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Парафіяни та церковний комітет церкви Святого Духа с.
Ільник щиросердечно вітають з ювілеєм настоятеля храму о.

Романа Гобрея і бажають шановному ювіляру міцного
здоров’я, душевного тепла,  успіхів на ниві служ-
іння Господу і людям, щоденної опіки Всевиш-
нього та захисту Ангела-охоронця.

Хай благословить Господь Вас щедро,
Доброту утверджує й любов,
Зміцнює здоров’ям, мир дарує,
Радість звершень, силу молитов.
Щоб були щасливі Ви в родині,
Серед близьких, друзів, в священстві!
Благодаті Божої, людської шани,
Многих і благих Вам літ в житті!

Сердечно вітаємо із золотим ювілеєм колегу по роботі, доб-
ру, щиру, енергійну, творчу  людину, вчителя початкових класів –
Марію Михайлівну  Кузьо.

Шановна Маріє Михайлівно! З нагоди такого прекрасного
життєвого   свята бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного
затишку,   поваги від людей, любові – від рідних, підтримки – від
друзів, успіхів у всіх справах та починаннях. Віримо, що попере-
ду у Вас буде ще багато щасливих років життя, бо Ви його над-
звичайно цінуєте.  Нехай Господь благо-
словляє кожен Ваш день, Ангел-хорони-
тель оберігає кожен  Ваш крок.

Щоб було все гаразд в роботі.
Вона, звичайно, не проста.
Щоб було все — і «за», і «проти»,
як компроміс — життя-буття!
Ще раз сердечно Вас вітаєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
І довгі, довгії літа!

З повагою – колектив Завадівського НВК.

Сьогодні, на  свято Успіння Пресвятої Богородиці, відзначає
свій день народження житель села Верхнє Висоцьке Роман
Йосипович Бугай.

Бажаємо дорогому і люблячому, чуйному, щирому, турботли-
вому чоловіку і татусю, найкращому у світі дідусеві міцного здо-
ров’я, щастя, родинного тепла, радості щоденної,  життєвих
сил та енергії,  ясного сонця та Божої благодаті.

Хай квітнуть   Ваші дні, як трави влітку,
І будуть в них сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти,
Щоб смутку у душі ніколи не було!
Зичимо здоров’я, щастя і добра.
Від Бога – ласки, від людей – поваги.

Опіку хай зсилає Мати Пресвята
На довгий і щасливий вік – на многії

літа!
З любов’ю і повагою – дружина Марія,  сини

Ростислав і Василь, дочки Тетяна, Наталія,
Галина і Ольга; невістки Алла і Світлана, зяті Микола, Дмитро,
Тарас і  Богдан; онуки – Діана, Василь,  Денис, Тарас, Роман,
Марія, Юрій, Володимир, Єлизавета, Владислав, Яна, Дмитро
і Володимир.

Але, попри це, сутність неза-
лежності України від цього мен-
шою не стає. Хочеться вірити, що
пройде зовсім небагато часу і ми
матимемо таку незалежність,
про яку мріяли наші діди й пра-
діди, за яку віддавали життя.  Як
роса на сонці, згинуть всі вороги
Української держави, відверті й
приховані, й  запануємо ми брат-
тя у своїй сторонці.

Направду було на що подиви-
тися у переддень Дня Прапора
– у суботу, 22 серпня, в м.Турка.
Учасники АТО/ООС в одностро-
ях вишикувалися до урочистого
маршу з прапорами й під пиль-
ними поглядами містян урочис-
то пройшлися до скульптури
Божої Матері. Там настоятелі
міських храмів отці Тарас, Мико-
ла, Михаїл, Ігор, а також військові
капелани о. Іван зі с. Верхнє та
о. Роман із с. Нижнє Висоцьке,
відслужили молебень, а опісля
разом з атовцями продовжили
свій урочистий марш й аж до
майдану Тараса Шевченка. Тут
відбулося святкове віче з вшану-
вання героїв-захисників України
та невеличка концертна програ-
ма, зоорганізована відділом
культури, туризму  й  молоді Тур-
ківської РДА. Ведучі – учасник
АТО Микола Антонів, завідувач
Народного дому с. Верхнє та
працівниця РНД Ірина Лоневсь-

ÌÀÐØ ÇÀÕÈÑÍÈÊ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÒÀ ÂÈÑÒÀÂÊÀ ÊÂ²Ò²Â –

ключові заходи в рамках святкування 29-ї
річниці Незалежності України

Хоч і за малої кількості містян, але урочисто й піднесено, пройшли в райцентрі святкування
Дня Прапора та 29-ї річниці Незалежності України. Пригадується, як десять чи п’ятнадцять
років тому майдан Шевченка в подібні дні збирав сотні, а бувало, навіть й тисячі людей, з-
посеред яких панувала радість від того, що наша держава – вільна серед вільних, а її громадяни
мають можливість самостійно вирішувати свою долю. Зараз, у зв’язку з війною на Сході Украї-
ни, епідемією, викликаною  Covid-19,  ентузіазм  дещо вщух, багато людей піддалися зневірі.

ка – в скорботі згадали 8 загиб-
лих в російсько-українській війні
наших земляків та вже 16 помер-
лих, які за різних обставин пішли
у засвіти на рідній бойківській
землі. Всіх  їх присутні вшанува-
ли хвилиною мовчання. Емоцій-
ними і повчальними були висту-
пи зокрема Турківського місько-
го голови Геннадія Когута, по-
мічника депутата Верховної
Ради України Андрія Лопушансь-
кого Ірини Кіри, в недавньому
заступника голови Турківської
РДА Юрія Лила  та знаних не
лише на Турківщині, а й далеко

за її межами, учасників АТО та
майданівців Івана Круца та Євге-
на Стерлянікова.

Від установ та організацій Тур-
ківщини було покладено квіти до
пам’ятників Тарасові Шевченку,
Степанові Бандері, Небесній
Сотні, меморіальних дощок  за-
гиблим учасникам АТО – Олек-
сандру Ільницькому та Юрію
Міську, скульптури Божої Матері,
меморіальної дошки прапоро-
носця Майдану Романа Сеника,
пам’ятника учасникам АТО.

(Закінчення на 2 стор.)

×È ÁÎÉÊÎÒÓÂÀÒÈÌÓÒÜ ÂÈÁÎÐÈ?
Ініціативна група, що має намір створити Нижньояблунську

ОТГ, розповсюдила листівку-звернення до жителів сіл Боберка,
Шандровець, Верхня Яблунька, Нижня Яблунька, Нижній Турів
та Верхній Турів, в якій закликають педагогів, працівників бюд-
жетних установ та держпідприємств не давати згоди на член-
ство в дільничних виборчих комісіях,  таким чином бойкотува-
ти виборчий процес.

Це в разі, якщо влада не дослухається до їхніх вимог щодо створен-
ня Нижньояблунської ОТГ. З даного питання Львівський обласний
адміністративний суд,  до якого звернулася ініціативна група, в деся-
тих числах жовтня має  винести свій вердикт.

Наш кор.
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Шановні педагоги, учні, батьки!
Сердечно вітаю вас з початком нового

навчального року!  Буде складно, адже
проходитиме він в умовах карантину, спри-
чиненого коронавірусною інфекцією.  Але
вірю, що ми переживемо цей нелегкий
період.  

День знань – це свято всіх, хто вчиться
і навчає, хто виряджає до школи і зустрі-
чає з неї, хто щодня везе шкільним авто-

бусом, хто спонукає до
творчості та

спортивних пе-
ремог, хто до-

помагає зро-
зуміти прості
та вічні істи-
ни, завдяки
яким з ма-
ленької лю-
дини фор-

мується осо-
бистість.
З особливим тре-

петом звертаюся до
першокласників – нехай ваш шлях буде
захоплюючим, цікавим та надзвичайно
пізнавальним. Гарної вам подорожі Краї-
ною знань!

   У цей день хочеться сказати слова
щирої вдячності усім, хто присвятив своє
життя нелегкій педагогічній та осві-
тянській справі. Шановні вчителі, пам’я-
тайте – саме завдяки Вашій щоденній
праці твориться майбутнє країни. Тільки
від Вас залежить, якою стане маленька
людина в майбутньому. Майбутнє людства
сидить сьогодні за партою. Воно таке
боязке, вразливе і щире. Воно з надією
заглядає у ваші  очі... То й плекаймо наше
майбутнє.

    Зичу, щоб кожен ваш день був спов-
нений радістю, щастям та теплом людсь-
кої подяки за добрі справи.

Нехай новий навчальний рік стане ро-
ком нових професійних досягнень, нау-
кових відкриттів та особистих звершень,
а життя виставляє лише гарні оцінки!

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,
депутат Верховної Ради України

Дорогі школярі, педагоги, батьки!
Щиросердечно вітаю вас з початком но-

вого навчального року!
Загальновідомо, що знання – це сила.

Сила творін-
ня, добра, сус-
пільної злаго-
ди та поступу.
Вони, мов чи-
сте повітря і
ж и ттє д ай на
енергія сонця,
необхідні нам
для будівницт-
ва держави.
Надіюся, що й
епідемія коро-
навірусу не зу-
пинить вас у
пошуках нових
знань.  Кожен з нас, перегортаючи сто-
рінки свого життя, зупиниться на тій, що
має назву «школа». І полинуть тоді дум-
ки приємні, життєрадісні, і защемить сер-
це, бо згадуєш своє дитинство, юність,
своїх кращих друзів, своїх порадників і на-
ставників – учителів.

Щира вдячність вам, дорогі педагоги,
за самовіддану працю, за виконання
такої відповідальної місії як виховання
підростаючого покоління. Адже саме ви
сприяєте формуванню юних особистос-
тей, від яких залежить наше майбутнє,
завтрашній день Української держави.

У цей день хочеться побажати першок-
ласникам міцного здоров’я,  любити
рідну мову і землю, поважати працю і
знання. Сподіваюся, що ви, мої юні друзі,
будете сумлінними і розумними учнями.

Дорогі одинадцятикласники! Цей на-
вчальний рік стане останнім для вас. Бе-
режіть у своїй пам’яті шкільні роки, як
неоціненний дарунок долі, не підвладний
плину часу образ учителя, який навчав
кожного з вас не тільки читати та писати,
а й основам великої науки – життя.

З початком нового навчального року!
Віталій БАБЯК,

голова Турківської РДА.

