонівна Шалабавка, які були з нами
поруч аж до десятого класу.

 Хвилини зустрічі добігали  кінця, а ми
ніяк не хотіли розлучатися, ніяк не могли
розпрощатися і щиро дякували оргкомі-
тету  (Романові Кузьмаку, Мар’яну Кузану,
Роману Дульнявці, Надії Дмитришин, Лідії
Кержаковій) за цей святковий день, що
повернув нас  на 45 років назад – у  наше
щасливе і безтурботне шкільне життя.

Софія БАГАЙ (ГАВ’ЯК),
 член оргкомітету.
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Минулої неділі на території Ужанського національного природного парку в с.

Стужиця Великоберезнянського району Закарпатської області пройшов ІІ
Міжнародний етнографічно-екологічний «Праліс-фест», метою якого є  про-
пагувати  збереження флори і фауни карпатських лісів.

Гостей та глядачів фестивалю  порадували своїми виступами багато творчих колек-
тивів Закарпаття та інших областей, серед яких був і наш – народний дитячий фольк-
лорний колектив «Юні бойківчани» (керівник Любов Гошовська). Слід сказати, що
цей,  знаний на Турківщині та за її межами, дитячий колектив успішно виступив  на
сцені фестивалю і заслужив бурхливих оплесків глядачів  та  великої похвали  від його
організаторів.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«ÌÈ – ÓÊÐÀ¯ÍÖ².
ß ² ÒÈ»

Запроваджено  міжнародний проект
під назвою «Ми – українці. Я і ти». Про-
ект спрямований на популяризацію
української класичної та сучасної
літератури, історії України, її тра-
дицій та звичаїв серед українців, що
живуть за кордоном. Першим учасни-
ком цього проекту стала Польща. І
ось недавно, у   його рамках,  на тере-
нах Турківщини  побувала делегація з
Польщі,  на чолі з координаторами
проекту Петром  Табакою та Оленою
Кремньовою.  Діти разом з батьками
приїхали в Україну до своїх родичів, аби
познайомитися з  багатими українсь-
кими традиціями,  нашою славною
історією, культурою, побутом.

Поляки українського походження
відвідали селище Бориня. Там до них за-
вітав з концертом   відомий за межами
України фольклорний колектив «Бес-
кид» із Либохори, який нещодавно  був у
числі призерів міжнародного етнофести-
валю, що проходив у Польщі.  Троїсті му-
зики з Либохори весело забавляли  гос-
тей. Також учасники проекту подивили-
ся, як варять твердий сир, навіть самі
пробували його варити на відкритому
вогні, дізналися, як печуть хліб, знайоми-
лися з іншими автентичними продукта-
ми, дегустували їх. Теплий прийом бойкі-
вчан  дуже сподобався гостям. Вони  на
все життя запам’ятають ці прекрасні хви-
лини зустрічі з рідними по духу людьми.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати
матеріальної допомоги на придбання житла для учас-
ників бойових дій, які брали безпосередню участь в ан-
титерористичній операції, та членів сімей Героїв Небес-
ної Сотні на умовах співфінансування.

2. Дія цього Порядку поширюється на:
2.1. Членів сімей Героїв Небесної Сотні (батьки, дру-

жина).
2.2. Учасників АТО:
- на утриманні яких є діти-інваліди,
- інвалідів війни ІІІ групи (на яких не поширюється дія

Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016
№719),

- матерів, батьків, опікунів, які мають на утриманні 4-
ох і більше дітей;

- осіб, які потрапили в складні життєві обставини (дов-
готривала хвороба членів сім’ї, відсутність роботи з по-
важних причин тощо);

- учасників бойових дій, які брали безпосередню участь
в антитерористичній операції та є внутрішньо переміще-
ними особами.

3. Право на придбання житла на умовах співфінансу-
вання, за рахунок коштів обласного бюджету, мають осо-
би, зазначені в пункті 2 цього Порядку, місце проживан-
ня яких станом на 01.12.2017 року і на день подання
заяви на призначення адресної допомоги зареєстро-
вано на території Львівської області, та, згідно із зако-
нодавством, визнані такими, що потребують поліпшен-
ня житлових умов.

4. Умови виплати матеріальної допомоги на придбан-
ня житла, визначені в цьому Порядку, не поширюються
на осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, які, згідно
із законодавством, отримують на пільгових умовах інші
кредити, або якщо  їм надавалось житло, матеріальна
допомога, чи виплачувалась грошова компенсація на
придбання житла за цією, або іншими програмами
місцевого чи державного рівня.

5. Для виконання цілей цього Порядку районні дер-
жавні  адміністрації та органи місцевого самоврядуван-
ня утворюють комісії щодо розгляду заяв учасників АТО
та членів сімей Героїв Небесної Сотні про призначення
або відмову в призначенні, адресної допомоги на прид-
бання житла.

6. До складу комісії входять представники місцевих
органів виконавчої влади, виконавчих органів міських
рад, об’єднаних територіальних громад, районних рад,
структурних підрозділів районних державних адмініст-
рацій з питань соціального захисту населення, економ-
іки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівниц-
тва; громадських організацій, які об’єднують ветеранів
антитерористичної операції (за їх згодою), депутати об-
ласної ради.

7. До повноважень комісії належить:
- перевірка документів, поданих на розгляд комісії;
- скерування запитів для отримання додаткової інфор-

мації;
- прийняття рішення про призначення, або відмову в

призначенні адресної допомоги;
- визначення розміру адресної допомоги тощо.
8. Учасник АТО, або член сім’ї Героя Небесної Сотні

подає до органу соціального захисту населення за
місцем реєстрації заяву на призначення адресної до-
помоги на придбання житла за рахунок коштів місцевих
бюджетів, у якій зазначає інформацію щодо отримання
чи неотримання, на пільгових умовах інших кредитів або
житла, матеріальної допомоги чи грошової компенсації
на придбання житла за цією, або іншими програмами
місцевого чи державного рівня.

9. До заяви додаються:
1)  копія паспорта громадянина України;
2) довідка про безпосередню участь в антитерорис-

тичній операції;
3) довідка про перебування на квартирному обліку;

4) довідка про склад сім’ї;
5) акт обстеження матеріально-побутових умов заяв-

ника;
6) копія свідоцтва про шлюб;
7) копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
8) копія реєстраційного номера облікової картки плат-

ника податків (не подається фізичними особами, які
через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-
ника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку в пас-
порті);

9) документи, що підтверджують статус заявника відпо-
відно до пункту 2 цього Порядку;

10) інші документи на розгляд комісії.
У разі подання заявником документів, що містять

неправдиві відомості, він несе відповідальність у поряд-
ку, передбаченому законодавством.

