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

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

Âèäàííÿ Òóðê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè

¹34

(1540)

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

Ï’ßÒÍÈÖß, 24 ñåðïíÿ 2018 ÐÎÊÓ

ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ПРАПОРА
Вчора, з самого ранку, на майдані Тараса Шевченка м. Турка, зібралося велелюдне віче, уквітчане різнобарвними вишиванками працівників установ та громадських організацій, політичних
партій.
Громадськість зібралася для відзначення пам’ятної дати для нашої держави - Дня
Прапора. Підняли під мелодію Гімну України синьо-жовте полотнище на верх щогли голова Турківської РДА Олександр Лабецький, заступник голови Турківської районної
ради Василь Костишак, міський голова Геннадій Когут, помічник депутата Верховної
Ради України Андрія Лопушанського Ірина
Кіра.
Мить - справді урочиста. Про це свідчили
радісні обличчя присутніх. Хоча, багато тих,
що прийшли, були подивовані, що прапор
вже добре знищений, а зазвичай на такі
події беруть новий. Та й щоглу, врешті-решт
треба відремонтувати, щоб підняття прапора було легким і непроблематичним. Але,
це так собі, легенькі зауваження, що аж ніяк
не вплинули на урочисту подію. Вже в майбутньому, думається, подібні недоречності не повторяться.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ
ÔÐÎÍÒÓ

28 серпня відзначатиме свій ювілей турківчанка Марія Семенівна Писанчин – прекрасна, чарівна жінка, надійна, добра й дуже
мила подруга, в роботі клопітка, завжди старанна й енергійна людина.
Цю добру подругу із ювілеєм я вітаю,
Добра й всього найкращого бажаю.
Вона в собі несе любов найдобрішої матусі,
А більше, мабуть, суперової
бабусі.
Зразкової і дуже ніжної дружини,
Прекрасної доньки, сестри і
щирої людини.
Щоб ще у парі з чоловіком півстоліття жили,
Діждались правнуків і з ними не тужили.
Міцного здоров’я. Господнього благословення, опіки Богородиці, Тобі , дорога ювілярко, на многая і благая літ!
З любов’ю і повагою – Оксана Вовчик.

До Дня Незалежності України волонтери, зокрема благодійний фонд «М илосердя» (голова Мирослава Калинич), вирішили зробити приємний подарунок нашим воїнам- захисникам, зібравши для них продуктові набори.
Окрім того, що першими відгукнулися на цей заклик Турківська
РДА та п. Дана Матійців, до списку
благодійників долучилися й інші небайдужі люди Це, зокрема, підприємець Олександр Ільницький – 543
грн., управління соціального захисту населення – 410 грн., Ігор Репецький – 120 грн. та управління
держказначейства – 350 грн.
На кошти в сумі 8543 гривні було
закуплено продукти і відправлено
в Авдіївку (4 рота «Січ»). Організатори висловлюють щиру подяку
усім, хто відгукнувся на цей заклик.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÎËÅÃ ÑÈÍÞÒÊÀ
ÇÍÎÂÓ Â²ÄÂ²ÄÀÂ
ËÎÑÈÍÅÖÜ
У вівторок, 21 серпня, голова
Львівської ОДА черговий раз побував на Турківщині. Зокрема в с.
Лосинець разом з головою Турківської РДА Олександром Лабецьким,
його першим заступником Миколою
Яворським, начальником відділу
освіти Оксаною Манюх він проінспектував хід будівництва місцевої школи. На даний час тут уже завершені роботи на другому поверсі.
Будівельники працюють на першому. Розпочато укладку бруківки довкола будівлі. Олег Михайлович вкотре запевнив, що новий навчальний
рік діти розпочнуть в новозбудованому приміщенні.
Світлана БАГАН.

Парафіяни і церковний комітет храму Святого Духа УПЦ с. Ільник
(Запрість) щиросердечно вітають з днем
народження, яке святкуватиме 27 серпня, настоятеля церкви о. Романа Горбея
і бажають йому міцного-міцного здоров’я, успіхів на ниві служіння Господу і людям, родинного тепла, Господньої ласки
і благословення.
Ми вдячні Вам за Вашу доброту,
За щирість слів і за науку Божу.
За теплоту душі, за ласку ту,
За мудрість і прихильність до народу.
Бажаємо здоров’я і незгасимого тепла,
І всяких благ, що є під небесами.
І хай допомагає Мати Пресвята,
Хоронить від усього своїми молитвами.

«Компанія Джейбіл» оголошує
масовий набір працівників на
виробничі вакансії.
ВАМ ГАРАНТОВАНО:
- заробітна плата - від 6 000 до 9 000 тисяч гривень;
- позмінний графік роботи (3 робочі дні/3 вихідні);
- безкоштовні: харчування, транспортування, проживання
для іногородніх;
- медичне страхування.
Звертайтеся за телефонами: +38 (0312) 64 91 21/91 27.
Наша адреса: 89424, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Розівка, вул. Концівська, 40.

Церковний комітет, хор та парафіяни церкви Різдва Христового
м. Турка щиросердечно вітають з днем народження настоятеля храму о. Миколу
Різака.
Дякуємо Богові за дар Вашого життя, яке
Ви щиро посвячуєте служінню Церкві, вашим вірним на парафії. Міцного Вам здоров’я, світлої радості в житті, миру і нехай
Божа Мати огортає Вас своїм Покровом.
Многая Вам літ!
Щоб Ваше здоров’я як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
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.

2 стор.

