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Дорогого і люблячого, щирого і дбайливого чоловіка, татуся, сина,
брата, стрика – Володимира Івановича Зубрицького – жителя м.
Турка, із 50-річчям від дня народження, з золотим ювілеєм, який
відзначив 3 січня, сердечно вітають: дружина Любов, донечка Ма-
ринка, син Іванко, мама Іванна, тато Іван, брат Микола, братова
Ольга, племінники Христинка та Арсенія, теща Марія, брат дружини
Михайло та вся велика родина.

Тобі вже 50! Не так уже багато.
Тож зичимо у це прекрасне свято,
Як в юності – міцніти і рости.
Дочекався тої днини,
Нині свято – уродини!
Ой Володю, сину, брате,
Що ж Тобі тут побажати?
Щоб лишався при здоров’ї
В дні буденні і в святкові.
Щоб давали відпочити –
І при тому заробити.
Щоб мав  Господь Тебе в опіці
І тепер, і в старшім віці.
Щоб удача посміхалась,
І фортуна оберталась,
Лише передом до Тебе.
Мирного бажаєм неба,
Сонця ясного і долі,
І прибутку в хаті й полі.
Щоб цвіла Твоя сім’я,
Щоб веселим був завжди.
Хай щастя в серце завітає
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

 

Дорогу, люблячу, добру, щиру і турботливу дочку, сестру, цьоцю,
дружину, матусю, невістку, жительку с. Буковинка – Стефанію Воло-
димирівну Комарницьку – від щирого серця вітаємо із 25-річчям!

Бажаємо Тобі, рідненька, міцного-міцного здоров’я, здійснення
усіх мрій і бажань, любові, сімейного благополуччя, безмежного
людського щастя, Господнього благословення – на многії і благії
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!
З любов’ю – тато Володимир, мама Люба,

сестра Марія, швагро Петро, племінники Ва-
силина, Оля, Вікторія і Анічка, брат Михайло,
братова Наталя, племінники Володимир і Со-

фія, свекруха Антоніна, чоловік Віталій, син Василь-Антон.

Відділ освіти і районна проф-
спілкова організація працівників
освіти і науки щиросердечно
вітають із прекрасним життєвим

ю в і л е є м
багатолітнь-
ого праців-
ника педа-
г о г і ч н о ї
ниви, доб-
рого і чуйно-
го колегу по

роботі, голов-
ного спеціаліста
відділу освіти –

Михайла Степановича Юсипо-
вича – і бажають шановному юв-
іляру міцного здоров’я – з роси і
води, невсипущої життєвої
енергії, родинного тепла, мирно-
го неба, благополуччя, Божої
милості і опіки – на многії літа!

Від щирого серця бажаєм
здоров’я –

Без нього не милі всі добрі
діла.

В здоров’ї – багатство і
радість, і сила,

А більшого щастя на світі
нема.

І Ваша енергія, мудрість і
сила

Нехай не згасають ніколи з
роками.

Душа Ваша чиста, велика й
красива,

Та посмішка щира хай бу-
дуть між нами!

Від щирого серця вітаємо з 25-річчям надійного друга, добру, щиру,
турботливу, товариську людину – Миколу Миколайовича Ільницько-
го із с. Радич.

Бажаємо дорогому імениннику міцного, як кар-
патські буки, здоров’я, удачі і сповнення мрій,
любові і великого людського щастя, вірних та
незрадливих друзів, Божої опіки на многії літа!

У небеснім просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Мати Господня із Своїм Синочком
Несуть Тобі щастя земне.
Нехай промінь сонця, як Ангел із неба,
Прилетить і сяде на плече.
Хай за нас обійме, ніжно поцілує
І щасливу долю Тобі принесе.

З повагою – друзі.

Із 70-річчям, яке святкуватиме 5 січня, Іванну Миколаївну Ле-
ньо, жительку с. Явора, сердечно вітають чоловік Михайло, дочки
Анжела та Наталія, зять Євген, онуки – Віталій та Ольга, Світла-
на, Наталя та Ярослав, Андрій та Тетяна, правнучки Оля та Анге-
ліна і бажають дорогій і люблячій дружині, мамі, бабусі і праба-
бусі прожити до глибокої старості при доброму здоров’ї, у радості,
достатку, мирі, любові, під Божою опікою і благосло-
венням.

Ви у нас єдина, ніжна, добра, лебедина,
З любов’ю вітає вся наша родина!
Дякуєм за серце чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас,
За добру пораду, привітну усмішку
Спасибі від кожного з нас!
Живіть Ви, рідненька, ще довго на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Бажаєм здоров’я Вам міцного,
Ще й всяких благ до нього!

9 січня святкує 75 років наша дорога, любляча і турботлива дру-
жина, матуся, бабуся і прабабуся, жителька с. Комарники – Сте-
фа Василівна Комарницька.

Бажаємо дорогій іменинниці міцного здоров’я, великого людсь-
кого щастя, довголіття, Божої ласки і бла-
гословення.

Всю ласку свою і тепло
Віддаєте онукам і дітям,
Хоч нелегко Вам часто було,
Та усіх Ви зуміли зігріти.
Щоб Ви ще правнукам весілля справ-

ляли,
Щоб доля для Вас усміхалась весь

час.
Щоб довго здоров’я міцне іще мали –
Ми молимо Бога за Вас.

З любов’ю – чоловік Іван, сини Володимир і Василь; дочки Ори-
ся, Світлана, Ольга, Іванна; невістка Людмила, зяті Микола, Іван,
Ігор; онуки та правнуки та вся велика родина.

Колектив редакції газети «Бойківщина» сердечно вітає своїх читачів з прий-
дешніми Різдвяними святами, дякує за взаєморозуміння та підтримку.

Засилаємо щирі вітання і поштовим працівникам, які впродовж багатьох років
є нашими надійними партнерами. Нехай Новорожденний Ісус Христос принесе

у Ваші домівки та серця мир, спокій, злагоду та взаєморозуміння.
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Спеціалісти Турківського районного управління ГУ ДПСС у
Львівській області, районної ветлабораторії та ветеринарної служ-

би району сердечно вітають ветлікаря хіміка-токсико-
лога Турківської районної лабораторії Олесю Іванівну

Маслянко з ювілейним днем народження і бажа-
ють шановній ювілярці міцного здоров’я, щастя, ра-

дості, добра, Божої опіки на многії літа!
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я – без ліку
І довгого-довгого щедрого віку!

2 січня виповнилося 5 років милій, чудовій дитині – Василю Ми-
хайловичу Казибріду із с. Либохора.

Дорогого і люблячого онучка і племінника з ювілеєм щасливого
дитинства сердечно вітають дідусь Григорій, бабуся Ганна, вуйко
Юрій, вуйчина Уляна, вуйко Ілля і вуйко Мар’ян.

Нехай у твої 5 років, Васильку, барвистим і радісним буде цей світ,
нехай кожен день відкриває для тебе щось нове і

цікаве, нехай з тобою відбувається все добре і
чудове. Здоров’я тобі, радості, щасливої долі і
Господньої опіки.

Онучку, племінничку наш рідненький,
Будь здоровий, веселий,
Як дзвінкий акордеон,
Щоб було чути на весь район!
Хай буде щаслива твоя дорога,
Яку отримав ти від Бога.
Здоров’я міцного, успіхів,
Грошей  – і щоб усе було о’кей!

Спеціалісти Турківського районного управління ГУ ДПСС у
Львівській області, районної ветлабораторії та ветеринарної служ-
би району сердечно вітають начальника Турк-
івського районного управління Володимира
Івановича Зубрицького – з ювілейним днем
народження – 50-літтям – і бажають шанов-
ному ювіляру міцного здоров’я, щастя, добра,
миру, успішного здійснення всіх професійних
та особистих задумів. Хай Бог береже Вас на
многії і благії літа.

В цей ювілейний день хай Вам квітує літо,
Життя біжить немовкнучим струмком,
Хай стелиться, немов рушник розши-

тий,
Здоров’ям, щастям, радістю добром!

1 січня відзначила  45-річчя від дня народження жителька с.
Штуківець Галина Миколаївна Іжик.

З цим прекрасним життєвим ювілеєм її щи-
росердечно вітають дочка Наталія, зять Олег,
син Ігор, невістка Оксана, любима бабусина
онучка Маруся і бажають дорогій іменинниці
здоров’я міцного, щастя рясного, радості без
ліку і довгого віку!

Нехай Ваша наповнюється хата
Добром, достатком, сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля обійма крилом.
Думки будуть світлі, легкокрилі,
Всі справи підкоряються рукам,
Хай сяють очі Ваші ясні, милі,
Усупереч прийдешнім всім рокам!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають з ювілеєм лікаря-терапевта
Турківської КЦРЛ Степана Федоровича Геру і
бажають шановному ювіляру міцного-
міцного здоров’я, світлої радості в житті,
оптимізму, здійснення усіх планів і мрій,
миру, добра, достатку, Божої ласки і бла-
гословення.

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова.
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!

Нещодавно у Палаці мистецтв відбувся Форум громадських організацій Львівщини «Повер-
нення до віри батьків». Участь у заході взяв Святійший і Блаженнійший Філарет І - Патріарх
Київський і всієї Руси-України. Окрім того, Блаженнійший привітав усіх присутніх із наданням
Томосу для України.

«Я насамперед вітаю всіх з цією знаменною подією –
об’єднанням трьох українських церков у Єдину незалежну
православну автокефальну церкву. Ця подія має епохаль-
не значення. Без Єдиної православної церкви, визнаної
всім православним світом, Українська держава довго про-
існувати не змогла, бо кожна держава повинна мати міцну
духовну основу. І цією основою є православна церква, як
найбільша в Україні, греко-католицька церква та інші хри-
стиянські церкви», - зазначив Філарет.

Патріарх Київський і всієї Руси-України наголосив на важ-
ливості єднання українського народу. Також він закценту-
вав увагу та тому, що без міцного духовного фундаменту не
можна збудувати державу.