10. Орган соціального захисту населення, відповідно
до прийнятої заяви з усіма необхідними документами,
формує особову справу та протягом п’яти робочих днів
вносить до комісії подання для прийняття рішення щодо
призначення або відмови адресної допомоги.

11. Комісія протягом десяти робочих днів з дня над-
ходження особової справи розглядає її по суті, а також в
присутності учасника АТО приймає рішення щодо при-
значення або відмови в призначенні адресної допомо-
ги.

12. За наявності письмової заяви, комісія може розг-
лядати питання щодо призначення або відмови в при-
значенні адресної допомоги за відсутності заявника. У
разі відсутності такої заяви та неявки заявника чи його
представника, розгляд відповідного питання перено-
ситься на наступне засідання комісії.

13. У рішенні комісії зазначаються:
1) прізвище, ім’я та по батькові заявника;
2) відповідність заявника вимогам пункту 2 цього По-

рядку;
3) факт спільного або роздільного проживання із за-

явником неповнолітніх та малолітніх дітей;
4) факт перебування заявника на квартирному об-

ліку;
5) інформація про те, чи надавалося раніше заявни-

кові житло або грошова компенсація (адресна допомо-
га);

6) розрахунок вартості житла.
14. Комісія може відмовити заявникові в призначенні

адресної допомоги з таких підстав:
- виявлення недостовірних даних;
- заявникові вже надавалося житло, або виплачува-

лася грошова компенсація (адресна допомога);
- з інших об’єктивних причин, за рішенням комісії.
15. У разі прийняття рішення, розмір адресної допо-

моги визначається, виходячи з таких нормативів:
1) за нормою – 13,65 кв. метра жилої площі на кожно-

го члена сім’ї заявника;
2) додатково  – 35,22 кв. метра загальної площі на

сім’ю заявника;
3) додатково – 10 кв. метрів жилої площі на кожного

члена сім’ї заявника, який є особою з інвалідністю або
дитиною з інвалідністю (у тому числі з урахуванням за-
явника).

16. Розмір грошової компенсації (ГK) розраховується
за формулою:

ГК = (13,65 х Nс + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг ,
де Nс – кількість членів сім’ї заявника, на яких розра-

ховується адресна допомога;
Nп – кількість членів сім’ї заявника, які є особами з

інвалідністю, або дітьми з інвалідністю, і на яких розра-
ховується адресна допомога, з урахуванням додатко-
вих 10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на
заявника);

Вг – гранична вартість (гривень) 1 кв. метра загальної

площі житла для населеного пункту, у якому заявник
перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення
житлових умов на день звернення за адресною допо-
могою.

Гранична вартість спорудження 1 кв. метра загаль-
ної площі житла в населеному пункті, де будується або
буде придбано житло, не може перевищувати опосе-
редкованої вартості спорудження житла,  яка визна-
чається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначен-
ня та застосування показників опосередкованої вартості
спорудження житла за регіонами України, затвердже-
ного наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174

17.  Протягом трьох робочих днів з моменту прийнят-
тя рішення комісія повідомляє заявника про прийняте
рішення.

18. Заявник може оскаржити рішення комісії в по-
рядку, встановленому законодавством.

19. Придбання житла здійснюється відповідно до три-
стороньої угоди між продавцем житла, органом соціаль-
ного захисту населення та заявником. Типова форма
тристоронньої угоди затверджується обласною держав-
ною адміністрацією.

20. Адресна допомога на придбання житла для учас-
ників програми за рахунок коштів обласного бюджету
виділяється у вигляді субвенції місцевим бюджетам.

21. Обсяг співфінансування з обласного бюджету ста-
новить не більше 25 відсотків розрахункової вартості
житла, а для м. Львів – не більше 10 відсотків розрахун-
кової вартості житла.

Обсяг обов’язкового співфінансування з районних,
сільських, селищних бюджетів і бюджетів об’єднаних
територіальних громад та міст обласного значення (крім
м. Львів) в сукупності становить не менше 25 відсотків
розрахункової вартості житла. Обсяг обов’язкового
співфінансування з міського бюджету м. Львів стано-
вить не менше 40 відсотків розрахункової вартості жит-
ла.

22. Розподіл коштів субвенції обласного бюджету між
місцевими бюджетами на співфінансування придбан-
ня житла учасникам АТО та членам сімей Героїв Небес-
ної Сотні проводиться обласною державною адмініст-
рацією за погодженням з головою обласної ради, голо-
вами постійної комісії з питань бюджету, соціально-еко-
номічного розвитку та відповідної профільної комісії.

23. Перерахування субвенції місцевим бюджетам про-
водиться відповідно до звернень районних державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування про
потребу в коштах субвенції, які подаються до департа-
менту соціального захисту населення обласної держав-
ної адміністрації як головного розпорядника коштів.

Звернення повинні містити інформацію про кількість
учасників АТО та членів сімей Героїв Небесної Сотні,
необхідний обсяг фінансування,  підтвердження запла-
нованих відповідних цільових видатків у місцевих бюд-
жетах та обсягу коштів, перерахованих на виплату мате-
ріальної допомоги з місцевого бюджету, а також відпо-
відно завірені копії рішень комісії щодо розгляду заяв
учасників АТО та членів сімей Героїв Небесної Сотні.

24. Департамент фінансів облдержадміністрації
здійснює перерахування з обласного бюджету коштів на
придбання відповідно до поданого головним розпоряд-
ником – департаментом соціального захисту населен-
ня облдержадміністрації замовлення.

Одержані кошти департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації перераховує у вигляді
субвенції місцевим бюджетам пропорційно спрямова-
ним коштам на виплату матеріальної допомоги на прид-
бання житла з місцевих бюджетів, а також після підтвер-
дження внесення відповідної суми заявником – на ра-
хунок продавця житла (юридична або фізична особа,
яка є власником житла та здійснює його продаж).

25. Спірні питання щодо співфінансування придбан-
ня житла з обласного бюджету врегульовуються на зас-
іданні постійної комісії з питань охорони здоров’я, ма-
теринства, соціального захисту, молодіжної політики,
фізичної політики та спорту Львівської обласної ради,
за участі представників Львівської обласної державної
адміністрації.

Микола ГУТ,
начальник управління соціального захисту насе-

лення Турківської РДА.