 Шановні педагоги, дорогі учні, батьки!
Щиро вітаємо вас з Днем знань —

справжнім всенародним святом муд-
рості, доброти і людяності. Цей день зав-
жди особливо урочистий і хвилюючий,
адже саме з нього починається незвіда-
ний, цікавий і водночас нелегкий шлях до
пізнання, до нових звершень, до само-

стійного життя.
Бажаємо усім

школярам на цьому
шляху підкорити
нові вершини знань,
зустріти добрих і
надійних друзів та

досягти омріяної
мети. Переконані, ваші

здібності, наполегливість
стануть запорукою визнач-

них успіхів у дорослому
житті, а сприятимуть цьому — високі стан-
дарти української освіти, рівні можливості
в її здобутті для кожної дитини. Найщиріші
слова подяки — вчителям, які щедро
діляться своїми знаннями, плекають
справжніх патріотів нашої держави. Їх
мудрість і великодушність залишається
з вихованцями на все життя.

Нехай цьогорічний Першовересень
буде сонячним, і незважаючи на незруч-
ності через карантин, викликаний пан-
демією коронавірусу  у світі, несе добрий
настрій у кожну школу, кожну нашу  роди-
ну!

Зі святом, дорогі друзі! Щасти вам!
Оксана МАНЮХ, начальник відділу

освіти Турківської РДА;
Михайло КРОПИВНИЦЬКИЙ, голова

районної профспілкової організації пра-
цівників освіти і науки Турківщини.

Дорогі учні, вчителі, батьки!
Від усього серця вітаю вас із Днем

знань! Це всенародне свято приходить
до нас разом із початком нового навчаль-
ного року, коли перед дітьми знову гос-
тинно відчиняються двері шкіл. Цьогоріч
воно буде  проходити в незвичних умо-
вах, спричинених COVID-19, але  надію-
ся, що  ми  подолаємо  епідемію, і все у
нас буде добре.  Перед  молоддю у нас
відкрито всі дороги.  Я глибоко вірю, що
вона  піде обраним шляхом твердо і впев-
нено, здобуде багато славних перемог,

досягне вер-
шин профес-
ійного успіху.

Для когось
н а вч а л ь н и й
рік, що поч-
неться, буде

першим, для
когось – останнім

чи черговим. Але
день, яким він відкри-

вається, однаково хви-
люючий і незабутній – святковою атмос-
ферою, барвами осінніх квітів, свіжістю
оновлених класів. І, звичайно,  дзвінким
закличним  шкільним дзвоником.

Нехай цей навчальний рік відкриє пе-
ред вами, дорогі  учні,  нові горизонти
пізнання себе і світу, вчителів надихне
успіхами вихованців, батьків – гордістю
за своїх дітей.

Сподіваюся, що День знань стане для
всіх початком наполегливої праці, над-
ійним кроком у світ пізнання.  Міцного
здоров’я вам усім, успіхів і мирного без-
хмарного неба!

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Велику зацікавленість, особ-
ливо в малечі, викликала демон-
страція військової техніки Сам-
бірського інже-
нерного полку та
відділів прикор-
донної служби,
що розташовані в
нашому районі.
Військовослуж-
бовці цікаво роз-
повідали про  її
призначення, ба-
жаючі могли по-
тримати в руках
зброю, посидіти у
грізній військовій
машині, словом
доторкнутися до
всього того, що
стоїть на сторожі
нашої держави.
Це, без сумніву, є
важливою скла-
довою у питанні
військово-патріо-
тичного виховання молоді.  Та-
кож військовики приїхали з по-
льовою кухнею, де всі бажаючі
могли скуштувати   смачну кашу,
якою харчуються наші захисни-
ки на полігонах під час бойових
операцій. ГО «Учасники АТО Тур-
ківщини» щиро вдячна найпер-
ше військовикам, що дали згоду

приїхати в Турку, а також голові
Турківської районної ради Воло-
димиру Лозюку, який допоміг в
організації цього чудового захо-
ду.

З нагоди Дня Незалежності
Володимир Лозюк нагородив
шістьох прикордонників подяка-
ми районної ради. Зокрема
Олександра Канарського – май-
ора, начальника відділення
інспекторів прикордонної служ-
би  «Лопушанка» відділу прикор-
донної служби «Сянки»; Івана
Кравчука –старшого прапорщи-

ка, старшого інспектора прикор-
донної служби відділення
дільничних інспекторів прикор-
донної служби відділу прикор-
донної служби «Сянки»»;  Івана
Дуркота –  старшого прапорщи-

ка, дільничного інспек-
тора прикордонної служ-
би І категорії відділення
дільничних інспекторів
прикордонної служби
відділу прикордонної
служби «Сянки»; Петра
Жавка – прапорщика,
дільничного інспектора
прикордонної служби І
категорії відділу прикор-
донної служби «Сянки»;
Івана Цапа – старшого
прапорщика, інспектора
прикордонної служби,
майс тр а-началь ни ка
групи інспекторів при-
кордонної служби
відділу прикордонної
служби «Сянки»; Василя
Івануся – старшого пра-
порщика, старшину, на-

чальника відділення логістики
відділення інспекторів прикор-
донної служби «Лопушанка»
відділу прикордонної служби
«Сянки».

А наступного дня, у  неділю, в
День Прапора, перший заступ-
ник голови Турківської РДА На-
талія Ільницька, заступник голо-
ви  Турківської РДА Василь Ци-

бак, заступник голо-
ви районної ради Ва-
силь Костишак, Турк-
івський міський голо-
ва Геннадій Когут та
Юрій Лило   з  самого
ранку урочисто
підняли наш синьо-
жовтий прапор на
щоглі біля пам’ятни-
ка Шевченкові.

Цікавий захід
відбувся і в День Не-
залежності, 24 серп-
ня. Після Служби
Божої в храмі св. апо-
столів Петра і Павла
м. Турка, отець-де-
кан Тарас разом з
церковним хором та
парафіянами прийш-
ли до пам’ятника Кобзареві, де
урочисто заспівали Гімн Украї-
ни та церковний гімн «Боже ве-
ликий, єдиний». Заступник голо-
ви райдержадміністрації Ва-
силь Цибак та начальник відділу
культури, туризму та молоді Лілія
Яворська поклали квіти до пам-
’ятника Кобзареві, а затим відбу-
лася виставка квітів. На суд гля-
дацької  аудиторії було пред-
ставлено п’ять композицій. А
для того, щоб вибрати найкра-
щу, організатори провели голо-
сування. Присутні отримували
спеціальні бюлетені, й визна-
чившись, підходили до тієї чи
іншої композиції,  кидали листо-
чок в урну, таким чином засвід-
чуючи своє уподобання. Згодом
лічильна група підрахувала бю-
летені і визначала переможця.
Першого місця удостоїлася ком-
позиція «Україна – це ти!» (71
голос) – від Турківської районної
ради, другого – «Хай святиться
ім’я твоє, Україно» (53 голоси) –
від Турківської районної бібліо-
теки,  третього – композиція
«Моя єдина Україна» (43 голо-

си) –  від Турківської дитячої му-
зичної школи, четвертого –
«Живи, Україно! Живи для кра-
си, для правди, для волі!»(33 го-
лоси) – від Турківської дитячої
бібліотеки, і п’ятого – «Земля
усміхається квітами» (32 голоси)
– від районного Народного дому.

Можна багато розповідати про
кожну з композицій, про нео-
рдинарні задуми в її підготовці,
але найбільше зацікавлення
викликала композиція, що ста-
ла переможцем. Вона була
зроблена у вигляді одягу жінки-
українки, і всі бажаючі підходи-
ли до неї, приміряючи її до себе,
а в результаті було чудове фото.

Втім, незалежно, хто яке місце
здобув, усі учасники були відзна-
чені подяками  та призами
відділу культури, туризму та мо-
лоді  Турківської РДА, які вручи-
ла начальник Лілія Яворська.
Призери конкурсу також отри-
мали подарунки від голови Тур-
ківської районної ради Володи-
мира Лозюка.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÌÀÐØ ÇÀÕÈÑÍÈÊ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÒÀ ÂÈÑÒÀÂÊÀ ÊÂ²Ò²Â –

Ключові заходи в рамках святкування 29-ї
річниці Незалежності України

(Закінчення.
Початок на 1 стор.)
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У БОРИНІ ВНАСЛІДОК
ДТП ЗАГИНУЛИ 2 ЛЮДИНИ

Як попередньо встановили правоохоронці, у середу, 26  серпня, близько сьомої години вечора,
водій мікроавтобуса «Опель» - 53-річний місцевий мешканець, на повороті не впорався з керу-
ванням та скоїв наїзд на пішохода, який рухався узбіччям, після чого автомобіль з’їхав у кювет.
  

Від травм, отриманих внаслідок
аварії, на місці події  загинув 58-річний
пасажир «Опеля». Травмований
пішохід, віком 58 років, помер дорогою
до лікарні. Водія мікроавтобуса з тілес-
ними ушкодженнями доставили до
лікарні. Всі учасники ДТП – жителі Бо-
рині.

На місці події  працювали слідчі
відділу розслідування злочинів у сфері
транспорту поліції Львівщини та слідчо-
оперативна група Турківського відділен-
ня поліції.

 За фактом відкрито кримінальне
провадження за ч.3. ст. 286 (Порушен-
ня правил безпеки дорожнього руху)
 Кримінального кодексу України. Санк-
ція статті передбачає покарання  - поз-
бавлення волі від п’яти до десяти років.

Як повідомили згодом, водій, на мо-
мент скоєння ДТП, перебував у стані алкогольного сп’яніння.  Його затримали у порядку ст.208 Крим-
інального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
Наш кор.

²ËËß ÑÈÐÊÎ ÒÅÏÅÐ Â
ÍÅÁÅÑÍÎÌÓ ÂÎ¯ÍÑÒÂ²
Рано, дуже рано перестало битися полум’яне серце патріо-

та, мецената, волонтера, учасника АТО, нашого земляка, урод-
женця с. Боберка Іллі Сирка. На початку серпня йому виповни-
лося лише 45 років. Але невблаганна смерть вирвала велико-
го патріота із земного життя, і він представився у Господніх
палатах, де Всевишній, без сумніву, знайде для нього гідне
місце, яке заслужив Ілля своїм земним життям. Він відчайдуш-
но боровся з важкою хворобою – лейкемією, але, на жаль, та
перемогла його.  Так пишуть його друзі, однодумці.