«Наш супротивник добре знає, що якщо не буде міцного
духовного фундаменту, якщо ми будемо будувати державу
на піску, то будинок цей довго не стоятиме. А треба побуду-
вати на міцному фундаменті. І тому на самому початку Мос-
ква, коли не могла мене зламати,  розділила українську
церкву, яка була тоді єдиною, на три частини. І ми розумі-
ли, що поки ми не об’єднаємось, буде іти боротьба, і тому
неодноразово звертались до Вселенського Патріарха з
проханням надати статус українській церкві автокефаль-
ної, але незважаючи на те, що і всі президенти це підтри-
мували, нічого не могли зробити. Коли змінились умови і

став Президентом Порошенко, то він використав усі сили, всю свою мудрість для того, щоб переконати
Вселенського Патріарха надати Томос про автокефалію української церкви.  Багато разів зустрічався,
переконував і врешті - Вселенський Патріарх погодився», - додав Блаженнійший.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій

з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

Ïîðîøåíêî âèêîðèñòàâ âñ³ ñèëè òà
ìóäð³ñòü, ùîá íàì íàäàëè Òîìîñ, –
Ñâÿò³éøèé ³ Áëàæåíí³éøèé Ô³ëàðåò ²

Ï²ËÜÃÎÂÈÉ ÏÐÎ¯ÇÄ:
Хто ним може скористатися

Відшкодування витрат пере-
візникам здійснюватиметься за
рахунок районних бюджетів,
бюджетів ОТГ та міст обласного
значення.

Як проінформував редакцію
голова Турківської районної
ради Володимир Лозюк, в цьо-

горічному районному бюджеті
передбачено 900 тис. грн. для
пільговиків, що їздитимуть авто-
бусами та електричками. Ця
сума  на 500 тис. більша, ніж у
минулому році. Також він наго-
лосив, що розрахунок з пере-

візниками проводитиметься та-
ким чином: на приміських мар-
шрутах – за спеціальною фор-
мою, а на міжміських – згідно
придбаних пільговиками нульо-
вих квитків. Власне через це
особи, що мають пільги, мусять
звертатися в каси. Це допомо-
же об’єктивно і якісно провести
розрахунок. А якщо виділених
коштів не вистачатиме, то рай-
онна рада докладе всіх зусиль,
щоб вишукати додаткове фінан-
сування, розуміючи, що пільго-
вики, які вписані в меморандум
–заслужили, аби до них було
особливе і відповідальне відно-
шення.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Для вдосконалення пасажирських перевезень, впроваджен-
ня прозорого механізму, визначення на конкурсних засадах пе-
ревізників на автобусних маршрутах, Львівська обласна адм-
іністрація підписала з суб’єктами господарювання, які здійсню-
ють перевезення, спеціальний меморандум, згідно якого, як і в
минулому році, безкоштовний проїзд у пасажирському транс-
порті приміського та міжміського сполучень матимуть на-
ступні категорії: учасники бойових дій, бійці-добровольці, осо-
би з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих, особи
з інвалідністю І групи по зору із супроводжуючою особою.

Шановні жителі району!
Турківська районна організація Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» вітає Вас з

Новим роком та Різдвом Христовим!
За останні 5 років Україна здійснила історичний прорив у перетворенні на сучасну європейську

демократичну державу.
Україна стала сильнішою, мудрішою та ближчою до своєї мети – гідного європейського життя.
Відбуваються історичні досягнення на міжнародній арені: працює безвізовий режим з

Євросоюзом, яким ско- ристались вже сотні тисяч українців; законодавчо
зак- ріплюється курс в НАТО як гарантію безпеки і миру в

нашій державі.
Українська армія стала серйозним противником

для агресора як за рахунок кращого забезпечення,
так і завдяки посиленню співпраці з найсильніши-
ми країнами Альянсу.

Але, насамперед, у році, що минув, українці отри-
мали право на духовну незалежність в єдиній Пра-
вославній Церкві України! Це досягнення, яким пи-

шалися б наші предки! Цей здобуток з гордістю передаватиметься нашим нащадкам!
Днями, разом із благою вістю про народження Спасителя, Україна отримає довгоочікуваний Томос

– грамоту від Вселенського Патріархату. Вона документально засвідчить нашу духовну незалежність.
«В єдності – сила народу, Боже, нам єдність подай», - хотілося б, щоби саме ці слова стали гаслом  в

цьому році для влади, суспільства і  для кожного громадянина.
Тож бажаємо Вам, дорогі земляки, мудрих і зважених рішень, міцного здоров’я, сімейного затишку,

щастя і втілення найзаповітніших мрій! Нехай Божа ласка оберігає ваші оселі.
Щасливих та веселих Різдвяних свят!
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Сьогодні, 4 січня, святкує свій прекрасний ювілей наша люба і
мила, дорога і чуйна дружина, донечка, матуся, сестричка, невістка
–  Василина Іванівна Бурич, жителька с. Вовче.

Люблячій ювілярці ми бажаємо міцного
здоров’я, здійснення мрій, любові, достат-
ку, родинного тепла, рясних Божих благо-
словінь.

Хай збудеться все, що Ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ти в житті прокладаєш.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я і радість, й наснага
І шана людська, і повага!
З повагою – чоловік Дмитро, донечка Вероніка, дорога мама, рідні

сестри і брати з сім’ями, свекруха і свекор.

Дорогого брата і вуйка – Михайла Степановича Юсиповича – від
щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із ювілеєм!

Бажаємо міцного здоров’я, світлих і сонячних днів, родинного
тепла, довгих і щасливих років життя під Господнім благословен-
ням.

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова.

Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов

Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті.

З любов’ю – брат Іван, братова Марія, брат Воло-
димир, братова Іванна; племінники Світлана, Олег,

Назар, Тетяна, Володимир та вся велика родина.

Жителя с. Комарники, добропорядну і щиру людину – Валерія
Євгеновича Височанського – з нагоди дня народ-
ження, який святкував нещодавно, сердечно віта-
ють колеги за покликанням і бажають йому міцно-
го здоров’я, сімейного благополуччя, радості і лю-
бові від рідних та друзів, мисливської удачі, добра
і миру, рясних Божих благословінь.

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.

Щиро вітаю Вас, шановні тур-
ківчани, з Новим роком та
Різдвом Христовим!

Нехай ці святкові дні будуть на-
повнені любов’ю і приємними ди-
вами,  принесуть Вам і Вашим
рідним здоров’я, мир, радість, доб-
ро та злагоду! Нехай Господнє бла-
гословення та щира спільна молит-
ва єднає нас, додає мудрості, сил
та наснаги у служінні добру, людям,
та всій Україні.

Голова правління  БО «Фонд
допомоги малозабезпеченим
сім’ям та сім’ям учасників АТО»
Володимир САВРУК.

Шановні жителі сіл Ільник,
Закіпці, Радич і Ліктів!

Сердечно вітаю Вас і Ваші ро-
дини з Новим роком і Різдвом
Христовим! У це світле свято хо-
четься побажати миру і спокою
в кожному домі, добра, взаємо-
розуміння, достатку, любові, ща-
стя, душевної рівноваги, успіхів у
всіх починаннях, побільше ра-
дості, міцного здоров’я та всіх
благ! Нехай справджуються всі
очікування і здійсняться найза-
повітніші мрії!

Христос рождається!
З повагою – депутат Туркі-

вської районної ради Іван На-
гайко.

 У цей день турківчани прихо-
дять до пам’ятника провіднику
українських націоналістів, щоб

вклонитися, подякувавши за ге-
роїчну боротьбу, згадати  сто-
рінки його життєвого шляху. Не
винятком був і минулий понеді-
лок. Покласти квіти до  пам’ят-
ника Герою прийшли перший
заступник голови Турківської
РДА Микола Яворський, заступ-
ник голови Турківської РДА  Юрій
Лило, заступник голови район-
ної ради Василь Костишак,
міський голова Геннадій Когут,
його заступник Ростислав Набо-
ков, помічник депутата Верхов-
ної Ради Андрія Лопушанського

ÍÅÑÊÎÐÅÍÈÉ, ÒÀ
Â²×ÍÎ ÆÈÂÈÉ

Уже 60 років (з часу загибелі) згадують і вшановують ле-
гендарного подвижника національної ідеї, незламного борця за
українські ідеали, титана духу – Степана Бандеру. Його склад-
не, пройняте боротьбою, є дороговказом  для всіх тих, хто
готовий жертвувати за світле майбутнє нашої держави.

Наталія Гошівська, керівник РО
ВО «Свобода» Мирослава Кали-
нич, керівник РО КУН Петро

Ільницький, заступник керівни-
ка ГО «Учасники АТО Турківщи-
ни» Микола Коноваленко, кері-
вник ГО «Самооборона Турків-
щини» Олег Кулаєв, керівник
ВГО «Бойківщина ХХІ століття» ,
заслужений працівник культури
України Петро Косачевич, в.о.
начальника  відділу культури
Олег Вільчинський та інші небай-
дужі турківчани. Найчисленні-
шим  було представництво
відділу культури,  серед яких  пра-
цівники централізованої район-
ної бібліотеки.

Після того, як всі урочисто ви-
конали Державний гімн України,
а Юрій Лило виголосив коротку
патріотичну промову, хтось до-
речно   пожартував, що не лише
українці вшановують Степана
Бандеру, а й москалі. Піднімаю-
чи келихи за новий рік, вони
навіть і не здогадуються, що
п’ють за добрий спомин Вели-
кого Українця, їхнього одвічного
ворога – Степана Бандеру.

Описуючи цей патріотич-
ний захід, варто згадати, що
пам’ятник Степану Бандері
був споруджений за кошти
теперішнього депутата
Верховної Ради України
Андрія Лопушанського,
який, до речі,  нещодавно
(напевне, як  член КУНу, а
найголовніше  – активний
викривач підступної агре-
сивної політики щодо Украї-
ни, зокрема на засіданнях
Парламентської асамблеї
Ради Європи) потрапив до
оновленого санкційного
списку Росії, до якого вне-
сено ряд українських пол-
ітиків, бізнесменів, гро-
мадських діячів.

І що б ми не говорили, па-
м’ятник Степану Бандері в

м. Турка відіграє важливу роль в
патріотичному вихованні не
лише молоді, а й дорослих. Про-
відник українських націоналістів,
незважаючи на постійні пере-
слідування поляків, німців та
москалів, залишився нескоре-
ним, хоч і був фізично знищений,
є  повсякчас живий у серцях
справжніх патріотів, яких через
грошолюбство та запроданство
в Україні, на диво, не так уже й
багато.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÈÒß×ÈÉ ÒÓÐÍ²Ð «ÄÈÂÎ-ØÀØÊÈ Ó
ÑÍ²ÆÍÈÕ ÊÀÐÏÀÒÀÕ – 2019»

Â²ÄÁÓÄÅÒÜÑß Â ÒÓÐÖ² ÂÒÐÈÍÀÄÖßÒÅ
З 10 по 14 січня 2019 року в приміщенні Турківського НВК

(вул. Молодіжна) втринадцяте відбудеться командний дитя-
чий турнір «Диво-шашки у сніжних Карпатах».