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÄÁÀÍÍß ÆÈÒËÀ
для учасників антитерористичної операції та родин

Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування

ТУРКА МОЯ
Турка моя – краю мій колисковий.
В дзеркалі рік – Яблуньки і Стрия,
Люблю твої гори замріяно – сині
В обіймах смерек, ніжний спів солов’я.
Доріжки до школи у росяних травах
І казку дитинства, і юності цвіт.
У квітах бузку незабутній той травень,
Що вказував школярам дорогу у світ…
Квітучі долини, співучі потоки,
Могутній Пікуй, що на варті стоїть.
Коханий мій краю, моя Батьківщино,

Хай шлях твій до щастя у серці зорить.
Тут  мої друзі і близька родина,
Смереки всміхаються в сонячний день.
Рідна Турко моя! Ти зелена перлина –
Моє місто любові, забав і пісень.
Рости і цвісти, підніматись все вище,
Всім серцем бажаю тобі щиро я.
Гірська диво-квітка в вінку України,
Хай буде щасливою доля твоя!
Куди би не їхала й де б не жила я,
Я завжди вертаюсь у рідні місця.
В обіймах зустрінеш, мене приголубиш
Ти – бойків столице, - мого роду земля.

Оксана ПАВЛИК,
м. Турка.

Допомогли у ремонті
Дуже хочеться, аби гарно виглядали в селі Закіпці і фельдшерсько-акушерсь-

кий пункт, і приміщення НД; щоби людям приємно було туди зайти. Недаремно
ж у народі кажуть: «Прибери пня – даш ’му ім’я». І нам вдалося дещо зробити у
цьому напрямку, а саме – провести ремонт у ФАПі та у НД с. Закіпці. Стало це
можливим завдяки добрим, безкорисливим людям: депутату Львівської облас-
ної ради Михайлу Дзюдзю, керівнику ПП «Чертур» Василю Чернянському і
Ільницькому сільському голові – Роману Ільницькому.

Щиро дякуємо Михайлу Семеновичу, Василю Івановичу та Роману Якубовичу за те,
що відгукнулися на наше прохання допомогти у ремонті, за те, що є людьми слова.

Дай Бог Вам, шановні добродії, міцного здоров’я, родинного благополуччя, втілен-
ня у життя усіх Ваших добрих ідей і планів.

З повагою – Василина РИМАР,
завідувач ФАПу с. Закіпці.
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Вважалося, що ім’я має вели-
ку магічну силу, тому навколо
імен існувало безліч різних риту-
алів.

Сьогодні важко проникнути в
психологію та ідеологію творців
найдавніших дохристиянських
імен. Дивні ці імена, що народи-
лися в темряві століть і нелегким
шляхом дійшли до нас уже у виг-
ляді прізвищ та прізвиськ.

Наші древні предки переко-
нані, що доля дитини визначаєть-
ся в ту мить, коли їй дають ім’я. В
ті віддалені від нас часи імена
давали не лише для того, щоб
позначити і виділити людину се-
ред інших, а й для того, щоби дати
дитині охорону від злих духів, во-
рожих сил та ще добрі побажан-
ня на все життя. До яких тільки
хитрощів не вдавалися наші ро-
зумні предки, щоби захистити
своє дитя від усього злого!

Видавали дитину за чужу: так і
з’явилися імена Найда, Підкид.
Вважаю, що жарт про те, що ле-
лека приніс дитинку або її знай-
шли в капусті, також відгомін ста-
родавнього прагнення переко-
нати нечисту силу в тому, що ди-
тина чужа, принесена, підкинута,
і тим самим вберегти малятко.
Щоби захистити дитину, намага-
лися дуже рідко промовляти її
ім’я.

А ще можна було свою дитину
начебто продати. Якщо в родині
помирали діти, то батьки «про-
давали» новонародженого тим
людям, чиї діти були здорові і вже
виросли. Новий батько дитини
стояв на подвір’ї з хлібиною в ру-
ках, йому через вікно подавали
дитину. Він брав її на руки, при-
мовляючи: «Ні батько, ні мати
більше не будуть причетні до цієї
дитини ні на цьому, ні на тому
світі!» Після цього він вносив ди-
тину в хату батьків, клав на стіл і
казав дитині: «Рости, бо ти мій!»,
а батькам: «Виростіть його для
мене!» Цей звичай існує донині.

Давали новонародженому ди-
тяткові два імені. Одне з них (а
воно було основним) тримали в
таємниці, звісно, знову ж таки,
щоби відвернути зло, вберегти від
наврочень. Аби відстрашити не-
чисту силу, називали немовлят
Мал, Чорним, Біляй, Худаш, Ря-
бий. Це були охоронні імена, бо
яка мати новонароджену крихіт-
ку могла визнати негарною,
злою.

У ті сиві загадкові часи були
Первушка, Вторунка, Третяк, Чет-
вертуня, П’ятух, П’ятунка, Шостак,
Шестуня, Семик, Семко, Осьмух,
Дев’ятко, Ждан, Неждан, Шуми-
ло, Білаш, Нечай, Одинець, Пол-
ітко, Перевезень, Ненаш, Про-
дан, Проданець, Мороз, Вовк, Со-
рока, Ведмідь, Лис, Заєць, Сокіл,
Щука, Когут, Орел, Сова, Муха,
Комар, Кислиця, Трут, Некрас,
Дубина, Нелюб, Дурак, Олух, Доб-
риня, Веселик, Красава, Трава,
Осока, Камінь, Зима, Літо, Субо-
та, Позняк.

Цікаво і те, що давніх жіночих
імен дійшло до нас дуже мало
(Голуба, Добрава, Ждана, Люба-
ва, Малуша, Смиренка, Чорняв-
ка, Милава). Ці імена у сиву дав-
нину були такі ж звичні, як те-
перішні. Вийшли вони з ужитку не
так легко і швидко, трималися
ще кілька століть після прийнят-
тя християнства і існували пара-
лельно з новими. Згодом посту-
пилися місцем перед новими, які
протягом тисячоліть так міцно
вжилися в наш побут, так  при-
красилися звуками нашої мови,
що стали як споконвічні ук-
раїнські.

Автохтонні (корінні, спо-
конвічні) імена, хоч уже не вико-
нували первинні властивості,
дійшли до нашого часу як індиві-
дуальні прізвиська, які в свою
чергу згодом закріпились як
прізвища.  Про те, що дохристи-
янські імена довго не виходили з
ужитку, свідчать записи, грамоти
ХVІ-ХVІІ століття. Особливо довго
вони трималися у місцевостях,
котрі були далі від знаті, менше
мали справу з державною вла-
дою, більше дотримувалися ста-
рих традицій.

Протягом семи віків ішли по-
руч давні язичницькі і христи-
янські імена, що народилися не
на нашій землі, не на Русі, а на
батьківщині  греків, римлян,
євреїв. Окремі вкраплення – це
імена кельтські, халдейські, дав-
ньогерманські, тюркські,
арабські, індійські, перські. Під
впливом нашого оточення вони
змінилися до невпізнання.