Коли почалася російсько-українська війна, він увесь 2014 рік їздив
на фронт як волонтер. Згодом у нього виникло бажання стати доб-
ровольцем, і в серпні 2015 року пішов на війну.

На Турківщині його добре пам’ятають і, без сумніву, пам’ятати-
муть довго як мецената. Він щороку, в день Святого Миколая, при-
їжджав у наш район з великим вантажем адресних подарунків для
багатодітних та малозабезпечених  сімей. Мені неодноразово до-
велося побувати з ним в кризових сім’ях, де батьки зловживають
алкоголем і мало уваги приділяють маленьким дітям. Коли Ілля
вручав малечі подарунки й бачив їхнє злиденне життя, на його очах
з’являлися сльози. Йому боліло, він співпереживав. Він завжди праг-
нув допомогти всім, бути потрібним державі. Але невблаганна
смерть перервала його милосердний політ, обірвала величні пла-
ни.

 Поховали  Іллю Сирка в його рідному селі Боберка, яке він без-
межно любив і гордився, що народився тут.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні педагоги, дорогі учні, батьки!
Прийміть найтепліші привітання з Днем знань! Початок навчаль-

ного року завжди особливо хвилюючий день, адже саме з нього
починається незвіданий, цікавий і нелегкий шлях до пізнання, до
нових звершень, до самостійного життя.

Особливим і дуже важливим у житті цей день є для першоклас-
ників, які, тримаючись за батьківські руки, вперше ступають на не-
звіданий шлях пізнання. Не менш важливим цей день є і для оди-
надцятикласників, майбутніх випускників, яким доведеться вже
незабаром обирати свій професійний шлях.

Дорогі учні!  У школі перед Вами
відкриваються тисячі доріг у Країну
Знань і вічних істин Справедливості та
Добра. Нехай збудуться всі Ваші мрії та
сподівання Ваших батьків, які бажають
бачити своїх дітей сумлінними, розум-
ними, вихованими й освіченими.

Це свято всенародне. Свято вчителів
і вихователів, свято батьків, дідусів і ба-
бусь, які разом зі своїми дітьми та ону-
ками знову прийшли до школи.

День знань єднає нас усіх, бо кожен ко-
лись у цей день переступив поріг рідної шко-
ли, відкрив першу книжку, написав перше сло-
во.

Шановні освітяни! Вам довірено найбільше
багатство нашої країни - діти. Дякую Вам за щоден-
ну самовіддану працю, розуміння, турботу, мудрість
і терпіння. Дяка Вам за те, що Ви виховали багато поколінь свідо-
мих українців і щиро ділитеся своїми знаннями, любов’ю та теплом
з молодою генерацією.

Щастя Вам, міцного здоров’я, натхненної праці та творчих успіхів!
Геннадій КОГУТ,

Турківський міський голова.

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÃÅÐÎ¯Â,
ÓÂ²ÊÎÂ²×ÍÈÂØÈ ÏÀÌ’ßÒÜ ÏÐÎ ÍÈÕ
Минулої неділі, у переддень 29-ї річниці Незалежності України, в с. Нижня Яблунька, за фінан-

сової підтримки депутата Львівської обласної ради Михайла Дзюдзя,  відбулися скорботно-
поминальні, водночас пошанувально-виховні заходи, присвячені двом  Героям, які віддали своє
життя в боротьбі за незалежність України, – Миколі Кльобу та Василю Гунзі. Окрім Михайла
Семеновича, участь у заходах взяли депутат Турківської районної ради Михайло Хорт, Нижнь-
ояблунський сільський голова Василь Хорт, Боберківський сільський голова Микола Копани-
шин, Нижньовисоцький сільський голова Ярослав Ірод, активіст Юрій Лило,   заступник голови
ГО «Учасники АТО Турківщини» Микола Коноваленко, рідні загиблих Героїв. На превеликий жаль,
проігнорували захід самі жителі Нижньої Яблуньки. Ба, та навіть ті, що називають себе побра-
тимами Героїв,   майже всі педагоги та учні школи. Чим вони керувалися, зневажаючи світлу
пам’ять своїх односельців, випускників школи, можна здогадуватися, але Бог їм суддя. Прикро,
що на цьому заході не було й представників районної влади.

Спершу гості разом з футбольни-
ми командами сіл Бітля, Нижнє,
Нижнє Висоцьке та Нижня Яблунь-
ка зібралися на стадіоні, де урочис-
то виконали Гімн України й хвилиною
мовчання пом’янули загиблих. Так
розпочався  четвертий  традиційний
футбольний турнір «Кубок Героїв
АТО», присвячений Миколі Кльобу та
Василю Гунзі. Затим на подвір’ї Ниж-
ньояблунського НВК відбулося уро-
чисте освячення та відкриття пам’-
ятної дошки Героям, яку запланува-
ли відкрити ще у 2017 році. І лише
тепер, завдяки Михайлу Дзюдзю, ці
плани стали реальністю.

Освятив пам’ятну дошку місцевий
парох, о. Богдан Малий, після чого
звернувся до небагаточисельних
присутніх, наголосивши на важли-
вості вшанування наших Героїв. Вис-
тупили  на відкритті й Михайло
Дзюдзь, Юрій Лило та директор
місцевого НВК Олександра Стояк.
Право  зняти біле полотнище перед
освяченням меморіальної дошки
було надано Михайлу Семеновичу та
родичам загиблих.

Цікаво й захоплююче проходили
футбольні поєдинки. Згідно жереба,
першими на поле вийшли команди
Нижньої Яблуньки та Нижнього Ви-
соцького. Гра  була рівною, подекуди
з ігровою перевагою гостей, але
долю матчу на останніх хвилинах  ви-
рішив один влучний гол   футболіста
господарів  – Ігоря Гудія. Другий по-
єдинок – між командами Бітлі й Ниж-
нього – завершився з рахунком 4:0.
У боротьбі за третє місце футболісти
з Нижнього Висоцького перемогли
молоду команду з с. Нижнє, з рахунком 4:2.  А у фінальній зустрічі господарі здобули перемогу над
бітлянами, з рахунком 2:1. Переможні голи забили Василь Сенів та Олег Данило. Кращим воротарем
турніру визнано Романа Дудка, кращим гравцем – Юрія Зайця. Обидва футболісти – з ФК «Прогрес» с.
Нижня Яблунька. Кращий бомбардир турніру – Назарій Славітич з Нижнього Висоцького. Команди, що
посіли перше, друге, третє місця, нагороджені кубками, медалями та грамотами;  грошовими премія-
ми та футбольними  м’ячами нагороджені всі, без винятку, учасники турніру.

Під час нагородження  Михайло Дзюдзь запевнив, що такі турніри, за його сприяння, й надалі  щор-
ічно будуть проводитися в с. Нижня Яблунька.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Чому саме село Розлуч було
обрано  місцем дискусії? Тому
що  Розлуч є однією  із перлин
відпочинкового туризму і оздо-
ровлення Українських Карпат.
Джерела мінеральних вод типу
«Содова», «Нафтуся», гідрокар-
бонантна вода, яка багата на
залізо, мають великі лікувальні
властивості.   До того ж  м’який
клімат  місцевості
ідеально  підходить
для відпочинку у
будь-яку пору року.
Приваблюють ту-
ристів  у Розлучі  й
різноманітні гірські
ландшафти. Все це
представляє  значні
перспективи розвит-
ку туристично-рекре-
аційної галузі  Турків-
щини та її інвестицій-
ну привабливість,
дозволяє формувати
туристично-рекреац-
ійний напрям розвит-
ку гірської території,
орієнтований як на внутрішні,
так і зовнішні потреби.

  До речі, протягом минулого
року відпочинкові заклади Роз-
луча відвідало  приблизно 70
тисяч осіб. У Розлучі на даний
час відсутні державні санаторії,
але  є 10 відпочинкових зак-
ладів. Зокрема 4 бази відпочин-
ку та 6 агроосель. Туристичний
збір за рік, що минув,  склав
94965 гривень, а за три місяці
поточного –  вже 51822 гривні.

Значну  увагу під час зустрічі
за круглим столом  було приділе-
но облаштуванню мінеральних
джерел. Так на території, де зна-
ходиться джерело  так званої

Адміністрація і  профспілкова організація КНП «Турківсь-
ка ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем народ-
ження завідувача господарства Лілію Ми-
хайлівну Блажівську і бажають ша-
новній ювілярці міцного здоров’я – з
роси і води, світлої радості в житті,
родинного тепла, сімейного бла-
гополуччя, рясних Божих благо-
словінь.

Щиро Вас з ювілеєм вітаємо,
Здоров’я, щастя, удачі ба-

жаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить Вас Мати

Божа!

Дирекція і педагогічний колектив ОНЗ ЗНЗ «Нижньояб-
лунський НВК І-ІІ ст. – ДНЗ» щиросердечно вітають із ювілей-
ним днем народження провідного спеціаліста відділу освіти
Богдана Васильовича Макаришина.

Шановний Богдане Васильовичу, з нагоди  Вашого ювілею
прийміть від нас сердечні вітання і щирі побажання міцного
здоров’я, достатку, довголіття. Нехай завжди на Вашому не-
босхилі сяє сонечко і буде тепло від усмішок і щирої людської

шани, а  Господь дарує Вам свою опіку, мирне небо
над головою  – на многії та благії літа!

З прекрасною датою Вас щиро вітаємо,
Щастя та радості багато бажаємо.
А здоров’ячка зичим найбільше,
Бо без нього жити найгірше.
Нехай Господь завжди допомагає,
А Мати Божа береже від зла.
Радості земної Вам бажаєм,
А від людей – поваги і тепла!

«залізної» води, потрібно вста-
новити столики з лавками і
смітники, прокласти доріжку до
джерела, гарно облаштувати
сам витік води, зробити вказівні
таблички. Те ж саме потрібно
зробити й на місці, де знахо-
диться джерело з «Нафтусею».
Джерело води «Содова» розмі-
щено біля відпочинкового ком-

плексу «Собінь». Територію, де
знаходиться джерело, також по-
трібно оновити та встановити
смітники. Приємно, що проект
Турківської РДА «Облаштування
джерела мінеральної води «Со-
дова» у с. Розлуч»  визнано пе-
реможцем конкурсу ініціатив
місцевих карпатських громад.
Він отримав грант на суму
174840 тисяч.  Оновлення  місць
біля цих цілющих джерел, без
сумніву,  привабить відпочиваль-
ників.