Враховуючи, що цей захід має міжнародний статус і відбувається
за участі молдавських і білоруських спортсменів та з метою пропа-
ганди туристичної привабливості району, голова райдержадмініст-
рації Олександр Лабецький взяв ці дитячі змагання під свій патро-
нат і дав доручення керівникам відділу освіти та сектору молоді і
спорту райдержадміністрації Ок-
сані Манюх і Василю Поточному
вжити заходів для проведення  ди-
тячого командного всеукраїнсько-
го турніру з шашок-64 «Диво-шаш-
ки у сніжних Карпатах» на високо-
му організаційному рівні.

Урочисте відкриття відбудеться
10 січня, о 15.30 год.

Організаторами турніру, крім
відділу освіти, сектору молоді та
спорту Турківської РДА та Турківсь-
кої ДЮСШ «Юність», є Львівська
обласна федерація шашок (прези-
дент Іван Ільницький). Підтриму-
ють турнір львівські фірми «Ніка Захід» (директор Дмитро Смуток),
«Єврологістика» (директор Ігор Шуптар) і благодійний фонд «Мило-
сердя» (голова Мирослава Калинич) та ряд місцевих підприємців.

Очікується приїзд юних спортсменів з Києва, Вінниці, Івано-Фран-
ківська, Кам’янського Дніпропетровської області, Луцька, Житоми-
ра, Харкова, Херсона, Львова, Закарпаття, Молдови, Білорусі, а та-
кож, можливо і з Польщі.

Для учасників змагань буде організовано змістовний відпочинок.
Вони зможуть відвідати музей «Бойківщина», відділ прикордонної
служби «Сянки», спортивну базу Західного реабілітаційно-спортив-
ного центру Національного комітету спорту інвалідів України, пока-
татись на лижах і санках, оглянути районний конкурс вертепів, а
також взяти участь у щедруваннях на Старий Новий Рік.

Богдан МОСКАЛЬ.

ÂÅËÈÊÀ ÏÎÄßÊÀ  ÇÀ ÒÅ, ÙÎ
ÏÀÌ’ßÒÀªÒÅ ÏÐÎ ÍÀÑ

Військовий капелан о. Тадей (в миру Володимир Годованець) з м. Турка з перших днів війни
перебуває на  фронті, підтримуючи наших солдат Господньою молитвою.  Він усюди разом з
мужніми бійцями.  У переддень  Світлого Різдва Христового   о. Тадей   доставляв  у  військові
частини   нашим бійцям  благодатний Вифлеємський вогонь, який зігріватиме їхні душі   і
благословлятиме  Господньою благодаттю  у Різдвяну  ніч.

Сьогодні о. Тадей, через газету «Бойківщина», висловлює  слова
щирої вдячності всім небайдужим людям Турківщини, особливо
школярам, їхнім наставникам, директорам шкіл, керівництву
відділу освіти, за те що долучилися до благодійної акції  на підтрим-
ку нашим воїнам, які щодня  охороняють Україну від ворога.

«Завдяки вам, мої любі земляки, наші хлопці, а вони всі наші,
тому що бережуть наш рідний дім, –  також відчують тепло Різдвя-
них свят, –  дякує о. Тадей. –  Боротьба продовжується, потреба
в допомозі нашим військовим надалі існує. Залишайтеся над-
ійним тилом для наших захисників. Від імені всіх бійців бажаю,
щоб у ваших родинах був мирі і злагода, панувало  здоров’я та
взаєморозуміння.  Нехай Вифлеємська зірка, що сповістила про
народження Месії, осяває добром і  щастям Ваші оселі та нашу
Україну!»

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Церква Собору Пресвятої Бо-
городиці в с. Матків  розташо-
вана на невеликому пагорбі,
посеред села.  «Диво серед гір»
– саме так називають храм дос-
лідники та історики. А деякі дже-
рела   цю церкву подають ще й
під іншою назвою –  церква Св.
великомученика Димитрія. Буд-
івничими  храму були народні
майстри Іван Мельникович і Ва-
силь Іваникович, про що свідчив
напис, тепер закритий дошкою,
на  одвірку біля вхідних дверей
храму. Цей архітектурний шедевр
своїми багатьма заломами дуже
нагадує китайські пагоди  (буд-
дистські чи індуїстські культові
споруди)– здається, ніби майст-
ри, які зводили храм, перед тим
їздили у Китай на стажування, чи
на навчання.

Спочатку  вся церква була
вкрита гонтою. В 1930 році вер-
хи вкрили бляхою, а стіни і зало-
ми –  вертикально ошалювали
дошкою. У серпні 1997 року, за
отця Миколи Крецула, майстер
Іван Кишенич із Мохнатого ма-
лював зовнішні стіни храму. Фар-
бу для цього варив сам на ос-
нові лляної олії. Черговий ре-
монт зовнішнього інтер’єру хра-
му відбувся у серпні 2012 року.
Майстер Михайло Джугля почи-
стив бляху, поґрунтував і пома-
лював фарбою на бітумній ос-
нові. Дошку на стінах аналогічно
відновлено і помальовано олій-
ними фарбами. Існувало кілька
різних пропозицій щодо ремон-
ту, була навіть куплена нова бля-
ха золотистого кольору (булат),
але перекриття не робили через
те, що храм  зарахований до чис-
ла тих, що мали увійти до архі-
тектурної спадщини ЮНЕСКО.
Тому зовнішній вигляд храму не
можна було змінювати.

У 30-х роках минулого століття
на другому ярусі одинарні вікна
було замінено парними,  з ар-

ковими завершеннями.  У 1939
році залито бетонні сходи (збе-
режений напис на сходах), а у
2000 роках – бетонну відмостку
довкола храму і доріжку до бра-
ми.

У 1949-1989 рр.  церква  була
зачинена. Але громада продов-
жувала нею опікуватись.  І, дяку-
вати Богу, що совєти її не знищи-
ли.   Також, за словами місцевих
мешканців, на цвинтарі в землі
заховані два дзвони. Їх закопа-
ли, щоб під час війни не дати на
переплавку.

Церква Собору Пресвятої Бо-
городиці –  видатна пам’ятка
бойківської архітектури та мону-
ментального мистецтва –  21
червня 2013 року, на 37-ій сесії
Комітету Світової спадщини
ЮНЕСКО, що проходила в Кам-

боджі, увійшла до списку світо-
вої спадщини ЮНЕСКО. У храмі
знаходиться документ – свідоц-
тво, яке підтверджує це. Тоді до
списку ЮНЕСКО було внесено 8
храмів, що знаходилися на те-
риторії Польщі, та 8 – на тери-
торії України, з них 4 – у
Львівській області. У цих унікаль-
них дерев’яних церков – поваж-
ний вік. Лік іде на сотні років.

Слід сказати, що влітку 2010
року в церкву влучила  блискав-
ка.   Споруда зайнялася, однак
від знищення пам’ятку врятува-
ла автоматична  система поже-
жогасіння.  Поталанило  їй тому,
що це була одна з чотирьох цер-
ков в області, яка  ще до того по-
трапила під обласну програму
покращення протипожежного
стану.  Тоді  Львівська обласна
рада  виділила кошти на цю про-
граму, за які й була облаштова-
на автоматична система поже-
жогасіння.  Дякуючи цьому, знач-
них збитків церкві  від удару
блискавиці не було нанесено.

Храмом  Собору Пресвятої
Богородиці  в с. Матків  корис-

тується   громада УГКЦ.  Під ке-
рівництвом  свого духовного на-
ставника протоієрея  о. Василя
Дригинича, який   проповідує тут
ось уже 15  років,   у храмі
здійснюються Богослужіння.
Восени, на  престольний  праз-
ник, на Святого великомучени-
ка  Димитрія,  у стародавню свя-
тиню сходяться помолитися
Пресвятій Богородиці  і Сину її
Ісусу Христу – віряни не
тільки з Маткова, а й з дов-
колишніх сіл, а також
приїжджі гості з інших об-
ластей та районів.  Прихо-
жани церкви ревно бере-
жуть свою святиню, підтри-
мують в ній порядок, чис-
тоту, турбуються, аби  й май-
бутнім поколінням зберіг-
ся  цей воістину цінний ше-
девр бойківської  сакраль-
ної архітектури.  У церкві –
десятки вишитих  руками
місцевих   майстринь  руш-
ників. Дбайливо зберігаєть-
ся тут і старе,  про яке зга-
дувалось вище, Євангеліє.
Є й  багато інших – старо-
винних,  просякнутих  бага-
тою столітньою історією –
церковних книг.

– У центрі храму є  тетра-
под. Він встановлений по-
середині вертикальної вісі
купола – «центру неба».
На самому тетраподі по-
ставлений ручний хрест із
розп’яттям та двома ікона-
ми. Поверху  хреста – ікона
Великомученика Димит-
рія, а ліворуч – ікона Пре-
святої Богородиці. За тет-
раподом знаходиться іко-
ностас – стіна, на якій в
кілька ярусів розміщені ікони.
На першому ярусі є чотири
намісні ікони з царськими та
дияконськими вратами. Як пра-
вило, на царських (райських)
воротах зображують ікону Бла-
говіщення і чотирьох  єван-
гелістів. А у храмі Собору Пре-
святої Богородиці є композиція
«Дерево Євсея»: зображення
пророка Євсея, батька царя
Давида, і його тридцять п’ять
поколінь. Тут він зображений у
позиції лежачи, у червоному ха-
латі, з сивим волоссям та боро-
дою. Цей сюжет широко викори-
стовували на царських воротах
в Україні у ХVІІ ст. Праворуч від
райських дверей – намісна ікона
«Христос-Учитель», який три-
має розгорнуту книгу. Під нею
розміщено ікону Христа –  «Па-
стиря». Ліворуч царських врат
знаходиться намісна ікона Пре-
святої Богородиці, яка лівою ру-
кою пригортає малого Ісуса, а
правою вказує нам на Нього. Це
Ікона Богородиці Одигітрії ( та,
що вказує нам Шлях). Нижче, під
нею, ікона Втечі Пресвятої Ро-
дини в Єгипет. І взагалі, іконос-
тас у нашій церкві є типовим
віддзеркаленням бойківської
школи церковного іконопису.
Тут   стільки прекрасних, цінних,
старовинних  ікон, якими  на-
правду може похвалитися
тільки наша церква.  У церков-
ний ансамбль входить також
триярусна дзвіниця. Вона збудо-
вана у 1924 році місцевим май-
стром Михайлом Векличем, за
сприяння місцевого пароха о.
Володимира Куновського. Ціка-
вим є те, що першу службу Божу
отець Володимир служив саме
у тій церкві. А батько його, теж
священик, похований на цвин-

тарі в с. Матків. Дзвіниця у плані
є триярусна і квадратна. На дру-
гому ярусі, над входом, збудова-
на проповідальниця. Колись, до
1940 року, священик з цієї про-
повідальниці на празник і на
свята говорив проповіді. Оскіль-
ки храм не є великий, а до війни
в Маткові налічувалось приблиз-
но 360 дворів, то всі люди в храмі
не поміщались, тому і була по-
треба у такій проповідальниці.
Дзвонів на дзвіниці є два. Пер-
ший «Дмитрій» ( вилитий у 1928
році), на якому є напис «Пода-
рунок з Америки в честь закін-
чення І Світової війни». Другий
дзвін виготовлений Самбірсь-
ким товариством «Ризниця» у
1914 році. Ще два дзвони за ос-

танні 10 років дістали тріщини і
відремонтувати їх не вдалось.
Хоча шлях до всесвітнього виз-
нання  нашого храму був важким
і тривалим, проте  увінчався усп-
іхом.  Після цих подій,  сакраль-
на  пам’ятка  ХІХ ст. зацікавила
багатьох людей як України, так і
поза її межами. З великим за-
хопленням оглядали  нашу церк-
ву  й туристи з Японії, Америки,
Німеччини, Франції, Польщі та
інших європейських країн, –  роз-
повідає  о. Василь.