Ще задовго до офіційного хре-
щення приходили на Русь нові
імена, Їх називають календарни-
ми, християнськими. Як відомо,
наприкінці Х ст. київський князь
Володимир Святославич одру-
жився з візантійською царівною
Анною. Це давало йому зміцнен-
ня  міжнародних зв’язків, а та-
кож знайомство з візантійською
культурою. З Візантії прибули свя-
щеники, які привезли з собою не
лише культові книги, а й готові
списки канонічних імен, узаконе-
них християнською церквою.

 Місіонери, які прибули на Русь
вводити християнство, в
більшості були не греками, а бол-
гарами ( болгари прийняли хри-
стиянство на сто років раніше).
Імена, які давали ці священики
нашим предкам, були «оброб-
лені» їхньою мовою.

Мовознавці з’ясували, що чима-
ло українських імен мають
єврейське походження. Вони та-
кож потрапили до нас разом з
християнством з Візантії, бо ж
воно виникло спершу серед
єврейського народу, а відтак по-
ширилося на Римську імперію і
Візантію. Окремо хочу сказати
про князівські імена. Дивним
сьогодні здається нам такий літо-
писний запис: «Переставився
князь Михайло, звали його Свя-
тополк» (1113р.), або «Народив-

ся у Ярослава син Михайло, а
княже ім’я його Ізяслав» (1190р.).
Княгиня Ольга при хрещенні
одержала ім’я Єлена.

Прийнявши християнство і
одержавши канонічне ім’я, князі
надалі називали себе своїми
давньоруськими іменами, що
були дуже важливими, а часом і
визначальними. Про це по-
свідчує історія, пов’язана з іме-
нем київського князя Святосла-
ва. Після смерті князя Ігоря, його
вдова княгиня Ольга, жінка ро-
зумна і далекоглядна, дбала про
Київську державу. Першим кро-
ком її у цьому було ім’я, яке вона
дала синові – Святослав. Це ім’я
говорило всім підданим князя,
що династія – під покровитель-
ством неба, богів. Давньоруське
ім’я спадкоємця київського пре-
столу означало в той час урочис-
ту князівську обіцянку служити
народу, розбудовувати успадко-
вану державу.

Наскільки цей крок княгині
Ольги був своєчасним і правиль-
ним, свідчать подальші події, в
яких давньоруське ім’я спадкоє-
мця київського престолу відігра-
ло неабияку роль. У 946 році по-
чалося древлянське повстання.
На його придушення княгиня
Ольга послала свою дружину на
чолі із досвідченими воїнами Ас-
мусом і Свенальдом, а разом з
ними й свого малолітнього сина.
Князь Святослав ще настільки
малий і слабосилий, що не може
докинути до деревлян свій важ-
кий спис ( це мав бути сигнал до
початку битви), і спис падає під
ноги княжичевого коня. Як мог-
ла княгиня відважитися на такий
крок -  послати в бій єдиного, та-
кого ще юного сина? Адже втра-
тивши його, вона втрачала й пра-
ва на владу. Тож на князівський
титул сина вона не могла розра-
ховувати, бо деревляни якраз і
не визнавали його своїм князем.
Пізніше з’явиться в нього бойо-
вий досвід, особистий політич-
ний авторитет, а зараз він – про-
сто дитина. Єдиною перевагою
юного князя було його давньо-
руське ім’я, яке стало бойовим
прапором війська Ольги. Воно
мало показати всьому народові
князівства, що віднині саме кня-
зівська династія буде їх захища-
ти. Таке  це ім’я, освячене сла-
вою майбутніх походів князя, -
Свято-Слав.

У давньоруських іменах князів
Х-ХІ століть друга частина була
або слав (В’ячеслав,  Болеслав,
Богуслав, Станіслав, Володис-
лав, Мирослав, Святослав, Бо-
рислав, Вишеслав, Всеслав, Бря-
числав, Владислав, Ізяслав, Ми-
лослав, Мстислав, Ростислав,
Ярослав, Мечислав, Броніслав,
Вірослав, Доброслав, Радислав,
Зореслав), або – полк (Свято-
полк, Ярополк), або – мир (Во-
лодимир, Остромир, Ратомир
(Ратмир), Дзвенимир, Судимир,
Творимир, Тихомир, Тапомир,
Будимир, Любомир, Людомир,
Радомир, Славомир (Славмир),
Яромир, або – волод (Всеволод,
Рогволод), або – дар (Володар),
або – мисл (Гостомисл, Добро-
мисл, Любомисл). Усі  ці імена
говорять самі про себе. Найпо-
пулярнішими були імена з дру-
гою частиною – слав. У літописі
Нестора з 190 названих імен 103
імені – саме цього способу тво-
рення.

Кілька слів про запозичені
князівські імена: Ігор (запозиче-
но зі скандинавської, що означає

захисник, охоронець), Гліб (скан-
динавське: нащадок Бога), Олег
(скандинавською – святий). Вжи-
валися вони нарівні з давньо-
руськими князівськими іменами.
Вони з’явилися на нашій землі
ще в дописемну епоху і поступо-
во пристосувалися до нових умов
під впливом нового для них мов-
ного оточення.

У літописах князів згадували на
ім’я і прозивання (Великий, Муд-
рий, Окаянний), або по батькові
(не в сучасному значенні), діду-
севі, більш відомому братові, чи
навіть синові, по столиці свого
князівства: «У сей же час і в сей
же рік помер Брячислав, князь
полоцький, отець Всеславів, і
Всеслав, син його, сів на столі
його» (1044р.), «У рік 6571 (1062)
переставився Судислав, брат
Ярославів». А ось назва відомо-
го «Слова…» - «Слово о полку
Ігоревім, Ігоря, сина Святослав-
ля, внука Ольгова», а  у вислові
«за рани Ігореви, буего Святос-
лавича», Святославич – не «от-
чество», а прикладка до імені.

Офіційне, шанобливе звертан-
ня «Слово» засвідчує так: «Ве-
ликий княже Всеволоде!», «Га-
лицький Осмисле Ярославе!»,
«А ти, буй Романе і Мирославе!»,
звертань на «отчество» ніде не
засвідчено. «отчество» князям у
сучасному значенні надали
пізніше історики і літератори.

А якими ж були імена княгинь
і князівен у ті далекі часи?

Відомостей про їхні імена за-
лишилось дуже мало, бо запи-
си, що дійшли до нас, говорять
про цих жінок так: «Того ж року
Ізяслав віддав дочку свою в По-
лоцьк за Борисовича за Рогволь-
да», «Віддав Гюргій дочку свою
за Святославича за Олега, другу
за Володимирича за Ярослава в
Галич, «Померла княгиня, жена
Ярослава». Як бачимо, жодного
жіночого імені не названо. А зга-
даймо наше «Слово о полку Іго-
ревім». Автор дружину Ігоря на-
зиває Ярославною за іменем її
батька, галицького князя Ярос-
лава Осмомисла. А звали дру-
жину князя Ігоря красивим, лагі-
дним, ніжним ім’ям – Єфросинія.