Адже впорядкування тери-
торій рекреаційного призначен-
ня, туристичних маршрутів,
об’єктів,  їх знакування  та мар-

кування є однією  із основних
умов збільшення туристичних
потоків та  кількості відпочиваль-
ників. Так само як активний роз-
виток зимових видів спорту та
спортивно-туристичної інфраст-
руктури в Розлучі чи в будь-яко-
му іншому населеному пункті
району, облаштування оглядових
майданчиків, фестивальних те-
риторій та відпочинкових зон. На
цьому й наголошували учасники
круглого столу. Без сумніву, роз-
виток туризму потребує й  знач-
ної підтримки з боку керівницт-
ва вищих ешелонів влади.  Хоча
б в питанні промоції туристично-
го потенціалу району, у питанні
будівництва кемпінгів та відпо-
чинкових майданчиків, пікнік-
локацій, адже  на усе це потрібні
чималі фінансові затрати. На
цьому акцентували увагу   учас-
ники  зібрання. А начальник уп-
равління туризму та культури
Львівської ОДА  Наталя Табака
взяла усі  пропозиції до уваги та

пообіцяла, по можливості, спри-
яти у розв’язанні наболілих про-
блем.

Також  учасники круглого сто-
лу оглянули місця мінеральних
джерел у с. Розлуч, а також по-
бували на  пасіці «Медова» –  у
пані Марії Надич, де  дізналися
від господині багато цікавого
про цілющі властивості  про-
дуктів бджільництва  та  почули
думку, що бджільництво, зокре-
ма   активна діяльність «хати-
нок на бджолах», проведення
фестивалів і свят меду можуть
стати   ще однією  золотою жи-
лою, яка живитиме туристичну
галузь Турківщини.

ОЛЬГА ТАРАСЕНКО.

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÒÓÐÈÇÌÓ –
ÑÏÐÀÂÀ ÊÎÆÍÎÃÎ,

Хто любить свій край, хоче відпочивати
у ньому, показати його іншим

Як привабити туристів на Турківщину, що для цього по-
трібно зробити,  про проблемні місця у сфері туризму, які по-
требують вирішення за участі обласної адміністрації та Уря-
ду, про роботу відпочинкових комплексів в умовах дії каранти-
ну та  про плани та перспективи розвитку території села
Розлуч як курортної місцевості обговорили нещодавно  під
час  круглого  столу «Село Розлуч – як туристичний центр»,
який  відбувся  на  розлуцькій базі відпочинку «Собінь».  Його
учасниками були: Наталя Табака – начальник управління ту-
ризму та культури Львівської ОДА, Василь Цибак – заступ-
ник голови Турківської РДА,  Володимир Лозюк – голова Туркі-
вської районної ради,  Лілія Яворська – начальник відділу куль-
тури, туризму та  молоді Турківської РДА, Михайло Шугало –
голова Розлуцької сільської ради, Петро Косачевич –   голова
МГО «Світовий Конгрес Бойків», Марія Надич – власниця агро-
оселі «Пасіка  «Медова», представники місцевих відпочинко-
вих закладів.

З В Е Р Н Е Н Н Я
голови Турківської райдержадміністрації

Віталія Бабяка
до мешканців району!

Протягом останнього часу в районі невпинно збільшуєть-
ся рівень захворюваності на COVID-19. Ріст кількості хворих
має своє пояснення – пом’якшення карантинних заходів сприя-
ло збільшенню кількості виявлених хворих.

Вкотре звертаємось до мешканців району: користуйтеся маска-
ми, антисептиками та дотримуйтесь соціальної дистанції. Не нех-
туйте правилами та засобами індивідуального захисту, адже від
виконання цих простих рекомендацій залежить ваше здоров’я,
життя та здоров’я людей, які перебувають поруч з вами.

Нагадуємо, що на даний час заборонено проведення масових
(культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рек-
ламних та інших) заходів за участі більше однієї особи на 5 кв. метрів
площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому
повітрі). Організатори заходів, відповідальні за дотримання фізич-
ної дистанції між учасниками, – не менше ніж 1,5 метра.

Просимо священнослужителів вживати всіх заходів щодо недопу-
щення поширення вірусної інфекції та проявляти відповідальність
за вірян.

Закликаємо вразливі групи населення максимально дотримува-
тися карантину і залишатися вдома, в першу чергу літніх осіб, а та-
кож тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону або з територій із
значним поширенням захворювання на COVID-19.

Звертаємо увагу власникам закладів громадського харчування
на персональну відповідальність за дотримання карантинних об-
межень під час роботи та проведення святкових заходів.

Інформуємо, що з 1 серпня 2020 року набула чинності постанова
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року «Про встановлен-
ня карантину та запровадження посилених протиепідемічних за-
ходів на території із значним поширенням гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», відпо-
відно до якої державною комісією з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій буде встановлено “зелений”, “жов-
тий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки
поширення COVID-19 в кожному регіоні України.

«Всі хвилюються, як буде відбуватися навчання, та
яким чином дотримуватися протиепідеміологічних пра-
вил.

У нас були оновлені рекомендації Всесвітньої орган-
ізації охорони здоров’я. Поспілкувавшись з міжнарод-
ними експертами та освітянами, ми внесли певні зміни
до наших протиепідеміологічних заходів», – зазначив
міністр.

Очільник міністерства назвав кілька нових правил,
яких потрібно дотримуватися працівникам та учням
освітніх закладів: 

Для учнів 1-4 класів пересування у закладах освіти
буде дозволятися без використання маски та респіра-
тора. 

У регіонах, що відносяться до помаранчевого рівня
епідеміологічної небезпеки, педагогам у процесі вик-
ладання навчальної дисципліни рекомендовано вико-

ристовувати захисні щитки. 
Вчителі, які працюють в жовтій або зеленій зоні, по-

винні просто дотримуватися відповідної дистанції. 
Допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки

після проведення відповідної термометрії. 
У випадку підтвердження коронавірусної хвороби ко-

гось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та
провести заходи, передбачені галузевими стандарта-
ми МОЗ. 

Дозатори та антисептики повинні знаходитися у зак-
ладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ре-
тельно мити руки після кожного уроку.  

У МОЗ зазначають, що незабаром опублікують повний
перелік правил з протоколами та рекомендаціями.

НОВІ ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ:
кому можна у школу без маски та допуск вчителів

Міністерство охорони здоров’я оновило правила щодо організації навчального процесу в закладах осв-
іти. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 25 серпня.  
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ЗОКРЕМА:
перерахунок допомоги на дітей, над якими встанов-

лено опіку чи піклування, яка виплачувалася в січні -
червні 2020 р., проводиться з 1 січня 2020 р. у розмірі,
що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку; на дітей з інвалідністю, над
якими встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміру
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;

з 1 липня 2020 р. призначення і виплата державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та до-
помоги на дітей одиноким матерям; особам, у яких за-
кінчився строк таких виплат у березні - червні 2020 р.,
здійснюється лише після подання нової заяви з необх-
ідними документами та декларації про доходи та май-
новий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх
видів соціальної допомоги;

державна соціальна допомога малозабезпеченим
сім’ям та допомога на дітей одиноким матерям, осо-
бам, які звернулися за її призначенням у липні - серпні
2020 р., призначається і виплачується починаючи з лип-
ня 2020 року.

ПОРЯДОК
обчислення середньомісячного сукупного до-
ходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів

державної соціальної допомоги
Цей Порядок визначає механізм обчислення серед-

ньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства)
(далі - середньомісячний сукупний дохід) для призна-
чення усіх видів державної соціальної допомоги та жит-
лових субсидій, які відповідно до законодавства нада-
ються залежно від сукупного доходу сім’ї (домогоспо-
дарства).

Середньомісячний сукупний дохід на одного члена
сім’ї (домогосподарства) обчислюється шляхом ділен-
ня середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогос-
подарства) на кількість членів сім’ї (домогосподарства).

До середньомісячного сукупного доходу врахову-
ються такі доходи:

заробітна плата в розмірі, що залишається після спла-
ти податку на доходи фізичних осіб;

грошове забезпечення військовослужбовців;
пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів

у відставці;
стипендія, у тому числі із сумою її індексації, нарахо-

ваної відповідно до закону (крім соціальної стипендії,
яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим бать-
ківського піклування, та особам з їх числа);

соціальні виплати, у тому числі житлова субсидія та
пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбан-
ня твердого палива та скрапленого газу;

допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які
призначаються фондами соціального страхування;

грошові перекази, отримані із-за кордону;
інші доходи, відомості про які отримано від ДПС і Пен-

сійного фонду України, а також доходи, які задекларо-
вано особою.

До середньомісячного сукупного доходу не вклю-
чаються такі соціальні виплати:

частина допомоги при народженні дитини, виплата
якої проводиться одноразово;

частина допомоги при усиновленні дитини, виплата
якої проводиться одноразово;

одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно по-
чесне звання України “Мати-героїня”;

державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які перебувають
у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування;

щомісячна адресна допомога внутрішньо переміще-
ним особам;

компенсація послуги “муніципальна няня”, що випла-
чується отримувачу такої послуги;

державна соціальна допомога, яка виплачується з
надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгру-
пи  А.

До середньомісячного сукупного доходу не включаєть-
ся державна соціальна допомога, для призначення якої

обчислюється сукупний дохід.
Розмір житлової субсидії та пільг на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого палива та
скрапленого газу не враховується до середньомісячно-
го сукупного доходу під час призначення житлової суб-
сидії.

До середньомісячного сукупного доходу також не
враховуються:

суми сплачених особою аліментів;
суми отриманих аліментів;
спеціальна бюджетна дотація за вирощування молод-

няка великої рогатої худоби,
доходи від розміщення депозитів;
оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб,

яких залучають до роботи у цих комісіях;
допомога громадських та благодійних організацій;
допомога на поховання;
матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного

типу, прийомним сім’ям, а також сім’ям, у яких прожи-
вають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими
встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за
рахунок коштів місцевих бюджетів;

допомога, компенсація, яка надається відповідно до
законодавства або за рішеннями органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності, є
одноразовою та отримана протягом одного календар-
ного року;

вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних
путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому
числі грошова компенсація вартості самостійно прид-
баних технічних засобів реабілітації, вартість отрима-
них дитячих новорічних подарунків;

суми, які виплачуються в порядку відшкодування шко-
ди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним
своїх трудових обов’язків;

одноразова натуральна допомога “пакунок малюка”;
допомога, отримана в межах реалізації соціальної

благодійної програми з відновлення добробуту меш-
канців і розвитку територіальних громад Донецької та
Луганської областей.