Дорогі співвітчизники!
Від усього серця вітаю з Днем Незалежності України!
Нам – 27 років. В історичних хроніках
стільки часу не означає майже нічого.
Мить, спалах, секунда… Але для нас
у цих 27-ми роках –
і біль, і гнів, і любов,
і надія, розчарування,
сподівання,
мрії… А ще - віра!
Віра в сильну, гідну
країну! Віра в нормальне цивілізоване життя.
»Ми - відбулися,
ми – є, і ми - будемо! “... Ніхто не перекреслить мій народ! ”... І хай сьогодні
ми п’ятий рік ведемо війну, захищаємо
нашу землю від ворога, ми ні на мить не
сумніваємося, що здолаємо, переможемо, прорвемося!
Бо “на цих землях возсіяє благодать
Божа”, - як сказав апостол Андрій Первозванний багато віків тому.
Я хочу, щоб ви пам’ятали: наша державна незалежність - це не тільки прапори, паради і символи. Це і ви! Кожна
людина, кожна родина, кожна сім’я. Ви
робите цю незалежність, тримаєте її на
своїх плечах, плекаєте її в своїх серцях і
душах.
Я дякую вам за це! Це може здатися
простим, звичним, тривіальним. Але на
таких, начебто, “дрібницях” і тримається
сила країни. Наша віра, наша небайдужість, наша любов та надія ведуть нас
вгору, адже: “Я син народу, що вгору йде”,
- як писав Іван Франко.
Вітаю вас, любі мої! Зичу добра, щастя,
міцного здоров’я та удачі! І неодмінно –
щастя! Ми маємо право бути щасливими у власній країні – найкращій у цілому
світі!
Слава Україні!
З повагою,
Юлія ТИМОШЕНКО.

Шановні жителі сіл Боберка та
Дністрик Дубовий!
Сердечно вітаю вас із національним
святом нашої державності – Днем незалежності України!
Від усієї душі зичу вам, вашим рідним
та колегам міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, подальших успіхів у всіх справах заради процвітання незалежної України, добробуту
її народу..
Нехай серця наповнюються гордістю за
нашу державу, прагненням до єдності та
порозумінням, а ваша плідна праця буде
надійною запорукою щасливого майбутнього.
З повагою – депутат Турківської районної ради Анатолій Періг.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Дорогі жителі Турківщини!
Щиро вітаємо вас з Днем Державного
Прапора та Днем Незалежності України!
Відзначаючи 27-ту річницю Незалежності нашої держави, ми як ніколи усвідомлюємо її справжню цінність! У такий
непростий час для України для кожного
українця слова «незалежність», «суверенність», «єдність» набувають нового
звучання.
Низько вклоняємось усім, хто вкладає
у розвиток рідного краю працю та інтелект, хто боронить і захищає нашу державу від ворога, хто примножує її багатства і славу.
Переконані, вороги України зазнають
поразки. Впевненості у перемогу надають нам подвиги батьків, дідів, наша героїчна історія. Українські борці за свободу не скорилися, не припинили боротьбу, а гордо несуть синьо-жовтий прапор
Незалежності.
У своїх молитвах згадаймо у ці дні всіх
тих, кого уже немає з нами, адже їхня духовна присутність надає нам сили і віри у
світле майбутнє нашої ДЕРЖАВИ.
Дорогі земляки, бажаю вам і вашим
рідним миру, спокою та злагоди, міцного
здоров’я, щедрої долі, успіхів у справах
та починаннях заради процвітання незалежної України та її народу. Нехай ваші
серця будуть сповнені гордістю за нашу
державу, прагненням до єднання та порозуміння, а джерело віри, надії та любові до України буде невичерпним.
Слава Україні! Героям Слава!
З повагою,
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ – голова районної державної адміністрації;
Володимир ЛОЗЮК – голова районної ради.

Шановні Турківчани!
Вітаю всіх краян зі святом Незалежності України, які своїми діями докладаються
до
нашої спільної
справи – розбудови нової
європейської
держави України, наповнюють її незал еж н іс т ь
справжнім
змістом, наближаючи
пору розквіту.
Від душі бажаю всім нам
мирного неба,
добра, міцного
здоров’я, гарного настрою, щастя та віри
у щасливе майбутнє України!
З повагою, Голова правління БО
«Фонд допомоги малозабезпеченим
сім’ям та сім’ям учасників АТО» Володимир Саврук.
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Дорогі турківчани !
Прийміть найщиріші вітання і побажання з нагоди Дня Державного Прапора та
27-ї річниці проголошення Незалежності
нашої держави!
Незалежність стала надбанням довгого й тернистого шляху,
який пройшов наш
народ до самоутвердження, до здобуття
свого права на свободу. Вона визначила
майбутнє держави й
українців як європейської нації, відкрила широкі можливості
для духовного розвитку, економічного зростання й добробуту
кожного громадянина. Ми зрозуміли, що самі повинні творити свою долю.
Це не просто день народження держави. Це свято пам’яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність, а також день,
коли варто думати про день завтрашній,
про майбутні покоління, про нашу відповідальність перед історією. Україна й
сьогодні виборює право на свою незалежність, на власну думку та мирне життя.
З нагоди свята бажаю Вам міцного здоров’я, родинного благополуччя, сімейного затишку, успіхів у справах та починаннях. Нехай на нашій землі знову запанує
спокій і злагода, а у серцях завжди палає
вогник надії на щасливе майбутнє нашої
України.
Слава Україні!
Народний депутат України
Андрій Лопушанський

Шановні турківчани!
Громадська організація «Відродження Турківщини» сердечно вітає Вас зі
святом Незалежності України.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, мудрості і Божої благодаті.
З повагою – керівник організації О. К.
Вільчинський.

Шановні жителі Турківщини
Прийміть найкращі вітання з Днем Незалежності України !
Бажаю Вам, Вашим родинам, міцного
здоров’я, великого людського щастя,
добробуту, благополуччя і Божої благодаті!
Хай здійсняться Ваші мрії і світлі сподівання на впевненість у сьогоденні і завтрашньому дні, гідне життя, мир і процвітання Української держави ! Добра
вам і щастя, сили духу і віри, єдності в
ім’я України !
З повагою – голова Турківської районної організації політичної партії ВО
«Батьківщина» Мирослава ПАВЛИК.