Зустрічаються і такі записи в
літописах: «Того ж року видана
(заміж) Предислава, дочка Свя-
тополка (1104р.), «Князь Воло-
димир узяв за жінку Рогніду, доч-
ку Рогволда, полоцького князя,
замінив її ім’я на Борислава»,
«Дали їй ім’я в святому хрещенні
Пелагія, а княже Збислава»
(1179р.). Отже, жіночі князівські
імена також були складними:
Предислава, Збислава, Горисла-
ва, Богуслава, Болеслава, Борис-
лава, Броніслава, Всеслава, В’я-
чеслава, Мирослава, Яросла-
ва,…

Коли Русь прийняла християн-
ство, то разом з усіма правила-
ми і звичаями вона запровади-
ла в себе вшанування святих –
пророків, мучеників. Кожен день
року має ім’я на честь святого.
Ці, узаконені церквою імена, да-
ються під час хрещення. На ук-
раїнському мовному грунті вони
набули специфічного звукового
оформлення, обросли різнома-
нітними варіантами і вже давно
не сприймаються як запозичені.

Що ж саме у цих народів озна-
чали імена, які ми носимо, яки-
ми пишаємося? Що ж вони оз-
начали на світанку свого існуван-
ня? Тож нехай кожен загляне в
історію свого імені, пізнає його і
пам’ятаймо завжди слова відо-
мого українського церковного і
громадського діяча Іларіона
(Іван Огієнко): «Бережи своє осо-
бове ім’я і родове прізвище в
повній національній формі й
ніколи не змінюй їх на чужі. І най-
менша тут зміна – крок до вина-
родовлення».

Стефанія МИСЬ,
с. Ясінка.

ÒÂÎª ²Ì’ß
…взагалі без імен ніхто між людей не буває.

Хто б не родився на світ – родовита людина чи проста,
Кожного з них, породивши, іменням батьки наділяють.

Гомер, Одіссея

Імена – найцікавіші мешканці нашої рідної мови. Серед океану
слів вони також засвідчують факти з життя народу, через
історію якого вони раніше чи пізніше пройшли. Слова-імена
прожили в нашій мові довге життя. Вони – це та жива нитка,
яка зв’язує нас з нашим родом, з рідною землею. Сучасними
дослідженнями встановлено, що вже в кам’яному віці люди
мали імена, бо саме в цей час, за твердженням вчених, починає
формуватися мова.

Імена кожного роду за родового ладу були його власністю і
не могли вживатися в інших родах того ж племені. Не могло
бути також двох людей з однаковим ім’ям. Якщо імен не вис-
тачало, їх можна було позичити в іншого роду. Після смерті
людини, яка мала позичене ім’я, його слід було повернути сус-
ідам.

У теплих обіймах літа, 1серп-
ня, зустріла своє 70-річчя, люб-

ляча дружина, доро-
га матуся, турбо-

тлива бабуся та
п р а б а б у с я ,

свекруха та
теща – Марія
Миколаївна
Буштин, жи-
телька с.
Нижнє Ви-
соцьке.

Люба ма-
тусю, Вас щиро вітаєм.

Спасибі за ласку, за ніжну
турботу,

За чуйність, гостинність,
невтомну роботу.

Господь хай дарує здоров’я і
силу,

Спасибі, рідненька, що Ви
нас зростили.

Хай серце у грудях ще дов-
го палає,

А руки, мов крила, нас при-
гортають.

Щоб здоров’я було, щоб
жили – не тужили.

Ви найбільшого щастя в
житті заслужили!

Багата душею, метка, ро-
ботяща,

Живіть вічно, мамо,
Бо Ви в нас найкраща!
З повагою та любов’ю – чо-

ловік Михайло, дочки Катерина,
Марія, Софія; сини Василій,

Михайло, Микола; невістки Гали-
на, Оксана, Уляна; зяті Микола,
Роман; онуки – Леся з чоловіком,
Наталія з чоловіком, Оля з чо-
ловіком, Наталія з чоловіком,
Анна, Василій, Іван, Михайло,
Микола, Марія, Василій, Анна,
Микола, Максим, Вероніка, Ма-
рія та Ромчик; правнуки – Со-
фійка, Матвійчик, Веронічка та
Іванко.

Державна служба захисту
прав споживачів у Турківському
районі та ветеринарна служба
сердечно вітають з ювілейним
днем народження провідного
фахівця відділу державного кон-
тролю  за дотри-
манням сан-
ітарного
зако но-
давства
І р и н у
Віктор і-
вну Жу-
равчик і
б а ж а ю т ь
шановній юві-
лярці неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я – без
ліку і довгого-довгого щасливого
віку!

Нехай Вам подарує ювілей
Утілення усіх життєвих

мрій.
Тепло і приязнь дорогих лю-

дей,
Чимало планів, задумів,

ідей,
Хай обминають невдачі і

грози
І тільки від радості з’явля-

ються сльози.
Бажаємо щастя, любові,

тепла,
А Бог хай дарує Вам многії

літа.
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ПОНЕДIЛОК, 6
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ц «Спiльноти тварин»
06.25 ПРОФIЛАКТИКА
14.00 Перша шпальта
14.30 :Радiо. День
15.00, 21.00, 05.10 Новини
15.10 Погода
15.20 Лайфхак українською
15.30 Т/с «Гранд готель»
17.05 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ (Метання
молота чол.квал. гр.А,100м.
чол., Стрибки у довжину чол.,
Бiг з бар’єрами 400м. чол
19.00 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ (Метання
молота чол.квал. гр.В,
Штовхання ядра чол. квал. гр.А
та гр.В,100м. жiн
20.40, 23.35, 02.00 ЧЕМПIОНАТ
ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
21.25, 05.30 Новини. Спорт
21.40 Д/с
«Найекстремальнiший»
22.40 Т/с «Монро»
23.25 День змагань. Пiдсумки
01.10 Iнформацiйна година

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00 «Одруження наослiп»
12.55, 14.25, 15.55 «Мiняю
жiнку»
17.00 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Т/с «Слуга народу»
22.20, 02.00 Х/ф «Шерлок»
00.15 Т/с «Життя i доля»