До речі, дочка о.Василя, Віра,
минулого року стала  призером
(друге місце) міжнародного кон-
курсу краєзнавства. І для участі
в ньому вона вибрала саме тему
історичної цінності   храму  Со-
бору Пресвятої Богородиці
рідного села.

 Й справді, церква у Маткові –
краща  серед 70 бойківських
святинь, що збереглися. Бойкі-
вський тип дерев’яного храму –
вершина дерев’яної української
архітектури, так вважає багато
фахівців.  У кінці ХІХ ст. його дос-
ліджували і описували знані то-
гочасні архітектори, серед яких
Олександр Лушпинський, Таде-
уш Обмінський, Богдан Януш,
Михайло Драган…Тому, при
першій  же нагоді, постараймо-
ся відвідати  цю самобутню пам-
’ятку  сакральної бойківської
архітектури, повести сюди на
екскурсію  своїх дітей, школярів,
запропонувати відвідати  с.
Матків  гостям чи туристам на-
шого краю. Адже не кожен рай-
он, місто чи село  в області, та й
в Україні,  може похвалитися та-
кою  рідкісною і багатою  духов-
ною цінністю.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«ÄÈÂÎ ÑÅÐÅÄ Ã²Ð» –
так називають краєзнавці храм Собору

Пресвятої Богородиці у Маткові
На жаль, не вдалося дослідникам знайти  точної дати виник-

нення першої церкви   у цьому селі. Згідно з джерелами, у ХVІІІ
ст. місцева парохія користувалася  землею, наданою їй Васи-
лем Матковським,   Евою Матковською-Міклашевичевою та
Лукашем Матковським.  Адже колись село Матків належало
родині українських шляхтичів Матківських і відоме з 1520-х
років.  Перша найдавніша згадка  про церкву в с. Матків є в
написі на Євангелію, котре  було видане у Львові у 1670 році, а
куплене в 1683 році та подароване  матківській церкві Васи-
лем Созанським  та його дружиною Феодосією. Цей напис збе-
рігся на сторінках Євангелія, яке, до речі,  зараз знаходиться у
церкві  с. Матків.  Попередній храм, який згорів від удару блис-
кавки, знаходився на високому пагорбі в селі, але  500 м півден-
ніше  теперішнього храму. Сильний вітер під час пожежі, за
свідченням старожилів, відніс хрест із центрального купола
на місце, де  у 1838 році  й  було зведено  храм Собору Пресвятої
Богородиці. Цвинтар, де колись  знаходилася  стара церква,
залишався діючим до 1899 року. Тоді ж майстром  Лукою Снігу-
ром  в селі  була збудована каплиця Пресвятої Трійці, а біля неї
відведено місце для нового цвинтаря. Старий цвинтар розо-
рано після заснування колгоспів, у 60-х роках минулого сто-
ліття.

Дорогого, життєрадісного, тур-
ботливого, компанійського, чуй-
ного – і просто
чудову людину,
жителя села
Верхнє Висоць-
ке – Івана Івано-
вича Теслюка,
який святкувати-
ме свій 65-літній
ювілей 7 січня,
від щирого серця
і з великою лю-
бов’ю вітають  Марія і Микола –
Кохан, Галина і Микола – Крав-
чак, Галина і Василь – Чапли-
нець і бажають йому міцного-
міцного здоров’я, родинного
тепла, сімейного благополуччя,
щоб сонце завжди яскраво
світило у Вашому домі, щоб на
Вашому життєвому шляху не
було ніяких перешкод. Нехай
Господь щедро дарує Вам щас-
тя, світлу радість і добро і допо-
магає у всіх земних справах. Дов-
гих та щасливих років життя у
Божій опіці. Многая і благая Вам
літ!

Нехай цвітуть під небом
синьооким

Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і ви-

сока,
Щоденно хай до хати завер-

та!
Бажаємо здоров’я, сонця у

зеніті.
Любові, доброти і щастя по-

вен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх,

радість і достаток
Сиплються до Ваших ніг,
Хай життєвий досвід тво-

рить з буднів свято,
А Господь дарує довгих-дов-

гих літ.

Дорогеньку сестру – Наталію
Йосипівну Кузіну – щиросердеч-
но вітають із 90-річчям від дня
народження, яке вона святкува-

ла 3 січня, брат
Тарас і брато-

ва Марія
Ш е в ч у к и ,
сини і не-

вістки, а та-
кож дочки і

зяті, онуки і прав-
нуки. Рідні бажа-

ють їй міцного здоров’я та всьо-
го, що є  найкращого у житті.

Хай Бог милосердний з ви-
сокого неба

Дарує усе, чого лише тре-
ба,

А Матінка Божа – Цариця
Свята –

Дарує щасливі і довгі літа!

Дорогу сваху Галину Нанівську
вітають з ювілеєм, який вона
відсвяткувала 1 січня, свати з
Гусного – Микола і Ярослава зі
своєю сім’єю і бажають ювілярці
міцного здоро-
в’я, поваги від
дітей, радості
від онуків,
Божої опіки на
довгий вік.

Нехай Гос-
подь завжди у
поміч буде,

А Матір Божа береже від
зла.

Бажаєм Вам здоров’я, щас-
тя, сили,

Радості земної і тепла!
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Що треба зробити, щоб наша
сповідь була добра?

1. Зробити іспит совісти.
2. Збудити в собі жаль за гріхи.
3. Постановити поправитися.
4. Визнати гріхи перед свяще-

ником у  сповіді.
5. Відбути покуту, яку завдав

сповідник.
Як робимо іспит совісти?
У молитві до Святого Духа

просимо про добре проведен-
ня іспиту совісті і за ласку доб-
рої сповіді. Опісля пригадуємо
собі: коли ми відбули останню
важну сповідь, чи не забули яко-
го гріха і чи відбули задану поку-
ту. Потім по черзі згадуємо За-
повіді Божі і церковні та різні
роди гріхів, і застановляємося,
чи ми не провинилися проти кот-
роїсь заповіді словом, ділом,
думкою або залишенням добро-
го діла. При тяжких гріхах треба
пригадати собі їх кількість, а
якщо це неможливо, тоді бодай
приблизно, як часто ми їх допус-
калися. Крім того, треба прига-
дати обставини, час, місце, ціль,
а також особи й середовище,
серед якого ми цей гріх учини-
ли, бо бувають такі обставини,
що змінюють рід гріха або з лег-
кого роблять гріх тяжким.

Коли ми пригадали собі всі
гріхи, тоді збуджуємо в душі щи-
рий жаль за них і постанову по-
прави, відтак можемо вже при-
ступити до сповіді.

Чи іспит совісти робимо
тільки перед сповіддю?

Добрий християнин робить
іспит совісти щовечора, поки
піде на спочинок, бо кожної хви-
лини треба бути готовим до
смерті. Такий вечірній іспит со-

вісти показує нам правдивий
образ нашої душі і справжню
нашу вартість перед Богом.

Що значить жалувати за
гріхи?

Жалувати за гріхи - значить
збудити в душі біль
(не тільки казати
словами), що ми
Бога зневажили, і
відчути обридження
до своїх гріхів. Доско-
налий жаль похо-
дить з любові до
Бога, Якого ми зне-
важали, і до Ісуса
Христа, якого своїм
гріхом ми розпинає-
мо, як каже св. Пав-
ло. Жаль, однак, є
недосконалий, коли
боліємо душею
тільки тому, що ми
через гріх втратили
небо, а заслужили
собі на пекло.

Чи сповідь є важ-
на, якщо ми навмис-
но затаїли тяжкий
гріх?

Така сповідь є неважна, і че-
рез неї допускаємося нового,
дуже тяжкого гріха: святотатства.

Що робимо, коли ми забули
визнати тяжкий гріх на сповіді?

У такім випадку сповідь є важ-
на, і ми не маємо обов’язку її
другий раз повторяти. Вистачає,
як ми той гріх визнаємо на нашій
наступній сповіді.

Як часто сповідатися?
Церква заохочує вірних, бо це

для них дуже корисне, сповіда-
тися більше разів, навіть і з мен-
ших провин, званих повсякден-
ними гріхами, і якомога частіше,

а навіть щоденно причащатися.
Як виглядає сповідь.
Роблю знак хреста і вітаю отця

- сповідника словами: Слава
Ісусу Христу! Останній раз СПО-
ВІДАВСЯ   (сповідалася), кажу

коли).   Зневажив   (зневажила)
Бога   такими   гріхами... Нази-
ваю гріхи так, як я їх собі прига-
дав (пригадала) в іспиті совісті і
чи не затаїв (затаїла) якогось
гріха. Котрий гріх затаїв і скільки
разів? При кожнім тяжкім грісі
пригадую собі, скільки разів я
допустився його.

1-ша Божа заповідь: Нехай не
буде в тебе чужих богів

Чи сумнівався (сумнівалася) в
правдах віри і такі сумніви тво-
рив перед кимось іншим? Сти-
дався відверто визнавати свою
віру? Мовчав, коли хтось говорив
проти Церкви і віри? Занедбував
молитви? Як поводився під час

богослуження? Належав до атеї-
стичних організацій?

2-га Божа заповідь: Не взи-
вай намарне імени Бога.