Колектив Турківського відділення АТ
«Ощадбанк» щиросердечно вітає із ювілеєм добру, чуйну
людину, вмілого керівника Ірину Ярославівну Сорокін.
Шановна, дорога
ювілярко! Зичимо
Вам міцного здоров’я, особистого щастя, злагоди та чудового настрою, родинного добробуту, Господньої ласки і благословення. Нехай
завжди Вас супроводжує удача, постійно
зігріває тепло людської вдячності, а будні
і свята наповнюються радістю, світлом та
любов’ю рідних і близьких. Многая і благая Вам літ!
Бажаєм, щоб сонце Вас зігрівало,
Люди усмішку Вам дарували,
Природа здоров’я Вам припасла,
А ластівка щастя безмежне несла!
Хай свято дарує щасливі хвилини,
І серед друзів. і в колі родини.
Живіть у здоров’ї, у щасті і силі,
Роки проти Вас нехай будуть безсилі!

Дорогого і люблячого чоловіка і батька, найкращого у світі дідуся Мирослава
Дмитровича Бринька, жителя с. Присліп,
з днем народження, яке відзначатиме
28 серпня, від щирого серця і з великою
любов’ю вітають
дружина Люба, дочка Марія з чоловіком
Володимиром, сини
Микола, Богдан з
дружиною Оксаною,
Іван з дружиною Марійкою, Володимир,
онуки
Дмитрик,
Вікторія, Анюта і
Іванко і бажають
здоров’я, родинного щастя, любові, добра, миру, опіки Ангела-хоронителя.
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до
хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

Дорогу, люблячу дружину, найкращу у
світі турботливу матусю і бабусю Любомиру Дмитрівну Паленичку, жительку с.
Присліп, яка 26 серпня відзначатиме своє
60-річчя, щиросердечно вітають люблячий чоловік Микола,
сини Микола і Віктор,
дочки Тетяна, Оксана
і Галюська, невістки
Галина і Марія, зяті
Богдан і Богдан, онуки Артем, Арсен, Анюта, Іван, Ілонка, Іван,
Сашко, Богданчик, Віталік і бажають
міцного здоров’я – з роси і води, щоденної радості, добра, миру, Божого благословення.
Люба матусю, бабусю, кохана дружино,
Ти наша рідна, ніжна, єдина.
Вітаємо сердечно з цим ювілеєм,
Хай квітне життя, немов орхідеї.
Хай несуть радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Бо він зачаровує нас кожен раз.
Хай Матінка Божа від біди оберігає,
А Господь із неба щастя посилає.
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ÒÀÊ ÌÓÇÈÊÈ ÃÐÀËÈ,
ÀÆ ÃÎÐÈ ÑÏ²ÂÀËÈ
В ЛИБОХОРІ НА ВИСОКОМУ ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ РІВНІ
ДНЯМИ ПРОВЕЛИ СВЯТО СЕЛА
Так складаються обставини (а може це чітко сплановано
вмілими організаторами), що традиційно в с. Либохора свято
села проходить цікаво, неповторно. Ось і нещодавно воно зібрало велику кількість місцевих жителів, а також гостей сусідніх
сіл, райцентру та інших регіонів України. Відчуваючи поклик
рідної землі, на такі урочистості приїжджає чимало вихідців з
села, яких доля розкидала по світу.

Проста, але зі смаком гарно
прибрана сцена впродовж цілого дня, та навіть у вечірню пору,
була заповнена артистами - як
знаними, так і початківцями. Як
і годиться, свято відкрив
сільський голова, якому випало
чимало турбот в його організації
- Василь Комарницький. Привітавши земляків, він передав
слово настоятелям місцевих
храмів, які благословили захід,
а також всіх його учасників. Із
привітанням виступив депутат
Турківської районної ради, директор місцевої школи Микола
Мушин. Не приховуючи радості,
що рідне село так гарно святкує,
він принагідно подякував депутату Верховної Ради України
Андрію Лопушанському, який
прибув на свято разом із своїм
помічником Іриною Кірою, за
виділенні кошти на придбання
музичної апаратури для навчального закладу. За тим, слово надали самому народному
депутату. Подякувавши за запрошення, він надзвичайно позитивно охарактеризував свято,
яке є самобутнім, колоритним,
неповторним. «Так можуть святкувати, відтак любити свій край
лише справжні патріоти. Люди,
що повсякчас щиро вболівають
за майбутню долю села, за те
щоб посеред жителів зберігалися славні традиції предків», наголосив Андрій Ярославович.
Також він повідомив, що вже
найближчим часом посприяє у

виділенні коштів для придбання
музичної апаратури для двох
народних домів.
У знак вдячності депутат нагородив грамотами: сільського
голову Василя Комарницького,
художні колективи народних
домів №1, №2, Миколу Джуру –
організатора спортивних заходів, Івана Ціка – місцевого активіста, а сертифікати на відпочинок в санаторій «Женева» м.
Трускавець вручив учасникам
АТО Юрію Ціку, Михайлу Шмізі,
трьом дітям, хворим на ДЦП. Колективні путівки (для дітей обидвох шкіл) отримали директори
Василь Бринчак та Микола Мушин. А тепла, щира атмосфера в
спілкуванні з місцевими жителями засвідчувала про те, що Андрія Ярославовича тут шанують і
поважають та покладають на
нього великі надії. Місцеві артисти, один за одним, фотографувалися з депутатом. Хтось підходив, дякував за допомогу, а дехто лише просив про це - для церкви, для громади, для себе особисто.
Цікавим був виступ відомого
дослідника краю, завуча місцевої школи Михайла Лихви. Він
розповів про історію села, починаючи з сивої давнини і закінчуючи сьогоденням. Багато розповідав й про народних умільців,
вишивальниць, різьбярів по дереву. Коли на сцену запросили
учасників АТО, які в селі мають
надзвичайну шану, сільський го-