ІНТЕР
05.40 «Мультфiльм»
06.10, 22.40 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел i Решка. Рай i
пекло»
09.00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
10.00 «Навколо М»
11.00 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
13.00 Х/ф «Шукайте жiнку»
16.10 «Жди меня. Україна»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 04.00, 05.15 Ток-
шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.30 «Подробицi»
20.30 Т/с «Схiднi солодощi»
00.30 Х/ф «Гра в чотири руки»

ВIВТОРОК, 7
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ц «Спiльноти тварин»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 15.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.35 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Спорт.
ходьба, 50 км, ж.ч, фiнал.
Метання диска, чол, квал.,
гр.А,В.Бiг з бар’єрами 400м.ч
14.35, 15.20, 23.00, 02.00
ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ
АТЛЕТИКИ
15.10 Погода
18.00, 01.10 Iнформацiйна
година
19.00 Перший на селi
19.30, 21.20 ЧЕМПIОНАТ
ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ.
Фiнали
22.50 День змагань. Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
ТСН
09.30 «Чотири весiлля»

11.00 «Одруження наослiп»
12.45, 14.15, 15.45 «Мiняю
жiнку»
16.50 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Т/с «Слуга народу»
22.20, 01.50 Х/ф «Шерлок»
00.15 Т/с «Життя i доля»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.10, 22.40 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел i Решка. Рай i
пекло»
09.00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
10.00 «Навколо М»
11.00 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
13.00 Х/ф «Це я»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 04.00, 05.15 Ток-
шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.30 «Подробицi»
20.30 Т/с «Схiднi солодощi»
00.30 Х/ф «Матусин синок»

СЕРЕДА, 8
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ц «Спiльноти тварин»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 10.30, 15.10 Погода
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.10 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Бiг з
бар’єрами, 100 м. жiн., 200 м,
чол., Потрiйний стрибок, жiн.,
квал. 400 м. жiн
13.05 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 1500 м,
чол., квал.Метання списа, чол,
квал., гр.А
15.25 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Метання
списа, чол, квал., гр.В
16.15, 19.00, 23.55, 02.00
ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ
АТЛЕТИКИ
18.00, 01.10 Iнформацiйна
година
19.25 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Стрибки в
висоту, жiн., квал
21.30 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Фiнали
23.45 День змагань. Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.35 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00 «Одруження наослiп»
12.50, 14.20, 15.50 «Мiняю
жiнку»
16.55 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Т/с «Слуга народу»
22.20, 02.00 Х/ф «Шерлок»
00.15 Т/с «Життя i доля»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.10, 22.40 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел i Решка. Рай i
пекло»
09.00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
10.00 «Навколо М»
11.00 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
13.00 Х/ф «Висота»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 04.00, 05.15 Ток-

шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.25 «Подробицi»
20.30 Т/с «Схiднi солодощi»
00.25 Х/ф «Такi красивi люди»

ЧЕТВЕР, 9
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ц «Спiльноти тварин»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 10.05, 12.50 Погода
09.35 М/с «Гон»
09.45 Додолики
10.10 Телепродаж
10.30 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Метання
диска, жiн., квал., гр.А. Стрибки
в довжину, жiн., квал
12.00 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Бiг з
бар’єрами, 110 м, чол. Метання
диска, жiн., квал., гр.В. 800 м,
чол
13.30 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Метання
списа, жiн., квал., гр.А
14.25, 16.00, 23.00, 02.00
ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ
АТЛЕТИКИ
15.00 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Метання
списа, жiн., квал., гр.В
18.00, 01.10 Iнформацiйна
година
19.00 #ВУКРАЇНI
19.30 Схеми. Корупцiя в
деталях
20.15, 21.20 ЧЕМПIОНАТ
ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ.
Фiнали
22.50 День змагань. Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00 «Одруження наослiп»
12.55, 14.20, 15.50 «Мiняю
жiнку»
16.55 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Т/с «Слуга народу»
22.20, 01.50 Х/ф «Шерлок»
00.15 Т/с «Життя i доля»

ІНТЕР
06.00, 03.20 «Мультфiльм»
06.15, 22.40 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел i Решка. Рай i
пекло»
09.00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
10.00 «Навколо М»
11.00 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
13.00 Х/ф «Альошкiна любов»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 04.05, 05.15 Ток-
шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.25 «Подробицi»
20.30 Т/с «Схiднi солодощi»
00.30 Х/ф «Хронiки зради»

П’ЯТНИЦЯ, 10
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ц «Спiльноти тварин»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 15.00, 21.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 10.25 Погода
09.35 М/с «Гон»
09.45 Додолики
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Метання
молота, жiн., квал., гр.А.

Семиборство, жiн., Стрибок у
довжину. Стрибки з жердиною,
чол., квал. 200 м, жiн. 3000 м з
перешкодами. жiн., квал.
Семиборство, жiн., метання
списа, гр.А. 4х400 м, чол.,жiн
15.05 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ.
Семиборство, жiн., метання
списа, гр.В
15.50, 21.20, 23.05, 02.00
ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ
АТЛЕТИКИ
18.00, 01.10 Iнформацiйна
година
18.50 VoxCheck
19.00 Букоголiки
19.30 Перша шпальта
20.10 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Бiг з
бар’єрами, 110 м, чол,
пiвфiнал. Стрибки в висоту,
жiн., фiнал. 800 м, чол.,
пiвфiнал
22.55 День змагань. Пiдсумки
00.40 Схеми. Корупцiя в
деталях

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00 «Одруження наослiп»
12.55, 14.20, 15.55 «Мiняю
жiнку»
17.00 Т/с «Моє чуже життя»
20.15, 23.05 «Лiга смiху»
01.45, 04.35 «Iгри приколiв»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.10, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел i Решка. Рай i
пекло»
09.00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
10.00 «Навколо М»
11.00 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
13.00 Х/ф «Дiвчина з гiтарою»
14.50, 15.50, 16.45, 02.10
«Речдок»
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 05.25 «Подробицi»
20.30 «Творчий вечiр
К.Меладзе «Останнiй
романтик»»
00.50 Х/ф «Веселi Жабокричi»

СУБОТА, 11
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Хто в домi хазяїн?
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини
09.30 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.05 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 20 км, жiн.
Фiнал
11.45 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 20 км, чол.,
фiнал
13.30 Телепродаж
13.45, 23.10, 01.25 ЧЕМПIОНАТ
ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
21.20 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Стрибки в
висоту, чол. фiнали. Стрибки в
довжину, жiн., фiнал. 400 м,
жiн., фiнал. Метання диска,
жiн., фiнал. 800 м, чол., фiнал.
200 м, жiн., фiнал. 5000 м,
чол.,фiнал. 4х400 м, чол.,
фiнал. 4х400 м, жiн., ф
22.55 День змагань. Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.40 «Грошi «