Чи вимовляв без пошани ім’я
Бога, або святих? Кляв? На-
сміхався з релігійних обрядів?
Вживав святих слів до жартів?
Присягав неправдиво? Нищив
священні, церковні речі?

3-тя Божа заповідь: Пам’ятай
день святий святкувати.

Чи опускав Службу Божу в
неділі і свята? Як часто? Пра-
цював тяжко в неділю або свята
без конечної потреби? Занедбу-

вав краще пізнати прав-
ди християнської віри?

4-та Божа заповідь:
Шануй батька твого і
матір твою.

Чи зневажав своїх
батьків, родичів, учи-
телів та настоятелів,
засмутив їх, був неслух-
няним, невдячним? Ба-
жав їм злого, говорив
зле про них, чинив їм
кривду?

5-та Божа заповідь:
Не вбивай

Чи вдіяв комусь шко-
ду в здоров’ї, брав участь
у бійці, розпалював не-
нависть, бажав комусь
зла, проклинав, був
мстивим? Давав комусь
спокусу, намовляв до
гріха? Уживав наркоти-

ки, або давав їх комусь? Вкоїла
аборт, або причинився до ньо-
го?

6-та і 9-та Божа заповіді: Не
чужолож; Не пожадай жінки
ближнього твого

Чи любувався в нечистих дум-
ках, оглядав непристойні малюн-
ки? Говорив сороміцькі слова?
Чи при дітях? Учинив безстидні
діла, сам, чи з кимсь, і як часто?
Приставав з безсоромними
людьми? Читав неморальні
книжки? Розбив комусь подруж-
жя? Був у домі розпусти? Сумлі-
нно сповняв свої подружні обо-
в’язки?

7-ма і 10-та Божа заповіді: .
Не кради; Не пожадай нічого,
що є власністю твого ближньо-
го.

Чи вкрав щось? Ошукав ко-
гось? Робив легкодушно довги,
витрачав гроші на непотрібні
речі? Завидував комусь? Скрив-
див когось? Направив заподія-
ну шкоду, віддав позичену або
знайдену річ? Вкоїв якусь не-
справедливість? Перепродував
працю?

8-ма Божа заповідь: Не
свідчи ложно на ближнього.

 Чи говорив неправду, виявляв
без потреби чужі хиби? Осуджу-
вав несправедливо? Обмовляв,
брав участь у пліткарстві? Вия-
вив чужу тайну, образив когось?

Церковні заповіді.
Чи ламав піст? Опускав мо-

литву? Пропустив Великодню
сповідь або Святе причастя?
Брав участь у гучних забавах у
заборонений час? Читав злі і
пусті книжки, часописи, давав їх
читати іншим?

Головні гріхи.
Чи був гордий? Понижував

інших? Радів з чиєїсь шкоди або
нещастя? Був п’яний? Був ліни-
вий?

Відтак кажу: Жалую з цілого
серця, що я своїми гріхами зне-
важив (зневажила) Бога.

Священик подає мені науку і
завдає покуту. Відтак подає мені
розрішення, а я,  хрестячись,
молюся:

Боже, милостивий будь мені,
грішному (грішній).

Боже, очисти мої гріхи і поми-
луй мене.

Без числа нагрішив (нагріши-
ла) я, Господи, прости мені.

Коли священик уже дав розрі-
шення, роблю знак хреста і, дя-
куючи, відходжу та відбуваю по-
куту.

Молитва розрішення
Господь і Бог наш Ісус Хрис-

тос, благодаттю і щедротами сво-
го чоловіколюбія, нехай про-
стить тобі, чадо, всі прогрішен-
ня твої; і я, недостойний єрей,
властю Його, мені даною, про-
щаю і розрішаю тебе від усіх
гріхів твоїх в ім’я Отця, і Сина і
Святого Духа. Амінь.

З молитовника „Прийдіте По-
клонімся».

ÒÀÉÍÀ ÏÎÊÀßÍÍß – ÑÏÎÂ²ÄÜ
Тайна покаяння — це велике таїнство Божої любові й милосердя до грішника. Бо коли ми,

обмиті з наших гріхів у хрещенні та обдаровані освячуючою Божою ласкою, знову чинимо зі
злоби чи немочі гріхи, Господь не відкидає нас і не відвертається, але готовий знову нам кожно-
часно простити (див. Лк. 15,12-32). Але для одержання Його прощення треба мати біль душі за
наші гріхи, покаятися і постановити жити з Христом. Відтак визнаємо наші провини перед
священиком і через його уста одержуємо прощення наших гріхів. Це і є сповідь, яку встановив
по Своїм Воскресенні Христос, кажучи до апостолів, а через них до їхніх наступників: «Прийміть
Духа Святого. Кому відпустите гріхи — відпустяться їм, кому ж задержите — задержаться»
(Ів. 20,22-23).

Рятувати треба не тільки
природу. Сьогодні основним
видом, який перебуває в не-
безпеці, є не білі ведмеді, а
люди. Світ у вогні, не час бути
байдужим.  Без сумніву, по-
трібно дбати про збережен-
ня білих ведмедів, адже ці
божі створіння такі красиві,
ведмежата такі чудові, але
насамперед треба рятувати
людину. А людина врятуєть-
ся завдяки молитві. Недар-
ма між ученими-медиками
поширеною є думка про те,
що молитва оберігає ДНК

людини від руйнування.
Якби в нашому житті було тро-

хи менше телебачення і трохи
більше молитви, ми більше
жили б у мирі. Мирне молитов-
не роздумування допоможе
«перетравити» усю, не завжди
позитивну, інформацію, яка нас
заполонює. Довкола нас у світі
сьогодні тільки суцільний нега-
тив: дорожньо-транспортні при-
годи, природні катаклізми,  суї-
цид, теракти, насильство, вбив-
ства, вибухи і війни…

Нехай кожен робить те, що
Бог вимагає від нього в цій

МІСТИЧНА СИЛА МОЛИТВИ
Бог не ставить перед усіма нами однакові вимоги. Ми самі повинні для себе відкрити хоча найменшу

частку вірності в молитві. Треба повірити в силу слова. Ще Тарас Шевченко, направду глибокий христи-
янин, говорив: «Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос – більш нічого. А серце б’ється-ожива, як їх
почує!.. Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!..». А слова молитви – це чудовий і запашний
ладан для Всевишнього, вони линуть у небеса. Тому присвятімо більше часу молитві – це не втрачений
час, навпаки, це дихання світу. Немає нічого більш екологічного за молитву.

сфері. Так, вірність молитві вимагає чимало зусиль, але
вони того варті. Для цього потрібно обрати певний ритм.
Наше життя складається з ритмів. Треба, щоби в нашо-
му житті були добрі звички,  щоби був час, установлений
на молитву. На початку це вимагає боротьби, але зго-
дом у цьому знаходимо багато радості.

Те, що відбувається в молитві, підпорядковується дуже
гнучким і непередбачуваним законам. Якщо ми маємо
віру, то мало-помалу отримуємо мир, адже Бог – це оке-
ан миру; він нам його передасть. І Бог дасть на ласку
прийняти усю ту вбогість, яка спливає на поверхню. Один
із плодів молитви – це робота примирення із самим
собою.

Психологія, і навіть психоаналіз, бачать те, що на по-
верхні. Іноді необхідно скористатися ними - це дозво-
ляє навести в душі нашій певний порядок. Проте єдине,
що допомагає дістатися глибин нашого серця і нашого
єства, тієї дитини Божої, якою ми є, це віра і молитва.
Вони дозволяють відкрити потаємну присутність Бога в
нас, це чисте і невичерпне джерело, яке нас обмиває і
оновлює.

Нехай кожен зрозуміє, що від нього вимагається, яка
вірність у щоденних і щотижневих зустрічах із Господом
необхідна на цей час. Бог чекає на нас, не залишмо
Його наодинці.

Зіновій БИЧКО,
член Національної спілки журналістів України.
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Сердечно вітаємо із ювілейним 60-річчям дорогого швагра і вуй-
ка, турківчанина Михайла Юліановича Гичка. Бажаємо

дорогому ювілярові усього найкращого, що може бути
у житті, – міцного здоров’я, радості, поваги від лю-

дей, родинного тепла, достатку, Божої опіки на
щодень.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.

Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

З повагою – сім’я Шевців.

1 січня відзначив свій 60-річний ювілей Михайло Юліанович Гич-
ко. Колектив працівників Турківського лабораторного відділення ДУ
«Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» сердеч-
но вітає шановного ювіляра з ювілейною датою і бажає йому здоро-
в’я, щастя, сімейного благополуччя, радості, здійснення усіх задумів,
Божого благословення.

Є ювілеї і свята різні,
Та є одна з найкращих дат,
Коли вітають друзі й рідні,
І Вам минає 60!
Прийміть від нас вітання щирі,
Хай обминає Вас журба.
Хай кожен день несе віднині
Для Вас міх щастя і добра!

Дорогого, коханого чоловіка, люблячого татуся, турботливого діду-
ся, жителя с. Явора – Ярослава  Івановича Спурзу – із 60-річчям від
дня народження, яке відзначив 1 січня, здоровлять дружина Ма-
рія, син Василь, невістка Леся, онуки Даринка, Веронічка і Каріна,
син Ігор, дочка Галина, зять Михайло та вся велика родина.

Рідні просять у Бога для дорогої їм людини здоров’я, щастя, спов-
нення усіх мрій, Божого благословення, безліч світлих і радісних
днів у житті на многії літа.

Сьогодні День Народження у Вас!
І ми  Вас вітаєм від душі,
І віримо, що прийде Ангел з неба
І принесе з собою три ключі.
Цей перший ключик – від любові.
Любов від Бога, друзів і рідні.
І віримо, що дуже скоро,
Ви матимете й сотню цих ключів.
А другий ключик є від щастя,
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,
А щастя треба все-одно.
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорніть,
Бо третій ключик – від здоров’я,
Його найбільше в світі бережіть.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Добром Господь благословляє,
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає.
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

Щиросердечно вітаємо з днем народження, який святкуватиме у
Святвечір, рідненьку, чуйну і щиру доньку, найкращу у світі дружину,
люблячу і дбайливу матусю, найріднішу і най-
дорожчу сестру, жительку с. Явора, Оксану
Сергіївну Добрянську.

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце світилось у кожній годині.
Хай обминають болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Нехай Тебе постійно зігріває тепло людської

вдячності, а будні і свята наповнюються раді-
стю та любов’ю рідних і близьких.

З любов’ю: мама Ганна, чоловік Іван, син
Андрій, донька Яна, сестра Галина та брат
Олександр – з сім’ями і вся родина.