лова вручив їм пам’ятні подарунки. З захопленням слухали либохірці і виступ голови міжнародної громадської організації
«Світовий Конгрес Бойків», директора Турківського РНД, заслуженого працівника культури
Петра Косачевича. Петро Іванович дякував активним людям
села, учасникам художньої самодіяльності за те, що долучаються до проведення всіх фольклорних свят та концертів, урочистих подій, що організовують
на Турківщині.
Засвідчивши свою повагу,
відвідали свято і голова Турківської РДА Олександр Лабецький та перший заступник голови Микола Яворський. Після
привітань вони також вручили
почесні грамоти активістам,
місцевим учасникам художньої
самодіяльності та артистам,
запрошеним в чудове карпатське село. А концерт вони організували справді цікавий – кожен
виступ, незалежно чи це знаного артиста, а чи початківця, публіка вітала бурхливими оплесками. Свято вкотре засвідчило, що
в селі є справжні таланти, які
вміють зачарувати слухача,
вміють створити неповторну атмосферу. Якщо згадувати кожного, хто брав участь в концертній
програмі, то забракло б газети,
а тому скажемо коротко – всі
були неповторними, креативними, самобутніми.
У рамках проведення свята в
Народному домі була організована виставка місцевих вишивальниць . Як виявляється, в Либохорі цим займається 90
відсотків жінок.
Цікаво, що в цей день в селі
проходив і футбольний турнір
чергового туру між місцевою командою та футболістами с. Верхня Яблунька. Водночас, це був
й кубок сільського голови.
Спортсмени розійшлися з результатом 2:0 на користь Либохори. Відповідно, переможці отримали заслужений трофей, а
обидві команди - ще й футбольні
м’ячі. Нагородження провели
сільський голова Василь Комарницький, депутат Верховної
Ради України Андрій Лопушанський та голова РДА Олександр
Лабецький.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

УКРАЇНІ ПОТРІБНА
НАРОДНА КОНСТИТУЦІЯ
ЗМІНИТИ КРАЇНУ НЕМОЖЛИВО БЕЗ НОВОГО
СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ МІЖ НАРОДОМ І ДЕРЖАВОЮ
Усі ми мали великі сподівання на зміни після Революції Гідності. Але Україна знову відкотилась до моделі олігархічного устрою. Знову потопає в корупції, безгосподарності та безправності.
Найгірше, що влада при цьому зацікавлена у клановій моделі. Хоча, звісно, як і в
брежнєвські часи, чиновники на телеекранах розповідають лиш про «здобутки та
реформи». Але ці так звані «реформи» ще більше загострюють ситуацію і доводять
українців до зубожіння. Особливо боляче це відчувають прості люди в регіонах, які
вже не можуть оплатити «драконівські» комунальні тарифи, харчі та ліки.
Як наслідок – українці зневіряються у самій українській державі і масово мігрують
за кордон у пошуках роботи і кращого життя.
Що за цих обставин має робити народ? «Як джерело влади в країні» він мусить
вимагати нового суспільного договору. Без інтересів олігархів та кланів, перетягувань
владних повноважень. Замість цього у новому договорі мають бути інструменти контролю над владою. Адже скільки б ми не ходили на вибори, знову і знову стаємо на ті
самі граблі: кланово-олігархічна система відроджується навіть після Революцій і сотень смертей українців за наші свободи.