08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.05 «Життя без обману»
11.20, 23.25 «Свiтське життя.
Дайджест»
12.25 Х/ф «Гроза над
Тихорiччям»
16.35, 21.20 «Вечiрнiй
квартал»
18.30, 04.55 «Розсмiши
комiка»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.20 «Лiга смiху»
05.40 Мультфiльм

ІНТЕР
06.00, 04.15 «Мультфiльм»
06.30 «Жди меня. Україна»
08.00 Х/ф «Травневi зiрки»
10.00 Х/ф «Справа була у
Пеньковi»
12.00 Х/ф «Доживемо до
понедiлка»
14.10 Х/ф «А зорi тут тихi...»
18.00, 20.30 Т/с «Один в полi
воїн»
20.00, 02.25 «Подробицi»
23.00 Т/с «Я - охоронець»
02.55 Д/п «Зиновiй Гердт. Я не
комiк»
03.30 Ток-шоу «Стосується
кожного»

НЕДIЛЯ, 12
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Хто в домi хазяїн?
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини
09.30 Перший на селi
09.55 Погода
10.05 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Марафони
(жiн., чол.)
14.00 Телепродаж
14.15, 22.45, 01.25 ЧЕМПIОНАТ
ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
20.10 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Стрибки з
жердиною, чол. Фiнал.
Метання молота, чол. фiнал.
4х100 м, жiн. чол
21.15 ЧЕМПIОНАТ ЄВРОПИ З
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 3000 м з
перешкодами. жiн., фiнал.
1500 м, жiн., фiнал. 5000 м,
жiн.,фiнал. 4х100 м, жiн., чол.,
фiнали
22.35 День змагань. Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.55, 04.30 «Українськi
сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.05, 11.15 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
12.20 Х/ф «Як викрасти
мiльйон»
15.05 Х/ф «Роман з каменем»
17.25 Х/ф «Перлина Нiлу»
19.30, 05.30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20.15 Х/ф «Вихiд: Боги та царi»
23.15 Х/ф «Царство небесне»
02.00 «Аргумент кiно»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.30 Х/ф «Веселi Жабокричi»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон»
11.00 «Орел i Решка.
Перезавантаження. Америка»
12.10 Х/ф «Пiк-пiк»
14.00 Т/с «Один в полi воїн»
18.10 «Творчий вечiр
К.Меладзе «Останнiй
романтик»»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Бебi-бум»
22.30 Х/ф «З речами на вилiт!»
00.20 «Речдок»
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На роботу в кафе-бар «Коли-
ба» с. Мохнате потрібен кухар.

Графік роботи – потижневий,
або за домовленістю. Тел.:
0973833123.

Загублені: техпаспорт на авто-
мобіль МАЗ АХ6735 АН, мікро-
автобус Фольксваген ВС8768,
Фольксваген  Т4 ВС7822 АК, во-
дійське посвідчення, паспорт,
печатка підприємця, видані на
ім’я Михайла Андрійовича Джу-
ри, вважати недійсними.

Продається житловий буди-
нок в м. Турка, біля Турківської
ЗОШ №1 (вул. В.Стуса). Біля бу-
динку – 15 арів земельної ділян-
ки. Ціна – договірна. Телефони:
0507502555; 0954911400.

У вітанні, опублікованому в
№30 газети «Бойківщина»
(стор.6), адресованому Любі
Іванівні Савці, трапилася прикра
помилка: замість по батькові
Іванівна надруковано Василівна.

Редакція просить вибачення
за допущену неточність.

ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТО СЕЛА
«Село наше рідне, село Либо-

хора!
Яке ж ти величне, ой як розц-

віло!», яке відбудеться 12 серп-
ня 2018р.

Початок – о 12.00год.
У програмі: козацькі забави,

футбольний турнір, конкурс ди-
тячого малюнка, концерт, за уча-
стю сільських аматорів сцени,
самодіяльних колективів
сусідніх сіл і м. Турка, гостей та
багато інших цікавих заходів.

Робота за кордоном.
На автошротах, плиточники, електрики, зварювальники, муляри,

різноробочі.
Вакансії для жінок і сімейних пар.
Роблю візи. Тел. 0988356134 – Віталій.

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

Підведена  вода, каналізація.
Ціна – договірна.

Деталі за тел.: 0990900710.

Продається приватизований
дерев’яний будинок в м. Турка
(в районі поліклініки), з госпо-
дарськими спорудами. Є приса-
дибна ділянка із садом.

Ціна – договірна. Тел.:
0967437794.

Продається трикімнатна
квартира, площею 67,5 м кв., в
м. Турка, вул. Молодіжна (індив-
ідуальне опалення, вода гаря-
ча, холодна, телефон, підвал,
грядка для зелені біля будинку).
Ціна – договірна. Тел.:
0501357345.

Потрібні охоронники (чолов-
іки, жінки). З/ плата – 5400 грн.

Телефони: 067-541-62-58,
095-230-41-81, 067-541-62-24.

Сусіди – сім’ї  Павлик і Яворські – висловлюють щире співчуття
сім’ї Доротич з приводу великого горя - передчасної смерті дружи-
ни та матері – Доротич Галини Володимирівни.  Вічна їй пам’ять.

Колектив відділення «Ощадбанку» м. Турка висловлює щире
співчуття працівникові «Ощадбанку» Андрію Романовичу Доротичу
з приводу великого горя – передчасної смерті матері. Земля їй пу-
хом.

Колектив та депутатський корпус Турківської міської ради вис-
ловлюють щире співчуття депутатові міської ради  Андрію Романо-
вичу Доротичу з приводу великого горя – передчасної смерті ма-
тері. Вічна їй пам’ять.

Працівники філії «Турківська ДЕД» глибоко сумують з приводу
передчасної смерті працівника філії Володимира Ігоровича Юрич-
ка і висловлюють щире співчуття матері – Галині Володимирівні,
рідним та близьким.

МВ КПП «Агро-ЛТД» висловлює щире співчуття працівнику Воло-
димиру Володимировичу Стахніву з приводу великого горя – пе-
редчасної смерті батька.

У суботу,28 липня, команда з
Турківщини взяла участь в турнірі
чотирьох команд, котрий прохо-
див у селі Зарудці Жовківського
району.

Регламент турніру передбачав
дві півфінальні зустрічі, гру за
третє місце та фінальну зустріч.
У першій грі нашу команду че-
кав поєдинок із командою з
Жовківського району (як вияви-
лося – майбутнім переможцем
турніру).