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спро-
щену систему оподаткування, незалежно від отрима-
них (неотриманих) доходів до сукупного доходу за
кожний місяць враховується дохід, обчислений у та-
ких розмірах мінімальної заробітної плати станом на
кінець періоду, за який враховуються доходи:

одного розміру мінімальної заробітної плати - для
платників єдиного податку першої групи;

двох розмірів мінімальної заробітної плати - для плат-
ників єдиного податку другої групи;

трьох розмірів мінімальної заробітної плати - для
платників єдиного податку третьої групи.

Доходи від реалізації молока та молочної сировини,
а також продукції тваринництва враховуються у розмірі
30 відсотків нарахованих сум.

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ,
НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО

ОПІКУ ТА ПІКЛУВАННЯ
Останнім часом чуємо багато розмов про нові правила призначення  допомоги на дітей, над якими

встановлено опіку та піклування, а також про зміни, що стосуються обчислення середньомісячного
сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для призначення усіх видів державної соціальної допомоги.
Люди стурбовані тим, що у разі порушення призначення допомоги, доведеться повертати кошти.

Сьогодні хочемо, посилаючись на Постанову Кабінету Міністрів України, дати роз’яснення щодо даного
питання. Отже урядовий документ визначає порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу
сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги.

(Закінчення на 6 стор.)

Незважаючи на дуже складну ситуацію,
яка обумовлена пандемією коронавіру-
су, ми з нашою командою і партнерами
розпочали підготовку до наступного
Східноєвропейського Форуму, а також
пошук та оцінку кандидатів до вручення
відзнаки Кришталевий Лотос. Також важ-
ливо було дізнатись, як туристична галузь
українських Карпат і готельєри дають собі
раду в такі непрості часи.

Розпочалась наша поїздка чудовою
новозбудованою автомобільною трасою
Львів – Сянки. Найперша локація – село
Розлуч, котре знаходиться в центрі Верх-
ньодністровських Бескидів і славиться
своїми трьома джерелами мінеральних
вод: содовою, нафтусеподібною і залізи-
стою. Надзвичайно мальовничі пейзажі,

праліси ялиці білої навкруги і невеликі
гори роблять цей туристичний осередок
доволі привабливим. У міжвоєнний пер-
іод село Розлуч було дуже популярним
польським курортом, з єдиним у Карпа-
тах відкритим штучним басейном з міне-
ральною водою, та найбільшим в Польщі
природним лижним трампліном. Цікаво
було довідатись, що в туристичному при-
станку в Розлучі в 30-х роках минулого
століття зупинялись президент Естонії
Паатс, і навіть прем’єр-міністр Великоб-
ританії Черчіль. В кінці радянського пер-
іоду в Розлучі почали будівництво гірсько-
лижного витягу на Лімнянський хребет,
але «перестройка» та пізніший занепад
перешкодили цьому. Зараз обабіч траси
збудовано декілька невеликих готелів,

котрі користуються популярністю, особ-
ливо в літньо-осінній період.

Від Розлуча до Ужоцького перевалу є
декілька цікавих туристичних локацій та
місць для відпочинку. А карпатські пей-

зажі, котрі відкриваються навкруги, за-
хоплюють і надихають! Рекомендую зу-
пинитись над Туркою під горою, на котрій
знаходиться телевізійний ретранслятор.
Це чудове оглядове місце, звідки можна

побачити Боржаву, гору Пікуй, а також
гірський масив Бещадського народного
парку (Польща). Сподіваюсь, що в найб-
лижчий час там облаштують впорядкова-
не місце для огляду – по принципу
польських оглядових майданчиків. Май-
же на межі Львівщини і Закарпаття, в селі
Яворів функціонує Західний спортивно-
реабілітаційний Центр, де проходять за-
раз підготовку спортсмени-олімпійці. До
нього ми не потрапили, так як в зв’язку з
карантином, в комплекс доступ обмеже-
но. Отож, минувши прикордонний пост
(прикордонники перевірили документи),
ми почали спуск по Ужоцькому перева-
лу в Закарпаття.

Внизу Ужоцького перевалу знаходить-
ся джерело Ужанське, звідки витікає
дуже смачна вода, яка є однотипною воді
кавказького джерела Єсентукі-4. Вода
природно слабогазована, адже витікає
з-під гори вулканічного походження
Пікуй. Слабогазованість означає, що вул-
кан десь глибоко всередині є діючим і в
майбутньому може прокинутись. Біля
джерела, в облаштованій альтанці, ми ви-
рішили пообідати та через деякий час ру-
шили дальше по дорозі на Ужгород. Хоча
напівзруйнований асфальт, з безліччю
ям, дорогою назвати складно. Особливо
після гарних доріг у нашій області, до яких
ми вже встигли звикнути.

Руслана ПИСАНЧИН,
головний спеціаліст відділу культу-

ри, туризму та молоді Турківської РДА.

ÒÓÐÈÇÌ Â ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ
ÊÀÐÏÀÒÀÕ Ó ÏÅÐ²ÎÄ

ÊÀÐÀÍÒÈÍÓ
Нещодавно відбулась робоча чотириденна поїздка команди Кришталевого

Лотоса українськими Карпатами з відвідуванням курортних і туристичних
осередків. У поїздці взяв участь голова правління МЦ «Європейська інтеграція
України» і засновник Східноєвропейського Форуму гостинності і курортології
Іван Цегенько. Про свої враження і оцінку сучасного стану туризму в українсь-
ких Карпатах пан Іван розповів журналістам:
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ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ,
НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО

ОПІКУ ТА ПІКЛУВАННЯ
Під час обчислення державної соціальної допомоги

для розрахунку середньомісячного сукупного доходу за
кожний місяць, в якому відсутні доходи, включаються:

0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на
кінець періоду, за який враховуються доходи, - для не-
працюючих працездатних осіб, які не мали доходів про-
тягом періоду; осіб, які зареєстровані в центрі зайня-
тості та не отримували допомогу по безробіттю; осіб, які
доглядали за дітьми, які потребують догляду протягом
часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-кон-
сультативної комісії, але не більше ніж до досягнення
ними шестирічного віку;

0,25 розміру мінімальної заробітної плати станом на
кінець періоду, за який враховуються доходи, - для осіб,
які навчалися за денною формою здобуття освіти в зак-
ладах загальної середньої, професійної (професійно-
технічної), фахової передвищої, вищої освіти та протя-
гом періоду, за який враховуються доходи, не отримува-
ли стипендії;

фактично отримані особами доходи - у разі, коли про-
тягом періоду, за який враховуються доходи, вони отри-
мували хоча б один із таких видів доходів як пенсія, сти-
пендія, державна допомога сім’ям з дітьми, державна
соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, дер-
жавна соціальна допомога особам з інвалідністю з ди-
тинства та дітям з інвалідністю, державна соціальна
допомога особам, які не мають права на пенсію, та осо-
бам з інвалідністю, тимчасова державна соціальна до-
помога непрацюючій особі, яка досягла загального пен-
сійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,
щомісячна грошова допомога особі, яка проживає ра-
зом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок псих-
ічного розладу, яка за висновком лікарської комісії ме-
дичного закладу потребує постійного стороннього дог-
ляду, на догляд за нею, допомога по безробіттю, ком-
пенсація за надання соціальних послуг з догляду;

фактично отримані особами доходи - у разі, коли вони
звертаються за призначенням тимчасової державної
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати ал-
іментів, не мають можливості утримувати дитину або
місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової
допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвал-
ідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за
висновком лікарської комісії медичного закладу потре-
бує постійного стороннього догляду, на догляд за нею
та державної соціальної допомоги особам, які не ма-
ють права на пенсію, та особам з інвалідністю;

фактично отримані особами доходи - у разі, коли вони
перебували на строковій військовій службі.

ПОРЯДОК
призначення і виплати державної соціальної

допомоги малозабезпеченим сім’ям
Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої

сім’ї - обчислений у середньому за місяць дохід усіх
членів малозабезпеченої сім’ї, одержаний ними про-
тягом шести місяців.

Шість місяців становлять два квартали, що переду-
ють місяцю, який передує місяцю звернення за при-
значенням державної соціальної допомоги (далі - пер-
іод, за який враховуються доходи).

Державна соціальна допомога не призначається,
якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-
річного віку станом на початок періоду, за який врахову-
ються доходи, та не працювали, не проходили військо-
вої служби, не провадили підприємницької чи профес-
ійної незалежної діяльності, не здобували освіти за ден-
ною формою здобуття освіти в закладах загальної се-
редньої, професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зай-
нятості як безробітні або як такі, що шукають роботу,
сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який
враховуються доходи (крім випадків, передбачених у
пункті 11 цього Порядку).

Державна    соціальна  допомога у зазначеному ви-
падку    призначається,    якщо особи протягом періоду,
за який враховуються доходи:

сплатили, або за них сплачено, єдиний внесок на за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхування у
розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протя-
гом трьох місяців;

доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного

віку, або за дітьми, які потребують догляду протягом часу,
визначеного в медичному висновку лікарсько-консуль-
тативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними
шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перина-
тальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади
розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебраль-
ний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I
типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворюван-
ня нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку трав-
му, потребують трансплантації органа, потребують пал-
іативної допомоги, яким не встановлено інвалідності,
за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідні-
стю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з
інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які
досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з
догляду відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу малозабезпеченої
сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за при-
значенням державної соціальної допомоги здійснили
купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транс-
портного засобу (механізму), будівельних матеріалів,
інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (од-
норазово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та
житлово-комунальних згідно із соціальною нормою
житла та соціальними нормативами житлово-комуналь-
ного обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, опла-
ти перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності малозабезпеченої сім’ї є друга кварти-
ра (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасо-
во окупованій території у Донецькій та Луганській обла-
стях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, у
населених пунктах на території яких органи державної
влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та
у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення,
або житла, не придатного для проживання, що підтвер-
джено актом обстеження технічного стану житлового
приміщення (будинку, квартири), за формою згідно з
додатком до Порядку надання щомісячної адресної до-
помоги внутрішньо переміщеним особам для покриття
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офі-
ційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., №
70, ст. 2312);

4) у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж
один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає дер-
жавній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше
ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, от-
римані безоплатно чи придбані на пільгових умовах
через органи соціального захисту населення, у тому
числі за рахунок грошової допомоги на придбання авто-
мобіля, а також транспортні засоби, придбані батька-
ми - вихователями дитячих будинків сімейного типу.