ÇÀÕÈÑÍÈÊÀÌ ÍÀØÎ¯
ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²
ÄÍßÌÈ Ó Ì. ÒÓÐÊÀ Â²ÄÊÐÈÒÎ ÒÀ ÎÑÂß×ÅÍÎ
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊ ÇÀÃÈÁËÈÌ Ó×ÀÑÍÈÊÀÌ ÀÒÎ
Війна…Страшне й жахливе слово!
І його треба пам’ятати,
Згадавши – озернись навколо
І мир навчишся шанувати!!!
Такими словами ведуча Надія Донець розпочала поминальний
захід з відкриття та освячення пам’ятного знака загиблим учасникам АТО та тим, що померли, повернувшись з війни. Затим вона назвала імена та прізвища Героїв. Це - Роман Мотичак з с. Лімна,
Михайло Романович з с. Явора, Микола Кльоб та Василь Гунза з с.
Нижня Яблунька, Олександр Ільницький та Юрій Місько з м. Турка,
Михайло Іваничко з с. Карпатське, Василь Борута з с. Шандровець, а
також тих, що пройшли горнило війни, і за різних обставин померли
на рідній карпатській землі - Микола Вовчанський (м. Турка), Ярослав Лупінський (с. Сянки), Дмитро Луб (с. В. Турів), Микола Ковальчук
(с. Завадівка), Тарас Маєцький (с. Н. Турів), Микола Шкробак (с. Верхня Яблунька), Богдан Павлик (с. Завадівка), Петро Кріль (с. В. Яблунька), Василь Боринець (с. Н. Турів), Михайло Цап (с. Нижнє) –
трагічно загинув під час проходження військової служби. Всіх їх після
виконання Державного Гімну України та тужливої пісні «Плине
кача…», присутні вшанували хвилиною мовчання.
На захід прибули рідні та близькі загиблих, бойові побратими учасників АТО, представники районної та міської влади, голова Львівської
обласної ради Олександр Ганущин, депутат Верховної Ради України
Андрій Лопушанський, голова правління БО «Фонд допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям учасників АТО» Володимир Саврук. У
своїх виступах гості високо оцінили подвиг захисників Української
держави, що за покликом сумління стали в обороні рідної землі. А
тому вони заслужили шани не лише теперішнього, а й прийдешніїх
поколінь. Також гості висловили співчуття та засвідчили підтримку
сім’ям, що втратили рідних людей.
Сама ж ідея спорудження пам’ятного знака належить учасникам
АТО. Її активно підтримав голова Турківської районної ради Володимир Лозюк, ставши головним рушієм і натхненником ідеї. Власне тому
і заслужив подяки від усіх небайдужих, хто розуміє, наскільки важливим і потрібним є цей проект. Велику допомогу в спорудженні меморіалу надав Микола Зубрицький, наш земляк, заступник керівника
департаменту Генеральної Прокуратури України. Помагали чим могли в його спорудженні підприємці - Михайло Кріль, Василь Чернянський, Микола Кольганович, директори лісгоспів Богдан Петренко та
Василь Барабаш, в. о. головного лікаря Турківської КЦРЛ Костянтин
Коробов, заступник міського голови Ростислав Набоков, головний
архітектор району Петро Юдицький. Важливим є й те, що в спорудженні пам’ятного знака є й доля дітей, що приходили на екскурсію в
музей «Бліндаж» і щиро жертвували, хто скільки міг. Подяка й
Турківській РДА та відділу культури за організацію відкриття пам’ятного знака.
- Ось так за короткий термін зусиллями багатьох, за активної
підтримки громади нам вдалося увіковічнити пам’ять новітніх героїв,
- наголосив у своєму виступі голова районної ради Володимир Лозюк, а учасник АТО , сотник Майдану Іван Круц, якого також запросили до слова, просив пам’ятати й живих учасників українсько-російської війни.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Першою з ідеєю нового суспільного договору ще у червні виступила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Вона визнала, що у чинній Конституції права та свободи
людей «ніким і нічим не гарантовані»: «У Конституції унормовані абсолютно безпрецедентні права влади і зафіксовані лише обов’язки людей». За її словами, між
державою і українським суспільством має бути укладений новий суспільний договір,
щоб громадяни нарешті отримали реальні можливості для управління державою.
Під патронатом політика сьогодні групи фахівців напрацьовують за напрямками
нову концепцію суспільного договору – це не що інше як проект народної Конституції,
який новий президент повинен винести на всенародний референдум.
Сама ж лідер «Батьківщини» на Всеукраїнському форумі запропонувала 16 новацій - пропозиції до нового суспільного договору, які усунуть корупцію, двовладдя та
інші вади чинної Конституції. Серед цих новацій: парламентська форма правління
канцлерівського типу, всенародне обрання парламентської більшості та канцлера,
нова система виборів до парламенту у два тури, законодавчо закріплені контролюючі
функції опозиції, створення нової контролюючої гілки, незалежної від влади, – Національної асамблеї самоврядності влади, надання громадянам права законодавчої
ініціативи.
«Це буде найкраща Конституція, яку можна буде створити у XXI столітті», – вважає
Тимошенко. На її думку, саме новий суспільний договір є головною умовою для побудови справедливої та сильної України. Він і стане фундаментом нового Основного
закону, який працюватиме в інтересах народу, а не кланів.
Любов ЯВОРСЬКА,
керівник громадської приймальні Турківської РО ПП ВО «Батьківщина».
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лавень (гімн) – величальна пісня, виконання якої пов’язане зі святковими урочистостями загальнодержавного значення, офіційними державними заходами, національними святами
і військовими парадами, офіційними зустрічами зарубіжних гостей та багатьма іншими важливими державними подіями.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ

Гімни виникли в далекій минувшині. Найдавніші були складені ще в Месопотамії та Єгипті.
Значного розвитку досягло створення гімнів в античній Греції, де
їх виконували хори під акомпанемент кіфари (кідара, кітара).
Це були пісні на честь богів і переможців.
З утвердженням християнства
широкого розвитку досягли духовні гімни, які навіть стали частиною богослужіння.
Більшість сучасних державних
гімнів європейських держав зародились у 18-19 століттях.
Упродовж 19-20 ст. національним гімном на українських землях вважалися патріотичні пісні.
Особливо часто це був «Заповіт»
Т. Шевченка на музику Г. Гладкого. На галицьких землях широко використовувалася пісня
«Мир вам, браття, всі приносим»
(сл. І. Гушалевича, муз. Д.
Січинського), яка1848 року була
названа Головною Руською Радою як гімн галицьких українців
і урочисто прозвучала того ж року
на Всеслов’янському з’їзді у
Празі. Згодом цю ж роль виконували твори «Не пора!» (сл. І.
Франка, муз. Д. Січинського),
«Ой у лузі червона калина» (сл.
С. Чарнецького, муз. Я. Ярославенка), «Вкраїно-мати, кат сконав» (сл. О. Олеся, муз. К. Стеценка).
Українська еміграція у США та
Канаді як гімн використовувала
пісні «За тебе, Україно» (сл. В.
Щурата, муз. С. Людкевича),
«Для тебе, Україно, живемо» (сл.
О. Грицая, муз. С. Людкевича),
«Не плакати нам» (слова буковинця Г. Гордого, музика галичанина Й. Кишакевича), «Реве та
стогне Дніпр широкий». Музику
до цього Шевченкового твору
написав у дарунок М. Кропивницькому учитель з Одеси Д.
Крижанівський. Та з плином часу
вони стали просто піснями, втративши роль славня, хоча багато
з них і нині українці співають чи
слухають стоячи.
Наприкінці 20 ст полонила
серця українців пісня «Ще не
вмерла Україна!» Цей твір має
свою складну і трагічну історію.
Вірш – класичний зразок Шевченківської
громадянської
поезії. Може й тому 1863 року у
львівському часописі «Мета»,
поруч із «Заповітом», «Мені однаково» та «І. Костомарову» Тараса Шевченка було надруковано і вірш «Ще не вмерла Україна!», що був дуже схожий на
поезії Кобзаря і за духом, і за
поетичним стилем великого
співця нації. Цей твір ще часто
друкувався навіть в «Кобзарі» як
вірш Шевченка. І тільки 1876
року в празькому виданні було
застережено читача, що вірш
«Ще не вмерла Україна!» не належить Шевченкові. То хто ж автор цих палких рядків, в яких українці відчули спорідненість із
Шевченковим словом? А написав їх 22-річний студент останнього курсу Петербурзького університету Павло Чубинський, що
в березні 1861 року у великій
скорботі стояв над свіжою могилою Кобзаря і мав виголосити
прощальну промову, але через
зіткнення з поліцією її не було
промовлено. Павло Чубинський
обожнював поезію Тараса Шевченка, котрий назавжди залишився для нього духовним вчителем, провідником у житті і
творчості. Без сумніву, що громадянська позиція Великого Коб-