Тут наша команда не викори-
стала кілька гольових нагод –
виходи на ворота завершували-
ся або слабкими ударами в руки
голкіпера суперника, або неточ-
ними пострілами в «молоко»,
або прострілами на партнерів
замість спроби вразити ворота.
Натомість суперник непогано
захищався, однак по наших во-
ротах небезпечно пробив тільки
раз, але – влучно! Після удару,
метрів з 30-ти, м’яч вдарився у
горбик над хатинкою місцевого
крота, несподівано змінив трає-

кторію і влетів у ворота.
 У другому таймі моментів у ко-

манд практично не було. Але в
кінцівці поєдинку був шанс вря-
тувати гру – вихід віч-на-віч із гол-
кіпером мав завершуватись го-
льовим ударом, але нападник
просто не влучив по м’ячу… У
підсумку – 1:0 на користь супер-
ника.

Другий півфінал, у якому
місцеві футболісти грали з гос-
тями з Яворівщини, був багатший
на голи – господарям турніру ба-
гато чого вдавалося, тож не див-
но, що на перерву вони пішли за
значної переваги в рахунку – 3:1
на їхню користь. Вирішивши, що
справа зроблена, вони провели
кілька замін. Однак юні гравці
не змогли в повній мірі влитися
в гру команди і за кілька хвилин
до завершення поєдинку їм вже
довелося рятувати свою коман-
ду від поразки. Нічийний підсу-
мок гри передбачав серію пе-
нальті, в котрій господарі були
кращими.

Гра за третє місце з минулор-
ічним переможцем турніру для
нашої команди склалася вдало.
Пропустивши вже в дебюті гри,
ми змушені були відігруватися.
Після вдалої розрізної передачі
нам вдалося зрівняти рахунок,
а за кілька хвилин – вийти впе-
ред. В другому таймі надійна гра
в захисті, швидкі фланги та вто-
ма суперника дозволили довес-
ти справу до впевненої перемо-
ги – 6:1.

У фіналі турніру господарі не
змогли здолати своїх земляків.
Більше того – від гарної та ре-
зультативної гри зі свого півфіна-
лу у них не залишилось і сліду.
Це призвело до зайвих емоцій,
гра розладналася. Програючи
по ходу поєдинку 1:4, лише на
останніх хвилинах їм вдалося од-
ного разу влучити у ворота супер-
ників, і це влучання стало гольо-
вим. Більше нагод у команди
Зарудців не було, і Кубок пере-
можців турніру поїхав у Стару
Скваряву.

Кращим воротарем турніру
став наш Юрій Прищ.

 Також не можна не згадати,
що поїздка нашої команди на
турнір була б неможлива без
підтримки голови Турківської
РДА Олександра Лабецького та
завідувача сектору молоді та
спорту Турківської РДА Василя
Поточного. Виділені кошти на
виїзд, знайдений за короткий
час транспорт – їхня заслуга!

За участь у виїзному турнірі ве-
лика подяка гравцям Юрію При-
щу, Михайлові Федьку, Русланові
Кузьмаку, Віталію Варварюку,
Дмитрові Хахуляку, Василю Се-
ніву, Юрію Антонову, Віталію
Михайлечку, Віталію Старушке-
вичу, Олексію Хохлову, Андрію
Пуравцю, Іванові Сичу та нашо-
го водієві – Віталію Семенківу.

Сергій РИК,
голова федерації футболу

Турківського району, гравець
команди.

ÇÄÎÁÓËÈ ÁÐÎÍÇÓ
ÍÀ ÂÈ¯ÇÍÎÌÓ

ÒÓÐÍ²Ð²
Ще на початку літа на адресу Турківської федерації футбо-

лу прийшло запрошення від друзів із Жовківщини – взяти
участь в щорічному футбольному турнірі пам’яті Андрія Но-
вика. З одного боку – незвично для нас їхати на такий далекий
виїзд, з іншого – немає нічого неможливого, було б бажання.
Тож заручившись підтримкою небайдужих людей, задум вда-
лося втілити в реальність.

Колектив комбінату громадського харчування висловлює щире
співчуття директору Вірі Степанівні Юсипович з приводу тяжкої втра-
ти – передчасної смерті сестри – Люби.

Продається автомобіль ГАЗ-66. Тел.: 0501724290.

Турківська КЦРЛ  повідомляє   про  те,  що згідно  рішення  сесії
Турківської районної ради  № 445 від 5  липня 2018 р., створюєть-
ся  Комунальне некомерційне підприємство  «Турківський  район-
ний  центр  первинної медико-санітарної допомоги»  Турківської
районної ради  – шляхом  виділу з Турківської КЦРЛ.   Просимо
протягом місяця кредиторам  звернутись  за  адресою : Львівська
область,  Турківський  район, с.Завадівка,  вул. Військове  містечко,
8 а,   про  вирішення  питання  заборгованості .

  Адміністрація Турківської  КЦРЛ.

ÃÎÄÓÂÀÍÍß ÃÐÓÄÜÌÈ
– ÎÑÍÎÂÀ ÆÈÒÒß

З 1 по 7 серпня , в рамках Всесвітнього тижня грудного ви-
годовування, на Львівщині, і в нашому районі зокрема, триває
Тиждень підтримки грудного вигодовування.  Його девіз –
«Грудне вигодовування – основа життя». У ході його прове-
дення медиками нашого  району  проводиться велика агітац-

ійно-роз’яснювальна робота
про доцільність грудного виго-
довування, яке покращує здоро-
в’я, благополуччя, а також ви-
живання жінок і дітей у всьому
світі. Це універсальне рішення,
яке створює для всіх рівні мож-
ливості, забезпечуючи кожному
необхідні умови від самого по-
чатку життєвого шляху. Адже
грудне молоко визнано ідеаль-

ною їжею для дитини – натуральне, стерильне, тепле, воно
легко перетравлюється та засвоюється, захищає від різно-
манітних захворювань, сприяє здоровому розвитку дитини.
Впливає грудне вигодовування і на здоров’я матері. Воно  змен-
шує ризик післяпологової кровотечі, зменшує ризик розвитку
злоякісних новоутворень молочних залоз, матки та яєчників,
профілактиці мастопатії, зміцнює здоров’я жінки, а ще сут-
тєво заощаджує бюджет.

Одним із найважливіших індикаторів успішності підтримки груд-
ного вигодовування є впровадження в закладах охорони здоров’я
Розширеної ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до
дитини». До речі цим сертифікатом уже давно володіє  пологове
відділення нашої  Турківської районної лікарні.

Тож дотримуйтесь рекомендацій ВООЗ і ЮНІСЕФ з оптимально-
го годування дітей грудного та раннього віку. Адже оптимальне груд-
не вигодовування життєво важливе для доброго здоров’я та благо-
получчя як жінок, так і дітей протягом всього життя. В іншому випад-
ку економічні та екологічні витрати в результаті відмови від грудного
вигодовування будуть суттєві.

Микола ЯЦКУЛЯК.