ХРИСТОС
НАРОДИВСЯ

Загорілась в небі зіронька
Христова.

Запалилась в хаті свічечка вос-
кова.

До батьків стареньких з’їха-
лась родина.

Христос народився, моя Ук-
раїно!

На столі парують борщ смач-
ний і кутя.

І сивенький батько сидить на
покутті.

Бога прославляєм за столом
єдино:

Христос народився, моя Ук-
раїно!

Мати в вишиванці внуків при-
гощає,

А колядка щира, Христа про-
славляє.

Цим небесним співом сповни-
лась хатина:

Христос народився, моя Ук-
раїно!

Серцем і душею ми Христа
приймаєм,

В коляді веселій Бога вели-
чаєм.

Поєднай нас, Отче, усіх воєди-
но.

Христос народився, моя Ук-
раїно!

Ми всі, діти Божі, Тебе, Хрис-
те, просим.

І до Тебе щирі молитви прино-
сим.

Дай нам в мирі жити і добро
творити,

Христос народився! Всі Хрис-
та славіте!

Отче наш небесний, в ім’я Тво-
го Сина,

Прощення благає в Тебе Украї-
на.

Дай нам ласки щедрі, щоб
Тебе любити.

Христос народився! Всі Хрис-
та славіте!

ДО РІЗДВА
ХРИСТОВОГО

Така благословенна ніч,
Що в День на всі віки переро-

стає.
Так явно й голосно лунає з

неба клич, –
Радійте! Бог усіх вітає!

Ви чуєте? Ви чуєте? З гори зву-
чить

«Слава во вишніх всюди
лине»…

Яка чудова й безкінечна мить,
Дарована усій земній родині.
Тобі й мені, усім нам тут
І грішним й праведним плане-

ти,
Щоб звільнені усі були від пут
І від падіння. Хай будуть тільки

злети!
До неба, вверх, де зорі,
Звідкіль надія найясніша.
Хай знають всі в земних про-

сторах,
Любов до  Бога – найсвятіша.
Я відчуваю радість пастушків,
Я бачу зірку – промінь у стаєнці
Христос рождається і нині .
Але не в яслах, а в людському

серці!

ІЗ РІЗДВОМ
Колядує вся родина
У світлиці за столом.
Радісна прийшла година
Із Христовим, із Різдвом.
В хаті всюди чисто, біло.
Образи під рушником
В злагоді душа і тіло
Із Христовим, із Різдвом.
Запашна кутя із медом
І графинчик із вином.
В хаті пахне сіном й небом
Із Христовим, із Різдвом.
Колядники веселяться,
Колядують під вікном.
Мир несуть усім і радість
Із Христовим, із Різдвом.

Софія РИШТЕЙ,
с. Штуківець.

Поетична
скарбничка

ÐÀÉÎÍÍÈÉ ÅÒÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÃÎÑÒÈÍÍÎÑÒ²

 Ось і завершився 2018-ий рік. У культурній царині району за цей період насправді зроблено
чимало. Відбулося багато концертів, організовано чимало виступів до різних визначних дат в
житті нашої держави. Працівники народних домів району демонстрували свої таланти сусі-
дам, організовуючи там виїзні концерти, а народні колективи району, окремі солісти брали
участь в обласних конкурсах, фестивалях, акціях. І, до речі, тут Турківщина мала своїх пере-
можців, які піднімалися на найвищу почесну сходинку мистецького Олімпу. Протягом усього
року міцніла тісна співпраця Турківського районного Народного дому з Турківською та Бо-
ринською дитячими музичними школами, культурно-мистецьким центром «Україна», загаль-
ноосвітніми навчальними закладами та Будинком дитячої та юнацької творчості.

Детальніше хочу зупинитися на тому, як у нашому районі, зокрема у народних домах, протя-
гом року, що минув, пройшов чи не наймасштабніший захід в царині культури, – огляд гуртків
художньої самодіяльності, під назвою «Перший районний етнофестиваль гостинності». Три-
вав він з лютого по листопад. У ньому брали участь  усі гуртки, які працюють при районному
Народному домі. Цей захід кожного разу збирав повні зали глядачів. Оцінювала виступи гуртків
комісія з представників відділу культури, а також методисти РНД.

Хоча огляд пройшов у всіх народних домах, проте рівень виконавської майстерності у всіх був різний.
Найкраще прозвітував Народний дім с. Верхнє Висоцьке. За це їм велика подяка. Слідом за верхньо-
височанами позитивну оцінку дала комісія творчим колективам народних домів сіл Бітля, Багнувате,
Вовче, Риків, Ісаї, Ластівка, Лімна, Либохора (№1 та №2), Шандровець, Явора (№2), Гусне, Розлуч,
Комарники.. Як посередньо оцінена участь у фестивалі колективів з Борині, Верхнього, Верхнього
Турова, Головського, Зубриці, Ільника, Закіпців, Буковинки, Коритища, Красного, Кринтят, Лосинця,
Маткова, Мохнатого, Нижнього, Радича, Ропавського, Свидника, Шум’яча, Яблунова, Ясениці,Ясіноч-
ки, Студілки, Прислопа, Кривки, Жукотина, Сигловатого, Карпатського, Кіндратова, Боберки. Засмути-
ла комісію підготовка до фестивалю колективів Нижньотурівського, Завадівського, Нижньовисоцького
та Явірського (№1) народних домів, які чомусь ще не доклали всіх своїх сил, старань і творчого запалу
для участі в етно-фестивалі.

Цьогоріч ми плануємо дещо змінити формат цього культурно-мистецького дійства. Маємо надію, що
народні доми району  активніше братимуть участь у заході, адже вже дечому навчилися, набралися
більшого досвіду впродовж минулого року.

Анна ФЕРЕНЦ,
методист РНД.

НОВОРІЧНІ
ІМЕНИННИКИ

Народження дитини – велике свято для батьків,
неймовірне щастя для родини. І хоча з народжен-
ням дитини починається новий етап не тільки в
її житті, а й в житті батьків, усі сходяться на
одній думці – що всі ці турботи і труднощі  спов-
на окупуються радістю від спілкування зі своїм
малюком, його теплою посмішкою, ніжним доти-
ком рук, іскорками допитливих оченят.

– За  роки своєї професійної кар’єри я бачила цю бать-
ківську радість тисячі разів, – каже завідувач гінеколог-
ічного відділу Турківської КЦРЛ Євгенія Артимович. – І
зрозуміла, що є один подарунок, який несеш із собою в
серці постійно, – дитина. Коли ж мати чи батько можуть

бути щасливішими, аніж тоді, коли тримають на руках
маленьку копію самого себе.

 За словами Євгенії Василівни, минулого року  у по-
логовому відділі Турківської КЦРЛ  пройшло  більше 400
пологів. Так як і в позаминулому. Але є надія, за слова-
ми медиків, до збільшення народжуваності.

А в новорічну ніч 2019-го, під час чергування у відділі
лікаря-гінеколога Едуарда Миня, народилися два хлоп-
чики. Зразу ж, 10 хвилин за північ, коли ще у небо зліта-
ли святкові новорічні феєрверки, породілля з Багнува-
того народила синочка, вагою 3 кг 100 г, а пізніше, свого
первістка-богатиря, вагою 4 кг 100 г, народила жінка з
Нижнього Висоцького. Також  у перший день нового року
щасливою стала мама з Рикова, у якої також народив-
ся хлопчик, вагою 3 кг. 250 г.

Тож бажаємо новорічним іменинникам міцного здоро-
в’я і щасливої долі під мирним українським небом!

Ольга ТАРАСЕНКО.

Колектив Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з ювілейним днем
народження вчителя початкових класів Оксану Юл-

іанівну Гичко і бажає шановній ювілярці міцного
здоров’я – з роси і води, невсипущої життєвої

енергії, натхнення, удачі, добра і достатку,
Божої опіки на життєвій стежині.

Хай Господь усюди з Вами буде
А Божа Мати бере під свій покров.

Хай Вас шанують, поважають люди,
А день народження приходить знов і знов.
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Дорогого і люблячого чоловіка, татуся,
сина, онука, племінника і зятя, жителя с.
Ясіночка – Сергія Любомировича Мале-

тича – з 30-річчям сер-
дечно вітають дру-
жина Василина,

дочка Діана, мама
Люба, батько
Любомир, брат
Олександр, ба-

буся Парасковія,
вуйко Ігор, теща

Люба, тесть Мирон,
баба Віктуся, брат дру-

жини Василь, брат дру-
жини Діма з сім’єю.

Вже 30 – позаду третина життя,
В дитинство, звичайно, нема ворот-

тя.
До пенсії стільки ж потрібно про-

жить,
А зараз бажаєм Тобі не тужить!
Щоб впевнено йшов до своєї мети,
Щоб все, що задумав, зумів досягти.
Щоб дім Твій минали тривога й біда,
Щоб сила була, як весняна вода.
Бажаєм Тобі тільки радісних сліз,
Копицю здоров’я і доларів віз,
Щоб поруч з Тобою дружина цвіла,
Й сім’я Ваша була міцна, як скала.
Господь Тобі хай посилає
Щасливі й незабутні дні.
Ангел-охоронець з плеча не злітає,
Завжди помагає в дорозі й житті.

З ювілеєм –70-річчям від дня народ-
ження – сердечно вітаємо дорогу і турбо-
тливу дружину, матусю, бабусю і прабабу-
сю, добру сваху – Ярославу Михайлівну
Турянську, жи-
тельку м. Турка – і
бажаємо їй міцно-
го здоров’я,
світлої радості в
житті, благополуч-
чя, миру, Божого
благословення.

Люба матусю,
б а б у с е н ь к о
мила,

Спасибі вели-
ке, що Ви нас
зростили.

Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитесь за нас і добра нам бажає-

те.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі!
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригор-

тають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки – від Бога, від рідних – тепла
На многії і щасливії літа!
З любов’ю – чоловік Василь, дочки Ма-

рія, Галина з чоловіком Андрієм, син Ми-
кола з дружиною Іванною, онук Іван з дру-
жиною Вікторією, внучка Ангеліна, прав-
нук Артем, свати.