заря мала чималий вплив на
юнака, до котрого завжди збиралися студенти-однодумці, читали поезії, співали пісні, мріяли про свободу свого народу.
Приятель Павла Чубинського
Леонід Білецький згадував, що
київська «Громада» дружила з
сербами і болгарами, котрі виховувались в університеті й духовній академії, і запрошувала
їх до себе на вечірки. На одній з
таких вечірок в домі, де квартирував Чубинський (Велика Васильківська, 122), серби співа-

(1835-1881) починає видавати
журнал «Мета» і в четвертому
його числі, як ми уже згадували,
вміщує добірку Тараса Шевченка, яку відкриває вірш П. Чубинського «Ще не вмерла Україна». Тут уже саме так: «…Україна, і слава і воля». Погодьтеся: звучить об’ємно, всеосяжно.
Такою і пролунала під звуки гітари о. Вербицького, що також
сприйняв як вірш Т. Шевченка. В
цей же час він написав музику і
до «Заповіту». Пісня «Ще не
вмерла Україна!» спершу у Вер-

Свого юнацтва
Душу тіло…
3. Ой Богдане Богдане
Славний наш гетьмане
Нащо отдав Україну
Москалям поганим
Щоб вернути її честь
Ляжем головами
Назовемся України
Вірними синами
Душу тіло…
4. Наші браття слов’яни
Вже за зброю взялись
Не діжде ніхто щоб ми
Позаду зостались

ли хорову сербську пісню, в якій
були слова в приспіві «серце Біє
і кров ліє за свою свободу». Чубинському дуже сподобалась
пісня. Він миттю щез, а згодом
вийшов зі своєї кімнати з написаним віршем-піснею «Ще не
вмерла України і слава, і воля.»
Звернім увагу, що саме «України», так і у спогадах багатьох учасників вечірок. Тут же всі стали її
співати на мотив сербської пісні.
Тривалий час вважали, що точної дати народження твору
немає. А дехто твердив, що пісню
було написано в Архангельській
губернії після 1863 року, хоч
П. Чубинського вислали з Києва
на Північ ще 1862 року саме за
вірш-пісню «Ще не вмерла України…». Про написання твору
в Києві 1862 року свідчать і матеріали охранки. За дослідженнями Дмитра Чередниченка,
конкретну дату написання вірша
знаходимо у щоденнику професора Київського університету
Олександра Кістяківського, що
мав за дружину двоюрідну сестру Чубинського – Лесю. 18 лютого О. Кістяківський занотовує, як
співали під акомпанемент українську Марсельєзу «Ще не вмерла…», складену Чубинським
1862 року. Акомпанував на фортеп’яно Микола Лисенко (18421912). Пісня гуляла краєм і на
сербський мотив, і вже на мелодію молодого Миколи Лисенка.
Навесні 1863 року на Правобережній Україні посилився наступ реакції, учасники повстання після його поразки втекли на
Захід, понесли туди і пісню. Переїздить до Львова і Павлин
Свєнцицький (псевдонім Павло
Свій, 1841-1876), поляк за походженням, український та
польський письменник, літературознавець та громадський
діяч. Він і привіз до Львова вірш
П. Чубинського, може і сам не
знаючи, чий це твір. Катехит Ю.
Желехівський передає його 48річному греко-католицькому
священикові Михайлові Вербицькому (1815-1870), уже відомому на той час композиторові,
що з 1852р. був священиком у с.
Млини поблизу Яворова (тепер
територія Польщі).
У цей час галичанин, літератор Ксенофонт Климкович

бицького була солоспівом у супроводі гітари, і вперше він виконав її в Перемишлі, в музичній
залі Духовної семінарії, на сходинах студентської організації
«Громада», у присутності ректора Григорія Гинилевича, якому
твір сподобався, і він доручив
розповсюджувати пісню серед
вихованців семінарії. А членам
«Громади» порадив розіслати її
по всій країні. Анатоль Вахнянин
(1841-1908) того ж 1863 року
розписав мелодію свого вчителя для квартетного співу. У такому виконанні пісня прозвучала у
Перемишлі, в домі катехита Ю.
Желехівського. Потім о. Вербицький переробив твір на хор
акапела (акапела – хоровий спів
без інструментального супроводу).А. Вахнянин організував у
Перемишлі 26 лютого 1865р.
перший Шевченківський концерт на західноукраїнських землях. Тут, хоч і під страхом ув’язнення, як заключний номер
було виконано «Ще не вмерла
Україна!», вважаючи, що це слова Т. Шевченка. Вперше музику
М. Вербицького до вірша «Ще не
вмерла Україна!» було надруковано в «Кобзарі» 1885 року.
У фондах Наукового Товариства імені Шевченка (НТШ) зберігається автограф пісні, написаної М. Вербицьким для голосу
в супроводі гітари. Текст виглядає так:
1. Ще не вмерла Україна!
І слава і воля!
Ще нам браття молодці
Усміхнеться доля!
Згинуть наші вороги
Як роса на сонці
Запануєм браття й ми
У своїй сторонці
Душу тіло ми положим
За свою свободу
І покажем, що ми браття
Козацького роду,
Гей гей браття миле
Нумо братися за діло!
Гей гей пора встати
Пора волю добувати
2. Наливайко Залізняк
І Тарас Трясило
Кличуть нас із-за могил
На святеє діло
І згадаймо славну смерть
Лицарства козацтва
Щоб не втратить марно
нам