Наявність (відсутність) у власності членів малозабез-
печеної сім’ї транспортних засобів зазначається у дек-
ларації.

11. Якщо у складі малозабезпеченої сім’ї є непрацю-
ючі працездатні особи, що  досягли 18-річного віку ста-
ном на початок періоду, за який враховуються доходи, і
протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайня-
тості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких)
не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування сумарно протягом трьох місяців, періо-
ду, за який враховуються доходи, державна соціальна
допомога призначається:

1) не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:
у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з вис-

новком лікарсько-консультаційної комісії потребує по-
стійного стороннього догляду;

відсутність будь-яких джерел для існування, пов’яза-
на з тривалою хворобою одного та/або кількох членів
сім’ї.

Державна соціальна допомога за таких умов на на-
ступний строк призначається не раніше ніж через шість
місяців після завершення виплати такої допомоги;

2) на один шестимісячний період, якщо малозабез-
печена сім’я є багатодітною, або у складі малозабезпе-
ченої сім’ї є одинока мати (одинокий батько), що не
перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) такої ди-
тини до Книги реєстрації народжень внесено в установ-
леному порядку за вказівкою матері (батька), або мати
(батько) у разі смерті одного з батьків і звернулася (звер-
нувся) за призначенням державної соціальної допомо-
ги у липні -грудні 2020 року.

Допомога на дітей
одиноким матерям

Допомога на дітей одиноким матерям не призна-
чається, якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-
річного віку станом на початок періоду, за який врахову-
ються доходи, та не працювали, не проходили військо-
вої служби, не провадили підприємницької чи профес-
ійної незалежної діяльності, не здобували освіти за ден-
ною формою здобуття освіти в закладах загальної се-
редньої, професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зай-
нятості як безробітні або як такі, що шукають роботу,
сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який
враховуються доходи (крім випадків, передбачених в
абзацах десятому - чотирнадцятому цього пункту).

Допомога на дітей одиноким матерям у зазначено-
му випадку призначається, якщо особи протягом пер-
іоду, за який враховуються доходи:

сплатили, або за них сплачено, єдиний внесок на за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхування в
розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протя-
гом трьох місяців; доглядали за дітьми до досягнення
ними трирічного віку або за дітьми, які потребують дог-
ляду але не більше ніж до досягнення ними шестирічно-
го віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ура-
ження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогема-
тологічні захворювання, дитячий церебральний параліч,
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсуліно-
залежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV
ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребу-
ють трансплантації органа, потребують паліативної до-
помоги, яким не встановлено інвалідності, за  особою  з
інвалідністю  I групи, за  особою  з  інвалідністю  II групи
внаслідок  психічного розладу, за дитиною з інвалідні-
стю  віком до 18 років, а також за особами, які досягли
80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду
відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12
місяців перед зверненням за призначенням допомоги
на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земель-
ної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу
(механізму), будівельних матеріалів, інших товарів дов-
гострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-
які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-кому-
нальних згідно із соціальною нормою житла та соціаль-
ними нормативами житлово-комунального обслугову-
вання) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50
тис. гривень;

3) у власності сім’ї є друга квартира (будинок), розта-
шовані на лінії зіткнення, крім житла, яке розташоване
на тимчасово окупованій території, або житла, не при-
датного для проживання, що підтверджено актом об-
стеження технічного стану житлового приміщення (бу-
динку, квартири);

4) у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транс-
портний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати
випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда
і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, от-
римані безоплатно чи придбані на пільгових умовах
через органи соціального захисту населення, у тому
числі за рахунок грошової допомоги на придбання авто-
мобіля, а також транспортні засоби, придбані батька-
ми - вихователями дитячих будинків сімейного типу.

Наявність (відсутність) у власності членів сім’ї транс-
портних засобів зазначається у декларації.

Якщо у складі сім’ї є непрацюючі працездатні особи,
які досягли 18-річного віку станом на початок періоду,
за який враховуються доходи, і протягом цього періоду
зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше
трьох місяців, або які (за яких) не сплатили (не сплаче-
но) мінімального розміру єдиного внеску на загальноо-
бов’язкове державне соціальне страхування сумарно
протягом трьох місяців періоду, за який враховуються
доходи, допомога на дітей одиноким матерям призна-
чається:

не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:
- у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з вис-

новком лікарсько-консультаційної комісії потребує по-
стійного стороннього догляду;

- відсутність будь-яких джерел для існування, пов’я-
зана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів
сім’ї.

Допомога на дітей одиноким матерям за таких умов
на наступний строк призначається не раніше, ніж через
шість місяців після завершення виплати такої допомо-
ги;

на один шестимісячний період, якщо сім’я є багатод-
ітною і звернулася за призначенням допомоги на дітей
одиноким матерям у липні - грудні 2020 року.

Микола ГУТ,
начальник управління соціального захисту насе-

лення Турківської РДА.

(Закінчення. Початок на 5 стор.)
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Народний переказ повідає
нам, що у дитинстві його син
Олекса дуже важко говорив. Від
німоти його вилікував гуцул-
мольфар Осиф Явний. Змалку
хлопчина наймитував. Коли
змужнів і відчув богатирську
силу, вирішив мстити народним
кривдникам. Чому ж то одні мо-
жуть жити в статках-розкошах, а
інші – в злиднях? Отож він  в ба-
гатих відбирав, а бідним давав.

Опришківський рух в західно-
українських землях набув вели-
кого розмаху в 30-40-х роках XVIII
ст., коли його очолив Олекса
Довбуш. Тяжким було становище
селян. Спираючись на великі
військові сили, феодали  були
повноправними володарями
покріпачених селян Прикарпат-
тя, Закарпаття  та Буковини. Не-
стерпне безправ’я та безза-
хисність людей змушували їх шу-
кати шляхів виходу з такого ста-
новища. Сміливі йшли в гори,
ліси, згуртовувалися в загони
опришків (повстанців) і помща-
лися своїм кривдникам, захи-
щаючи бідноту.

Переховувалися народні мес-
ники високо в горах – у хатинах
пастухів та печерах. Селяни
підтримували своїх захисників,
довіряли їм, забезпечували хар-
чами, тютюном. Коли месники
спускалися з гір у найближчі
села, в хатах та корчмах селяни
влаштовували їм гучні забави з
танцями і співами під звуки
скрипки та флояри.

Свою месницьку діяльність
Олекса Довбуш розпочав на Ко-
ломийщині  1738 року, і центром
незаможних селян герой обрав
Чорногору, звідки робив далекі
походи на Прикарпаття, Букови-
ну, Поділля, Закарпаття. Отже,
за офіційною версією, опришку-
вати Олекса почав уже в зріло-
му віці.

Протягом семи-восьми років
загін Довбуша вів непримирен-
ну боротьбу проти народних ви-
зискувачів. Нападаючи на по-
міщиків, орендарів, багатих
купців, він забирав гроші, майно
і роздавав бідним, знищував та-
кож боргову документацію. Відо-
ме його звернення «Проти
князів».

Збереглися точні відомості
про напад опришків у червні
1648 року на шляхетський двір
с. Бориня. Ватажком опришків
був Федір Фаркаш. Майже всі
учасники походили з закарпатсь-
ких сіл. Сильною стріляниною
вони викликали переполох, роз-
громили панську челядь і заб-
рали все майно.

В 1681 році шляхті вдалося
спіймати славного опришка Не-

стора біля села Делятин. У його
загін входило багато опришків.
Цікаво, що серед них зустрічає-
мо і прізвища Мись (з молдавсь-
кої границі) та Стець ( з с. Мис-
лова). Тож чи не нащадки слав-
них народних месників оселили-
ся в нашій Ясінці (Ясениці), де
так багато Мисів, є і Стеці.

Та невмирущою сла-
вою вкрив себе доблес-
ний опришок Олекса
Довбуш. Існує легенда, що
Олекса діяв не один, а
спільно зі своїм братом
Іваном, котрий, на проти-
вагу старшому спокійно-
му і розсудливішому бра-
тові, вирізнявся нестрим-
ною, і навіть жорстокою
вдачею. Навесні 1739
року вони посварилися
(чому  невідомо, а більше
всього через  запальний
характер Івана) і розійш-
лися. Під час сварки Іван
вдарив брата сокирою по
нозі, після чого Олекса
до кінця життя налягав
на одну ногу. Олекса зі
своїм загоном пішов у
Галицькі землі, а Іван –
на Бойківщину і ще три-
валий  час боровся зі шляхтою
Болехівщини, Самбірщини, Пе-
ремишльщини, досягав Сяноць-
кої землі.

І. Сосенко – дослідник оприш-
ківського   руху вважає, що на-
родні перекази і пам’ятки (пе-
чери, криниці, камені), які зна-
ходяться на Стрийщині, Самбі-
рщині і далі на захід, стосуються
не Олекси, а Івана, котрий і діяв
переважно на Львівщині. Про
його сувору вдачу свідчить леген-
да про те, що після своєї смерті
він заповів сільській церкві
ножа з написом: «Йван Добо-
щук, славний збройник горський
перед своєю смертею зложив
той різак в церкві Беняшки». З
іншого боку ножа: «От того різа-
ка загиб з рук Добущака…» (далі
прочитати важко).

Не виключена можливість, що
згодом брати помирилися і
об’єднали свої загони для
спільної боротьби в західній ча-
стині Галицького Прикарпаття.
Не випадково, мабуть, Олекса
Довбуш восени 1744 року після
здобуття добре укріпленої бого-
родчанської фортеці робить да-
лекі походи під Турку і Дрогобич.

Документи свідчать, що восе-
ни 1744 року Олекса почав свій
похід з Чорногори в Західне При-
карпаття. В жовтні того ж року
він перейшов у Перемишльські
гори і підступив під Турку – міцні
шляхетську фортецю. Він вночі

виставив на кию перед брамою
картку, на якій написав, щоб
шляхтич Калиновський (власник
цих маєтків) від себе і міських
лихварів дав грошовий викуп у
визначеному місці і часі. Кали-
новський не відгукнувся на ви-
могу опришківського ватажка, а
навпаки, для більшої безпеки,
викликав в Турку 30 смоляків.
Письмове звернення до пана
свідчить, що Довбуш чи його по-
братими були письменними,
вміли читати і писати.