Педагогічний, учнівський колективи
та батьківський комітет Верхньови-
соцького НВК висловлюють щиру
вдячність обласному депутату
Ільницькому М. М., районному депута-
ту Повханичу М. В., власникам Верхньо-
висоцької АЗС та меценатам села
Верхнє Висоцьке: Дулібі О. Ю.,  Зубриць-
кому Р. І.,  Надичу М. М., Височанському
В. Р., Сеничичу Б. В., Данилевичу О. В.,
Яворському М. І., Шулюк С.С, Колінчуку
А. С., Жавко В. В., Надичу В. С., Височансь-
кому А. Ю., Марковичу В. І., Черепанин
О.В., Валько Є.С., Гуляку В.Р., Надичу М.
В., Данилів О., Гуляку Л. В., Черепанину
Б. Я. за новорічні подарунки надані учням
школи.

Бажаємо Вам у Новому році та напере-
додні Різдва Христового родинного щастя і
достатку, міцного здоров’я і здійснення най-
заповітніших бажань. Хай Різдво Христове
увійде у Ваші домівки теплим святом, при-
несе радість, добробут, здоров’я Вам, успіхів
та завжди гарного настрою! Нехай у кожній
оселі дзвенить дитячий сміх, а в Україні
настануть мир та спокій!

Дирекція школи.

Виконавчий комітет Риківської
сільської ради щиросердечно вітає із зо-
лотим ювілеєм сільського голову – Ніну
Семенівну Цюцик – і
бажає шановній юві-
лярці міцного-міцного
здоров’я, невичерп-
ної життєвої енергії,
успіхів у роботі,
миру, достатку, пова-
ги від людей, Божо-
го благословення
на многії і благії літа!

Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я – без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку!

Захід відкрив голова Турківської РДА
Олександр Лабецький і наголосив, щоби
подібні  зібрання пройшли у всіх   місце-
вих громадах  району, на яких би був по-
даний звіт,  що зроблено в громаді за ос-
танні три роки,   які плани на перспекти-
ву і які шляхи реалізації   цих завдань. Бо
для того, аби робити  якусь справу, треба
насамперед мати ідею, механізм реалі-
зації цієї ідеї,  вміти пролобіювати її і втіли-
ти в життя.

Щиро подякувавши за запрошення і
привітавши усіх з Новорічними та Різдвя-
ними святами,   народний депутат Украї-
ни Андрій Лопушанський   коротко підвів
підсумки  2018 року.

– В Україні – війна, а коли війна, завж-
ди важко. Але ми разом з вами пережи-
ли цей рік.  До того ж зробили велику спра-
ву   –   серйозно зміцнили армію. Надзви-
чайно важливим є й те, що успішно
відбувся об’єднавчий собор православ-
них церков. Отримання томосу  про ка-
нонічність Української церкви  –  вели-
чезна перемога українського народу, але
ще недостатня для того, щоб ми зберег-
ли єдність, – наголосив  Андрій Яросла-
вович. –  Перед нами в майбутньому ще
стоятимуть   серйозні виклики.  Наше зав-
дання –  усе це втримати, щоби не прий-
шло керівництво, яке ми будемо обира-
ти в 2019 році, і розвернуло європейсь-
кий вектор України. Тому  2019-й – це не
рік виборів Президента, і не рік виборів
Парламенту. Це буде надзвичайно важ-
ливий рік для розвитку нашої України,
адже Росія  вживає усіх заходів, аби мати
вплив на  нашу державу. Але я перекона-
ний, що український народ  – розумний,
згуртований  і зробить правильний вибір.

Коротко розповів Андрій Ярославович
і  про майбутній перехід  Лопушанка-
Міхновець. За його словами,  усе робить-
ся для того, щоби  виготовити проектно-
кошторисну документацію на  будівницт-
во дороги Турка - Лопушанка.  За наяв-
ності ПКД,  можна   буде говорити   про
спорудження переходу.

–  Також мені відомо, що  прикордонна
служба одержала документи з Кабміну
про дозвіл на пункт  перетину  державно-
го кордону поза межами пункту пропус-
ку, який працюватиме наразі не постійно,
а у спеціально визначені дні, – сказав
Андрій Лопушанський. –   Цей документ
вже погоджений нашою прикордонною

ÇÀÊËÀÄÅÍÎ Ì²ÖÍÈÉ
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ

Для розвитку Турківщини  в минулі три роки
На цьому наголошували  усі виступаючі, які  наприкінці  2018-го взяли участь

в раді регіонального розвитку Турківського району.  Зібрання проходило за
участі  представників громадськості, керівників  місцевих рад, депутатів
різних рівнів, працівників  сімейних лікарських амбулаторій,  директорів  шкіл,
керівників  культосвітніх установ. В атмосфері хорошого  передсвяткового
настрою, учасників  зборів  вітали   щедрувальники. Кожен із виступаючих
бажав нашому краю і  його людям процвітання і миру, та й те, про що  йшлося
на зібранні,  додавало оптимізму.

службою і направлений  сусідам-поля-
кам.  Чекаємо на їхнє  підтвердження.
Ситуація така, що в Лопушанці  стане
можливим  відкриття   пункту перетину
державного кордону в якийсь із днів тиж-
ня. Це й дасть можливість, у свою чергу,
перевірити, чи будуть  ходити люди і в якій
кількості до сусідньої держави.

Голова  Турківської районної ради Во-
лодимир Лозюк щиро подякував  усім за
роботу в році, що минув.

– Рік був непростим, але ми  нор-
мально вийшли на фінішну пряму, – зау-
важив він. –  Турківщина – єдиний район
в області, який має  і реалізовує програ-
му «Комунальні дороги», ми один із п’я-
ти районів Львівщини, який виділяє кош-
ти з місцевого бюджету на підтримку  рай-
автодорів,  також ми  забезпечуємо
підтримкою з місцевого бюджету майже
всі державні установи, щоби покращити
їхню роботу  з обслуговування людей. Бо
таке життя – потрібно допомагати, підтри-
мувати, сприяти.  І попри те, що наш  рай-
онний бюджет  не такий вже й  багатий,
як би хотілося, але ми даємо собі раду.
Районний бюджет забезпечує співфінан-
сування, проектів з фонду регіонального
розвитку, мікропроектів, субвенцій, що
надходять за сприяння депутата Верхов-
ної Ради України Андрія Лопушанського,
різного роду обласних програм. Хто хоче
працювати, ми завжди підставимо пле-
че й допоможемо, – зауважив Володи-
мир  Омелянович.

Начальник відділу економічного  роз-
витку і торгівлі Турківської РДА Тетяна Ку-
рус прозвітувала про те, що було зробле-
но за минулих три роки в нашому районі.
Зокрема на ремонт  та утримання авто-
мобільних доріг загального користуван-
ня та комунальної форми власності Тур-
ківщини скеровано близько 533, 0 млн.
грн.  За ці роки введено нові виробничі
потужності: Явірський цех ДП «Турківсь-
ке лісове господарство» з виробництва
пиломатеріалів,  цех ТзОВ «Онур» з ви-
робництва щебенево-цементної суміші,
молокопереробний цех ПП «Еко-Газда»
в с. Н. Гусне. Значно покращено  матері-
ально-технічну базу соціальної інфраст-
руктури. Зокрема збудовано ЗОШ І-ІІІ ст..
в с. Нижня Яблунька та реконструйовано
будівлю Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст., ведеть-
ся будівництво школи в с. Либохора,
відкрито реконструйоване приміщення

НД в с. Карпатське, відремонтовано шко-
ли, народні доми, амбулаторії й ФАПи.
Упродовж 2016-2018 рр. на Турківщині
реалізовано 217 інфраструктурних про-
ектів, на загальну суму 92, 7 млн. гривень.
За рахунок коштів субвенції з державно-
го бюджету на соціально-економічний
розвиток  окремих територій, у 2016 р.
реалізовано 4 проекти, на суму 2444,4
тис. грн., в т. ч. субвенція з державного
бюджету – 2428, 3 тис. грн.;  у 2017 р. ре-
алізовано 63 проекти, на суму 4024, 0 тис.
грн., в т.ч.  субвенція з державного бюд-
жету – 3937,8 тис. грн.;  а в 2018 році  було
реалізовано 53 проекти на суму 5270, 845
тис. грн.,  в т. ч. субвенція з державного
бюджету – 5035, 257 тис. грн.. За три роки
реалізовано багато мікропроектів в га-
лузі  освіти, охорони здоров’я та  культу-
ри; у  2016 р. – 33, у 2017  та у 2018 р. – по
17 . Згідно обласних програм, у 2017 році
було реалізовано 5 проектів, а в 2018-му
– 9. Також у 2018 році розпочато роботи
з  будівництва сільської лікарської амбу-
латорії   в с. Либохора та  виготовлено
ПКД з будівництва сільської лікарської
амбулаторії в с. Н. Яблунька. Завершено
впровадження мікропроектів УФСІ в
рамках проекту «Сприяння розвитку соц-
іальної інфраструктури»  2013-2016 рр. А
це проведено капітальний ремонт ДНЗ
№1 м. Турка, амбулаторій сіл Верхнє,
Ільник, Боберка, ФАПу в с. Шандровець.

Також Тетяна Михайлівна  окреслила
перспективи розвитку нашого району на
наступні три роки.  У першу чергу  мова
йде  про  покращення транспортної дос-
тупності – ремонт доріг загального та
місцевого значення, введення нових ви-
робничих потужностей – відкриття нових
цехів з переробки м’ясо-молочної про-
дукції, покращення матеріально-техніч-
ної бази соціальної інфраструктури – ре-
монт шкіл, народних домів, лікарських
амбулаторій, ФАПів, розвиток туризму та
поглиблення міжнародного співробітниц-
тва (відкриття митних переходів Бобер-
ка-Смольник, Лопушанка-Міхновець).

Про джерела залучення коштів на ре-
алізацію усіх цих програм   (а це – Дер-
жавний фонд регіонального розвитку,
субвенція на соціально-економічний
розвиток, мікропроекти обласної ради,
бюджет розвитку обласної ради, обласні
програми, секторальна бюджетна
підтримка ЄС  за різними програмами,
мікропроекти УФСІ в рамках проекту
«Сприяння розвитку соціальної інфрас-
труктури», інші програми та гранти міжна-
родної технічної допомоги) розповів при-
сутнім перший заступник голови Турківсь-
кої РДА Микола Яворський. Він же й зак-
ликав  місцеві громади Турківщини взяти
активну участь в реалізації проектів,  не
бути пасивними, адже під лежачий камінь
вода не  тече.