Поєднаймось разом всі
Братчики Слов’яни
Нехай гинуть вороги
Хай воля настане
Душу тіло…
(Правопис і пунктуацію збережено автографічні)
Вірш «Ще не вмерла Україна!»
зазнавав багатьох доробок, переробок,
доповнень.
Це
свідчить про те, що твір став потрібним людям, кожен в ньому
знаходив духовну поживу для
себе, він окрилював, підносив
людину, оживляв, надихав. Завдяки пісні, народ став прозрівати. Йому ж втокмачували, що ні
мови, ні його самого «не было,
нет и быть не может», а тут
відверто, утверджуюче дзвенить
«Ще не вмерла Україна! І слава,
і воля!», дзвенить і заохочує:
«Запануєм і ми, браття, у своїй
сторонці», закликає довести, що
ми славного козацького роду,
переконує «пора встати, пора
волю добувати». Тут же звучить
присяга на вірність, на єдність,
на відвагу, на мету: «Ляжем головами. Назовемся України
вірними синами». Пісня прихилила до себе українців всіх під’яремних земель. І наддніпрянець, і галичанин, і закарпатець
побачили в тій пісні корогву, під
яку готові були стати до завзятого подвигу за українську державність. «Наші браття Слов’яни вже за зброю взялись»: серби і болгари повстали проти османського панування, революційні маніфестації проходять
у Варшаві, неспокійно у Литві.
Вони нагадували і кликали нас
вернути свою державність. До
речі, за спогадами онуки Павла
Чубинського Катерини, два брати Павла – Костятин і Василь – у
різний час «були в сербах», боролися проти османського поневолення.
Безіменні автори вносили в
пісню свої слова, здебільшого
таки під впливом творів Т. Шевченка, але заспів лишався незмінним, хіба що дехто співав
«Ще нам браття-українці», «У
рідній сторонці» тощо. А наступні
строфи уже виглядали по-різному. У поетичній антології «Українська муза» (до неї увійшли твори 136 поетів), виданій у Києві
1908 року, подальші рядки виг-

лядали так:
Гей, гей, браття милі,
Нумо братися за діло!..
Гей, гей, пора встати,
Пора волю добувати!
Ой Богдане, Богдане,
Славний наш гетьмане,
Нащо отдав Україну ворогам поганим?!
Щоб вернути її честь, ляжем головами,
Наречемся України вірними
синами
Спогадаймо тяжкий час, лихую годину
Й тих, що вміли умирать за
нашу Вкраїну.
Спогадаймо славну смерть
лицарства-козацтва!
Щоб не стратить марно
нам свойого юнацтва!
У 1917 році у Львові Антон Гапяк видає український співаник
під назвою «Наша дума», де
було вміщено текст в такому варіанті, як в автографі М. Вербицького.
А ось який варіант гімну на
слова П. Чубинського був поширений на східних теренах України 1917-1920 років. Після заспіву йдуть такі рядки:
Гей, гей, браття милі,
Нумо браття за діло!..
Гей, гей, пора вставати,
Пора волю добувати!
Ой Богдане – Зиновію, необачний сину,
Нащо оддав на поталу
неньку Україну?
Щоб вернути її честь, станем курінями,
Наречемся України вірними
синами.
Спогадаймо тяжкий час, лихую годину
Й тих, що вміли боронить
рідну Україну:
Наливайко і Павлюк, і Тарас
Трясило
Із могили кличуть нас на
святеє діло!..
У «Сьпіванику Українських
Січових Стрільців», виданому
1918 року у Відні заходом «Артистичної горстки» (творчий гурт
обдарованих старшин Українських Січових Стрільців), зазначено двох авторів слів: Павло Чубинський і Северин Данилович
(адвокат, один із засновників
Української Радикальної партії).
Але ж Данилович народився
1860 року, а вірш було створено
1862р. Очевидно він міг пізніше
долучитися до різних нюансів
твору, зміни слів або ж, як вважають деякі дослідники гімну,
цей співаник був виданий коштом Кирила Трильовського, який
і полюбляв переінакшувати, дописувати, прилаштовуючи до потреб дня.
У деяких джерелах викладено, що слова вірша належать поетові Миколі Вербицькому
(1843-1909). Але чи міг Микола
Вербицький, поет і педагог, чиє
життя і діяльність пов’язані з
Росією і східними теренами України, вживати типово західноукраїнську побудову речення:
«ще ся волі в Україні піснь гучна
розляже»?
У родоводі нашого національного гімну є ще одне прізвище –
Іван Лаврівський (Лаврінський)
– відомий композитор і музичний діяч Галичини. Дослідники
вважають, що саме він надав
пісні «Ще не вмерла Україна!..»
належного гімном змісту та
ідейної спрямованості, що звучить актуально і сьогодні.
Диригент Зиновій Лисько
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ÑËÀÂÅÍÜ
(1895-1969), що народився в с.
Ракобовти Буського району на
Львівщині, а залишився на
вічний спочинок у далекому
Нью-Йорку, був керівником оркестрів ЗУНРу і УНРу, відомий
музикознавець, фольклорист,
композитор і педагог писав, що
пісня ця залунала скрізь по широких просторах України і врешті
стала офіційним гімном української держави.
Ще не вмерла Україна,
І слава, і воля,
Ще нам, браття молодії,
Усміхнеться доля!
Згинуть наші воріженьки,
Як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття,
У своїй сторонці!
Приспів: Душу, тіло ми положим
За нашу свободу,
І покажем, що ми, браття,
Козацького роду!
Станем, браття, в бій кривавий
Від Сяну до Дону
В ріднім краю панувати
Не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться,
Дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні
Доленька наспіє.
Приспів: Душу, тіло ми положим…
А завзяття, щира праця
Свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні
Піснь гучна розляже.
За Карпати відіб’ється,
Згомонить степами,
України слава стане
Поміж народами.
Приспів: Душу, тіло ми положим…
Відомий український громадський діяч і видавець Кость
Паньківський (1855-1915) в
1888 році у «Руському співанику» подав «Ще не вмерла Україна!..»
Важливість в тому, що це було
одне із перших видань товариства «Просвіта» і воно «йшло в
народ». Співаник був поширений як серед дорослих, так і молоді. Навіть малі діти знали напам’ять «Ще не вмерла Україна!..»
Композитор Остап Нижанківський (1862-1919) склав
збірник «Слов’янські гімни»
(1891р.), д е вперше назвав «Ще
не вмерла Україна!» українським гімном.
Тисяча дев’ятсот десятого
року пісня «Ще не вмерла Україна!» була записана на грамплатівку у неповторному виконанні
визначного українського співака
Модеста Менцинського (18751935). У виконанні великого маестро клятвенно і священно звучить цей нездоланний знак нашого народу, що пройшов через
імперські тюрми і катівні,
сибірські морози й соловецькі
ями, став символом духовного
відродження нації. Ця громофонна платівка вперше увічнила пісню механічним засобом.
Великий митець записав перші
два куплети з приспівом.
Двадцять другого січня тисяча дев’ятсот вісімнадцятого року
здійснилася споконвічна мрія
українського народу – проголошено самостійну соборну Українську Державу. Уряд Української
Народної Республіки затвердив
«Ще не вмерла Україна!» Дер-