У приватному фонді архіву
бурштинських князів Яблонських
(рукописний відділ Львівської

наукової бібліотеки АН України)
зберігаються документи про цей
антифеодальний похід. Ось що
пише родовитий шляхтич до про-
курора  коронного Павла Беня:
«Ясновельможний і коханий.
Особливо його милостивий доб-
родію. У нас тут не чути жодних
новин, тільки Довбушук після по-
грабування у Богородчанах пе-
рейшов у Перемишльські гори і
прийшов під Турку. Він до їх ми-
лостивого пана Калиновського
написав картку, яку укріпив на
кию вночі перед брамою такого
змісту: «Щоб мене споміг яким
грошем, як блукача з моїми ко-
легами і твої орендарі з міста
Турки, щоб мені вивезти на таку-
то гору, такого-то дня. Бо коли б
не вчинив тієї ласки, то буде тобі
як пану Золотницькому». Він
(Калиновський) того не вчинив,
лиш послав по 30 смоляків і три-
мав їх у себе в Турці. Вже тих
хлопців інакше не вдасться вти-
хомирити, хіба що видати універ-
сали під загрозою конфіскації
шляхетських маєтків, щоб кож-
ний (пан) своїм селянам нака-
зав його спіймати де-небудь в
селі. Також потрібно, щоб його
(Довбуша), де буде він знаходи-
тися в селі спіймали, там в кож-
ному селі є війська.

Ясновельможному велико-
шановному пану добродію на-
завжди найнижчий підніжок  Л.
Гаєвський.

Дано в Корчині 4 жовтня 1744
р.».

Згадуваний у листі пан Золот-
ницький (Злотницький) дуже
жорстоко ставився до селян.
Вони не мали сили терпіти
панське свавілля і чекали своїх
рятівників. 4 травня 1744 року
опришки не пограбували його, а
покарали смертю. В архівних
записах зберігаються такі сло-
ва Довбуша до пана: «Не по має-
тки твої прийшовсми суда, а по
твою душу – аби ти людей бирше
не мучив».

Не відомо, чи Олекса Довбуш
здобув Турку, чи розправився з
паном Калиновським. Проте
письмові документи свідчать, що
народний герой зі своїм загоном
діяв на Самбірщині, намагався
здобути шляхетську фортецю в
Дрогобичі і розправитися з най-
багатшим лихварем Зельманом.

В 1744 році славний месник
знищив двір  війта Івана Яворсь-
кого в с. Кривка. Війт відновив
свій двір і найдовше тримав
війтівство в селі. Помер у віці 115
років.

У с. Мельничне, біля дороги
під Шименкою була мурована
єврейська корчма. Багато селян
були її боржниками. Олекса Дов-
буш спалив її того ж 1744 року.
Досі ще урочище носить назву
Корчмище.

Легенда розповідає, що біля

с. Гнила (з 1969 р. – Карпатсь-
ке), на вершині гори Дрогобиць-
кий Камінь, є велика, як хата,
кам’яна брила, яку сюди приніс
сам Довбуш. На ній він не тільки
відпочивав, милуючись приро-
дою, а й проглядав у безхмарну
погоду місцевість аж до Дрого-
бича.

Аналогічною є легенда, що
поблизу с. Яворів, на горі Язви-
ни, є великий камінь, на якому
небесні сили зафіксували тінь
його руки і пістоля, які зберег-
лися донині. Скелю називають
Каменем Довбуша. Дослідники
вважають, що це й міг бути не
Олекса, а його брат Іван, що міг
скористатися славою Олекси,
щоб нагнати страху на кривд-
ників.

Довбушеві камені, за перека-
зами, є ще біля сіл Бітля, Нижня
Ботівка. А ще люди шанують і
стежки, якими він ходив.

У селі Либохора побутує пере-
каз про  те, що «Довбуш бував у
тих краях. На горі Вільха, що біля
Турки, він закопав скарб. Друга
гора називається Лисою, а ко-
лись називалася  Чорною. Дов-
буш і там закопав терх золота.
Куди на Іван-день сонце вранці
блисне, там треба копати».

Інша легенда, що побутує тут,
розповідає «З  Довбушем ходи-
ли два легіні з Вовчого – Сохань
і Цекань. Вони добре знали ці
місця, знали й те, у кого є гроші.

У Турці був дуже заможний свя-
щеник. Прийшли до нього і заб-
рали стільки грошей, що ледве
кінь поніс. Віднесли на гору Ма-
гуру і закопали на чорний день.
Опісля копали, шукали оті гроші,
та не найшли».

Легенди розповідають, що ве-
ликий скарб закопав Довбуш у
Сянках (гора Ополонок),
Верхній Яблуньці,  Лопушанці
(Чорний   потік).

У мальовничих селах Сигло-
вата, Беньова, Завадівка є кри-
ниці Довбуша.

У 1744 році Олекса Довбуш із
побратимами побував і в Роз-
лучі. В урочищі Бринівка є дже-
рело, назване його іменем.

Поруч с. Лосинець є криниця і
скала, які носять ім’я Довбуша.

На горі Звіринець, що висо-
чить над східною частиною Тур-
ки, є криниця, яку і досі назива-
ють Довбушевою.

Загін месника налічував 30-50
повстанців. До свого загону Дов-
буш добирав легінів особисто,
переважно навесні. З-поміж тих,
хто прийшов в умовлений час і
місце, він вибирав найкращих,
довіряючи своїй інтуїції. Вибрані
складали присягу ватагу на руш-
ниці чи пістолі : зберігати таєм-
ницю опришків, не зраджувати.
«Як нас зрадиш, то хоч би ти був
і у третій землі, то я таки  тебе
дістану і покараю», – казав Дов-
буш новобранцям.

Опришки одягалися як і всі
селяни на Гуцульщині. Сам
Олекса ходив у сорочці, вива-
реній в олії і вимоченій у смолі,
поверх одягав сіряк чи гуню.

Відомий польський поет
Франтішек Карпінський в авто-
біографії, звісно на основі роз-
повідей, так змальовує  украї-
нського повстанця: « Це був ши-
рокоплечий чоловік середнього
віку, на голові мав круглий гу-
цульський капелюх, прикраше-
ний чотирма рядами дукатів,
насилених на мотузку. З-за ши-
рокого ременя виглядали два
пістолі, оздоблені сріблом, і ве-
ликий ніж у дорогій оправі. З пліч
спадала гарна порохівниця і
мисливська торба, набита
срібними кулями. Він мав довге
чорне волосся, а на його темно-
му, обвітреному обличчі були
такі ж довгі вуса та борода».

А народні перекази свідчать,
що ватаг опришків мав рушницю
через плече, збоку – меч, за по-
ясом топірець і дві пари пістолів,
у руці рогатина. На поясі висів
звичайний ніж, або ніж- чепе-
лик.

Побратими Довбуша мали
тільки по парі  пістолів.  Палашів
(мечів) у них не було. Взагалі, в
запасі опришки мали багато
всілякої зброї: топірці, обухи,
рогатини, пістолі, ладівниці, по-
рохівниці.

Дослідники опришківського
руху у своїх розвідках відзнача-
ють доброту Олекси, що різнило
його з братом Іваном. Відомий
історик Володимир Шухевич
(1849-1916), дід головнокоман-
дувача Української Повстанської
Армії Романа Шухевича, писав,
що ще довго-довго після смерті
Олекси Довбуша гуцули згадува-
ли його добросердя.

Повернімось до згадуваного
польського поета Карпінського.
Він народився 4 жовтня 1741
року. Того дня, як потім йому пе-
реповіли очевидці події, на має-
ток його батька в селі Голоскові
напала ватага Довбуша. Батька
не було вдома, тож грізного оп-
ришка з побратимами зустріли
лише слуги і дружина-породілля.
Жінка дуже перелякалася, але
Олекса гуманно поставився до

ОЙ ПОПІД ГАЙ
ЗЕЛЕНИЙКИЙ ХОДИТ

ДОВБУШ МОЛОДИЙКИЙ
– Що нового в краї?

– Довбуш світ рівняє!
 – Гори з долинами?

 – Пастухів з панами!
Богдан Стельмах, «Карпатська балада».

Невловимий ватажок карпатських опришків, відважний мес-
ник Олекса Довбуш народився приблизно 1700 року в гуцульсь-
кому селі Печеніжині, неподалік славнозвісного Косова,  в са-
мому серці Гуцульщини, в сім’ї бідного селянина Василя Довбу-
ша. В його господарстві  навіть не було власної хати. Він був
«комірником» і жив в обійсті заможного газди Гаврила Твердю-
ка. Декілька овець – ото і всі статки Василя Довбуша.

(Закінчення на 8 стор.)
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переляканої шляхтянки. Стара
служниця застелила для оп-
ришків стіл з найкращими на-
їдками та вином. Коли дванад-
цять високих озброєних оп-
ришків увійшли в дім Карпінсь-
ких, там їх чекав стіл з їжею. Оп-
ришки почастувалися, заплати-
ли господині чотири золоті дука-
ти, а на прощання Довбуш пора-
див переляканій пані назвати
сина його іменем, сказавши: «То
Біх хотів, абисте назвали го Олек-
сов. На памнєтку, шом був на   єго
уродинах».

Про доброту Довбуша розпов-
ідає і лауреат Нобелівської
премії Шмуель Агнон. Він пере-
казує єврейську легенду про
зустріч Олекси з місцевим ха-
сидським    цадиком Ар’є Лей-
бом Пістнером в Коломиї. У по-
дяку за збережене життя той
окропив священним вином бар-
тку Довбуша,  і та після того пра-
цювала «не знаючи спокою».

А ось як пише про народного
витязя сучасний письменник
Мирослав Дочинець, котрий
скромно мешкає в Мукачеві, і
подарував нам українське сло-
во високого злету в романах
«Криничар»,  «Горянин»,
«Вічник». «Його називали кар-
патським гетьманом. Велике
диво, як   син бідаків, юний коза-
рик виплекався в світового ви-
тязя, що замірився підкласти
велику  бочку пороху  під весь
панський світ. Задумав принес-
ти свободу, щастя і скарби
гірській голоті. Лісовий чоловік,
вихований полонинами, Олекса
Довбуш стягнув розбійне військо
верховинське, що несло пекло
для прийшлого панства на всі
боки Карпат. Для одних був суд-
дею,   а для інших – золотим сер-
цем, захисником і надією. І при
тому – пишним і нездоланним
лицарем із пострашливою си-
лою ведмедя і спритністю рисі.
Досконало читав Книгу Лісу і вмів
відхиляти стрільби. Бо замовле-
ний був віщуном із Чорногори,
котрий  зашив йому під шкіру
пахуче зілля, яке можна поба-
чити лише з гнізда дятла-попу-
кача, коли той сидить на яйцях.
А ще перейняв він науку жидівсь-
кого знатника Бааль-Шем-Това,
якого порятував від загибелі. І
знайшов під Писаним Каменем
двосічний старожитній топір, що
й призначило йому геройську
долю…» (з роману «Горянин»).