Насамкінець взяв слово Петро Коса-
чевич, – голова МГО «Світовий Конгрес
Бойків». Петро Іванович  розповів, як очо-
лювана ним організація готується до
Світового Конгресу Бойків, і закликав зро-
бити усе можливе для того, аби зберегти
наш район як  адміністративно-територ-
іальну одиницю.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÍÎ ÑÒÀªÒÅ ÊË²ªÍÒÎÌ
«ËÜÂ²ÂÅÍÅÐÃÎÇÁÓÒÓ»

У грудні минулого року листоноші, разом із звичними квитанціями «Львівоб-
ленерго», принесли споживачам й повідомлення, що з 1 січня 2019 року оплату
за спожиту енергію буде розділено, зокрема за споживання та транспортуван-
ня. Щось подібне, вже тривалий час практикують газопостачальники.

Отримавши повідомлення, багато жителів Турківщини  не знають, що з ним робити.
Хтось самостійно їде до Турківського РЕМу, а інші збирають повідомлення по сусідах і
делегують до ремівців, як у селах кажуть «пробивних людей». Насправді ж, їхати нікуди
не потрібно, тим більше укладати якісь додаткові угоди. Достатньо продовжувати спо-
живати електроенергію і оплатити рахунок за світло – Ви автоматично станете клієнтом
«Львівенергозбуту».

Заява-приєднання, яку отримають  клієнти РЕМу, має на меті проінформувати про
зміни, які відбуваються в енергетиці України та, зокрема, ПрАТ «Львівобленерго». Її
клієнти можуть заповнити і повернути, але  за власним бажанням.

Адже, відповідно до Закону України  «Про ринок електроенергії», фактом приєднан-
ня до умов договору постачання універсальних послуг, договору про надання послуг з
розподілу електричної енергії є вчинення споживачем хоча б однієї з таких дій:

- факт споживання електричної енергії;
- оплата рахунку постачальника універсальної послуги;
- надання підписаної заяви-приєднання (за бажанням).
Отже, наголошуємо, спеціально йти чи їхати до РЕМу, щоб переукласти договори, не

потрібно.
Василь ВАСИЛЬКІВ.



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

Часопис виходить раз на тиждень.

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

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

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

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
ÍÀØ ÑÀÉÒ Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ²: boykivshchina.info

8  стор.                    «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»          4 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó

– матеріали рекламного характеру.

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Голова Турківської районної ради, депутатський корпус районної

ради, працівники апарату районної ради висловлюють щире співчут-
тя депутату Львівської обласної ради Ігорю Михайловичу Комарниць-
кому з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Ярослави Йосипів-
ни.

Свати з Гусного – Василь та Валентина Стояновичі – висловлю-
ють щире співчуття сватам із Верхнього Висоцького – Василю Ми-
рославовичу та Людмилі Іванівні Надичам – з приводу тяжкої втра-
ти – смерті матері та свекрухи – Катерини Миколаївни Надич.

Працівники Либохорської сільської ради та депутатський корпус
глибоко співчувають голові Либохорської сільської ради Василю Ан-
дрійовичу Комарницькому з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті  сестри  – Теодозії.

Громада с. Либохора висловлює щире співчуття голові сільської
ради Василю Андрійовичу Комарницькому з приводу тяжкої втрати
– смерті сестри.

Колектив ПП «Тур-Авто» висловлює щире співчуття механіку Олек-
сандру Івановичу Захаревичу з приводу тяжкої втрати – смерті бать-
ка.

Колектив ПП «Тур-Авто» висловлює щире співчуття механіку Оле-
гу Мирославовичу Надичу з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Педагогічний та учнівський колективи Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. су-
мують з приводу передчасної смерті учениці – Яни Іванівни Чапли-
нець – і висловлюють щире співчуття батькам та родині покійної.

Урочисто відкриваючи змаган-
ня, всіх учасників, а також вбол-
івальників, привітали: завідувач
сектору молоді та спорту Туркі-
вської РДА Василь Поточний;
сільський голова с. Боберка
Микола Копанишин; директор
Боберківського НВК Василь Са-

ÒÅÍ²ÑÍÈÉ ÒÓÐÍ²Ð
Ó ÁÎÁÅÐÖ²

Напередодні Дня Святого Миколая у приміщенні Боберківсь-
кого НВК пройшли змагання з настільного тенісу. Участь у
спортивному заході взяли команди з с. Боберка, с. Лімна, с.
Присліп та м. Турка. Спортсмени були розділені на три вікові
категорії:  учні 4-5 класів; учні 6-11 класів;  дорослі.

харнацький.
Перед початком змагань всі

присутні виконали Державний
гімн України.

За підсумками зіграних партій,
кращим у наймолодшій віковій
категорії став  Степан Копани-
шин, другу сходинку посів Роман

Бутрей, третє місце здобув Рос-
тислав Біжик, всі – учні Боберкі-
вського НВК.

У другій віковій категорії – се-
ред учнів 6-11 класів – команди
розподілились наступним чи-
ном: І місце –Боберка 1; ІІ місце
– Турка; ІІІ місце –Боберка 2.

Серед дорослих: І місце – Тур-
ка; ІІ місце – Лімна; ІІІ – Бобер-
ка.

Переможці та призери зма-
гань були нагороджені грамота-
ми сектору молоді та спорту Тур-
ківської РДА, які в урочистій
обстановці вручив завідувач сек-
тору Василь Поточний.

Важливим є і те, що в тенісно-
му турнірі взяв участь досвідче-
ний спортсмен, багаторазовий
призер чемпіонатів Українів се-

ред зв’язківців, началь-
ник центрального
відділення поштового
зв’язку м.Турка Михайло
Колчар.

Усі учасники змагань,
а також активні уболі-
вальники, були наго-
родженні солодкими
подарунками, які нада-
ла колишній вчитель
фізичного виховання
Боберківської школи (а
нині  жителька м. Турка),
начальник Львівського
відділення ТОВ ФК «Ок-
тава фінанс» м. Турка –
Оксана Марич.

Дирекція Боберківсь-
кого НВК, молодь с. Боберка
щиро дякують тренеру-виклада-
чу з настільного тенісу ДЮСШ
«Юність» – Василю Гую за орган-
ізацію змагання,  а Оксані Ма-
рич  – за спонсорську допомогу
та солодкі подарунки і сподіва-
ються, що такі змагання стануть
традиційними.

Наш кор.

ХТО ЗНАЙШОВ
ЗГУБУ, ПРОСИМО

ПОВЕРНУТИ
21 грудня 2018р. у маршрутці

«Турка-Либохора» було залише-
но сумку з документами.

Прохання за винагороду по-
вернути їх власнику (тел.:
0685661475), або в редакцію.

ÏÅÐÅÄÍÎÂÎÐ²×Í²
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍ² ÏÐÎÁËÅÌÈ
Відносно теплі і малосніжні зими останніх років, очевидно

розслабили чиновницьку братію, а може вселили в їхні душі
байдужість. Власне через це ми з невеликою відповідальністю
готуємося до вирішення проблем, зокрема що стосуються
належного утримання шляхів у зимовий період. Негативним
прикладом може бути завершення 2018 року. Турка вкотре
«прославилася» в мережі Інтернет, практично, непроїзними
вулицями. Часто водії, особливо ті, хто приїхав у гості з інших
регіонів, просто боялися їхати вул. Середня, вул. Міцкевича, з
особливими проблемами на мості, де починається вул. Трав-
нева. В передноворіччя відмовлялися їхати автобуси, що кур-
сують  по маршруту Турка-Хащів. І лише 31 грудня, після чис-
ленних нарікань, РДА взяла частину міських проблем під свій
контроль, зокрема по вулиці Середня в м.Турка.

До редакції телефонувало
декілька десятків жителів
району, які з великими труд-
нощами діставалися автомо-
білями до райцентру. Один  з
них розповів, що їдучи позаду
грейдера, з ледь опущеною
лопатою, впродовж усього
шляху горнув сніг своїм Фоль-
цвагеном, щораз пробуксову-
ючи і набираючи нових
обертів.

Страшно собі уявити транс-
портний колапс в місті та рай-
оні, після можливих триден-
них опадів, наприклад, таких
як в перший робочий день но-
вого року. А якщо б, не дай Бог,
трапилась ситуація, як нещо-
давно на Полтавщині, то в нас
би взагалі життя зупинилося.

Коментуючи складну зимо-
ву ситуацію, 80-річний дідусь,
наш додзвонювач, збагаче-
ний життєвим досвідом, в
злості та обуренні, вигукнув:
«Мало бути патріотом, одягненим у вишиванку – треба бути відпов-
ідальним господарником і розуміти, якщо тобі довірили посаду, то
вона є не подарунком, а важкою, щоденною працею для блага лю-
дей».

Давайте хоч до Різдвяних свят зробимо все можливе, щоб черго-
вий раз не ганьбити нашу славну Турку – столицю Бойківського краю.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÎÂ²Ð’ß
ÏÎÁÐÀÒÈÌ²Â

Для того щоб координувати
роботу і мати тісний контакт
з учасниками бойових дій, що жи-
вуть в найвіддаленіших регіонах
України, нещодавно у нашій дер-
жаві створено Міністерство у
справах ветеранів.

А на недавньому зібранні  учас-
ників АТО Турківщини відповідаль-
ну місію координатора між
Львівським обласним представ-
ництвом Міністерства та нашим
районом довірено заступнику голови громадської організації «Учас-
ники АТО Турківщини» Миколі Коноваленку – людині активної життє-
вої позиції й безкомпромісному лобісту інтересів бойових побра-
тимів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Гайморит і синусит припинять
мучити, якщо першого дня натер-
ти місця гайморових пазух соком
листя індійської цибулі, а наступ-
ного – соком м’яти перцевої. Так
і чергувати протягом місяця.

ЦЕ –
ВАЖЛИВО!

За прогнозами синоптиків,
упродовж 2-х наступних днів
(суботи та неділі) на Турків-
щині очікуються інтенсивні
опади, а вже в час Різдвяних
свят – морози до 20 градусів.
Все це може ускладнити і без
того не просту ситуацію на
дорогах району та стати при-
чиною непередбачуваних ситу-
ацій, як у закладах соціально-
культурної сфери, так і в при-
ватних господарствах.

Власне тому, просимо автовлас-
ників, без нагальної потреби утри-
матися від поїздок. Але коли поїздка
неминуча – бути обачними, пере-
вірити комплектацію автомобіля і
переконатися, що авто укомплек-
товане всім необхідним на випадок
непередбачуваних ситуацій. По
можливості допомогти комунальни-
кам та шляховим організаціям при
очистці доріг від снігу.

Керівникам установ та органі-
зацій, власникам будинків рекомен-
дуємо подбати про те, щоб дах був
очищений від надмірного снігового
покрову, аби, не дай Боже,  не став-
ся обвал. Будьмо обачними та
дбаймо про власну безпеку та без-
пеку оточуючих.
Районна комісія  з питань ТЕБ НС.