Про хороброго народного бо-
гатиря писали художні твори М.
Устиянович, Ю. Федькович, І.
Франко, Г. Хоткевич, В. Гжиць-
кий, Р. Федорів та інші майстри
слова. У музиці образ лицаря

відтворено в опері С. Людкеви-
ча «Довбуш», знято фільм
«Олекса Довбуш».  Про славно-
го лицаря Карпат і Прикарпаття
складено сотні легенд, пере-
казів і пісень. Чекаємо від новіт-
нього кінематографа якісного
фільму про легендарного народ-
ного витязя.

Дослідники опришківського
антифеодального походу народ-
них месників зібрали чималий
матеріал на теренах Івано-Фран-
ківщини, Тернопілля, Буковини,
Закарпаття, Сколівщини,
Хмельниччини.

Вагомий вклад у скарбницю
українського лицарства вніс зна-
ний в Україні і в світі невтомний
шукач народних надбань Гри-
горій Дем’ян. Він зібрав чималий
набуток про опришків на Закар-
патті, Сколівщині, Старосамбір-
щині, Турківщині. Відомий крає-
знавець, палкий цінитель
скарбів   народних і  їх невтом-
ний і завзятий пошуковець, наш
краянин Петро Зборовський за-
писав у селах Турківщини леген-
ди про мужнього витязя, зокре-
ма в Нижніх Турочках, Завадівці,
Верхній Яблуньці.

В опрацьованих мною джере-
лах я ніде не надибала згадки
про перебування опришків Дов-
буша  на теренах Ясінки, Ісай,
Ластівок, Кіндратова чи  Ясіноч-
ки (Ясенка Стесьова).

Постать Олекси Довбуша ней-
мовірно легендарна. Народ
наділив свого улюбленця не
тільки романтичними рисами,
але й фантастичними. В його
дитинстві підкреслюється вели-
ка фізична сила: в трирічному
віці він буцімто підняв і переса-
див через пліт теля, після чого
батько відправив його на само-
стійний хліб. Або ж таке: Олек-
са-семиліток не міг ходити, але
раптом схопив корову, що заблу-
кала в їхній город, і пересадив її
через вориння. Він легко вири-
ває з корінням столітнього дуба,
приносить на гору дерево, яке
не могли везти дванадцять пар
волів. Богатир піднімає частину
тюремної стіни, мур, щоб визво-
лити побратимів. Він звалює на
спину велику скелю й несе на
верховину, залишає там, викар-
бувавши своє ім’я. Месник здо-
буває перемогу над багатотисяч-
ним ворожим військом. Олексу
ловлять угорці, варять у велико-
му мідному котлі, а він собі спо-
кійно грає на сопілці і сміється.
Сопілка, на якій грає відчайду-
ха, завдовжки в три людських
зрости. Довбуша не вражають
ворожі кулі:  вони відскакують від
нього, а він їх ловить і кидає у
багатіїв, ті падають ницьма. А то
Олекса відмахується від куль
зеленою гілкою, немов бджіл
відганяє…

Народний герой наділений
золотим волоссям. У нього є діа-
мант, за допомогою якого він
здобуває вогонь.

Романтичними легендами
оточені й обставини смерті ва-
тажка опришків. Перекази опо-
відають, що Довбуш був невло-
вимим і кулі його не брали. Тоді
пани використали його коханку,
що жила в Космачі, Марічку
Дзвінчук-Дзвінку, щоби вивідала
в Олекси таємницю його могут-
ності. За легендою, Довбуш
зізнався коханій, що його мож-
на вбити, якщо рушницю заря-
дити срібною кулею, а зверху
покласти  дев’ять пшеничних
зерен, котрі повинен освятити
священик, прочитавши   дванад-
цять Євангелій. За іншим пере-
казом, ревнивий чоловік Маріч-
ки, старий багач Штефан
Дзвінчук, вирішив убити коханця
своєї жінки. Від пана Ябло-
новського він отримав рушницю,
над якою перед тим відслужили
дванадцять служб у дванадцяти
церквах. Кулю вставили срібну і
додали до неї дванадцять зерен
ярої пшениці, дванадцять пір’їн
різних птахів та волос з голови
Олекси.

 Та чи була зрада коханої
жінки славетного ватажка? До-
стеменно відомо, що Олекса
прийшов до Дзвінчукової сади-
би, і старий Штефан вистрілив у
нього. Важко пораненого вата-
га вивезли в Коломию, де він
помер з 23 на 24 серпня 1745
року. І було йому всього 45 літ.

Загинув неспійманим, запа-
ливши ватру нескореності украї-
нської нації. Вогонь його ватри
пломенів на граніті в часи Сту-
дентського Здвигу. Його ватра
палала під час Помаранчевої
Революції. Палахкотіла на Рево-
люції Гідності. Вічним скорбот-
ним сяєвом гріє Небесну Сотню.
І чи не символічною є дата 24
серпня, коли помер ватаг по-
встанців?  Адже через багатолі-
ття Довбушева ватра запалала
Днем Незалежності України.
Вона і нині зігріває мужніх на-
щадків славного опришка, котрі
стали на захист рідної землі на
її східних теренах, куди підступ-
но, нахабно, всеозброєно вліз
кремлівський сатана. І якщо ко-
жен з нас вкине маленьку хми-
зинку в Довбушів вогонь, то скан-
дзюбиться клятий новітній  му-
равйов у гніві народнім, або за-
ховається у свої підземні схро-
ни, куди вхід наші сміливі воїни-
захисники навічно закриють
Довбушевим каменищем, а ват-
ра його горітиме і буде нагаду-
вати кожному поколінню, якою
дорогою ціною здобувається
воля.

 Стефанія МИСЬ,
с. Ясінка.

ОЙ ПОПІД ГАЙ
ЗЕЛЕНИЙКИЙ ХОДИТ

ДОВБУШ МОЛОДИЙКИЙ
(Закінчення.

Початок на 7 стор.)

«СВІТЯЧИ ІНШИМ, ЗГОРАЮ САМ…»
Ось і минає 40 днів, як догоріла свічка, білим птахом відлет-

іла в небо душа  нашого доброзичливого колеги,  надійного
порадника, доброї, безвідмовної, щирої людини, лікаря-терапев-
та  з 43-річним лікарським стажем – Степана Федоровича Гери.
Тяжко стирати в телефоні прізвище людини, до якої більше
не зателефонуєш, але ніколи не зітруться в пам’яті нашій
його добрі справи.

До Степана Федоровича   ми   зверта-
лись як за професійною порадою, так і з
будь-яких життєвих питань. Чуйний, уваж-
ний, щирий, позитивний, іноді   принципо-
вий, він  випромінював життєдайну енер-
гію, світло, прагнув передати цінний досвід,
уміння молодим колегам та охоче  сам на-
вчався новому. Народившись на Стрий-
щині, він полюбив  наш бойківський край і
його людей, став тут своїм. Пройшов  через
усі щаблі професійної майстерності: закін-
чивши  Самбірське медичне училище, пра-
цював у Моршинській лікарні,  далі служив
у війську, згодом було навчання у Львівському медичному інституті,
інтернатура – за фахом терапія лікувальної справи. У медичну
спільноту Турківщини  влився  серпневої пори 1978 року і до ос-
танніх своїх днів пропрацював у Турківській центральній районній
лікарні.  У час  розгулу  коронавірусної інфекції не шукав причин
залишатися вдома, хоча  й сам не був здоровим,  а  сміливо став у
двобій із хворобою, рятуючи життя і здоров’я своїх пацієнтів. За час
роботи в Турківській ЦРЛ  Степан Федорович обіймав посади  зас-
тупника головного лікаря по  ЕТН  та   заступника  головного лікаря
по лікувальній роботі.

Сім’я була його найбільшою радістю.   Разом з коханою дружи-
ною Марією побудував хату, в якій, на жаль, не судилося доживати
віку, посадив  гарний  сад, виховав дочку Орисю, яка  пішла батькі-
вською стежиною і  сьогодні працює лікарем  у Львові.  Дочекався
онучки Вірусі.

Життя не стоїть на місці. Одні приходять у цей світ, а інші його
залишають.  У житті кожної людини бувають моменти, пов’язані з
втратою близьких і рідних. Все це треба пройти і витримати. Смерть
– це те, що неминуче станеться з кожним.  Міцнійте і будьте сильні
– передаємо слова підтримки родині покійного. Глибоко сумуємо  і
щиро поділяємо її горе.

Світла,  вічна пам’ять і земля пухом Степану Федоровичу, Нехай
спить спокійно, а Господь дарує його душі Царство Небесне.

  Микола Яцкуляк, Євгенія Артимович, Ольга Писанчин.

Колектив Турківської дитячої музичної школи глибоко сумує з при-
воду передчасної смерті колишнього працівника музичної школи
Галини Михайлівни Цимбали і висловлює щире співчуття рідним і
близьким покійної.

Колектив працівників Боберківського НВК висловлює щире
співчуття техпрацівниці школи Валентині Андріївні Ярошович та вчи-
телю школи Андрію Михайловичу Ярошовичу з приводу тяжкої втра-
ти – смерті матері і бабусі.

Педагогічний колектив Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює
щире співчуття вчителю хімії і біології Миколі Івановичу Микуляку з
приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Сусіди будинку №42 по вул. Молодіжна м. Турка глибоко сумують
з приводу смерті Надії Свідрак і висловлюють щире співчуття рідним
і близьким покійної. Вічна їй пам’ять.

Педагогічний колектив Лімнянського НВК ім. Романа Мотичака
висловлює щире співчуття практичному психологу Наталії Іванівні
Кость з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

ЗАМОВЛЯЙТЕ  роботу+ матеріали зі знижкою до 20%.
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування.
БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси,

альтанки, бані, паркани.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків. (068)1455866;

(066)7215631.