жавним гімном. Утвердженню
Славня послужились галицькі
вояки, зокрема січові стрільці,
що пройшли з цією піснею багато доріг і тепер стояли в столиці
України – Києві.
Українська величальна супроводжувала проголошення Третього і Четвертого Універсалів.
14 листопада 1918 року гетьман Павло Скоропадський
(1873-1945) підписав закон про
заснування Української Академії
Наук. На відкритті цієї провідної
наукової установи офіційно звучав Славень України.
«Ще не вмерла Україна!» стала не просто Гімном, вона стала душею народу, символом нескореності, подвигу. Згадаймо
героїчні Крути. Смертельний бій
горстки українських юнаків з
вишколеними оскаженілими
червоними ордами Муравйова.
Коли більшовицький кат П. Єгоров дізнався про великі втрати,
які понесли його підрозділи, він
зшаленів і наказав стратити полонених – зовсім юних дітей України, але несхитних. Надвечір
їх розстріляли у дворі на станції
Крути. Дивлячись в лице ворогові, хлопчики заспівали «Ще не
вмерла Україна!». Першим почав галичанин Г. Піпський.
Не зітруться з пам’яті вдячних
нащадків листопадові дні 1921
року, коли під невеличким
містечком Базар у селі Малі
Міньки на Житомирщині червона кінна дивізія Косовського
оточила бойовий загін воїнів
УНРу під командуванням генерала Юрія Тютюнника і 359 полонених розстріляли за те, що
вони відмовилися перейти на бік
червоної армії. Мужні патріоти не
зрадили рідну Україну, йшли на
смерть з високо піднятими головами, гордо співаючи «Ще не
вмерла Україна!» Славень лунав до останнього подиху героїв.
15 березня 1939р. Сеймом
новоутвореної Карпатської України було проголошено «Ще не
вмерла Україна!» державним
гімном. Недовго проіснувала
Карпатська Україна, але стала
однією з найяскравіших сторінок
багатовікової боротьби карпатських українців за встановлення української державності.
Символ нації - Славень – жив
із своїм народом. !941-го року у
Львові було проголошено Акт
відновлення Української державності. Знову звучить Гімн,
навіть в умовах нацистської окупації. Та настали чорні часи,
коли два людиноненависницькі
монстри стали шматувати Україну.
На неминучу смерть ішли патріоти-повстанці в роки Другої
світової війни супроти обох окупантів. Але чомусь в селі завжди казали: «Ліпше були бись мо
під німцями, ніж під совітами».
Та тому, що такого жорстокого
злочину не скоїв жоден окупант,
який чинили загони репресивної
сталінської машини НКВД (назви мінялися: ЧК, ГПУ, КГБ). Героїчний Рух Опору-Українська
Повстанська Армія стала з ними
на героїчну прю за Святу Церкву, яку вороги заборонили, за
свої родини, вивезені в Сибір,
супроти псевдобандерівських
загонів, що коїли жахливі злочини (грабіж, підпали, вбивства,
мордування), списуючи на повстанців. Ішли наші воїни, наш
цвіт нації на визвольний змаг із
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Славою Україні і рідним Славнем.
Донині село Ластівка пам’ятає
шляхетну родину вчителів Івана
та Симонії Федунів. Їх старший
син Орест (псевдо «Ікар») – повстанець. Разом з одинадцятьма побратимами окопались в
криївці на хуторі Головчина (біля
с. Уличне). Видані сексотом були
у криївці оточені енкаведистами.
Повстанці заспівали «Ще не
вмерла Україна!», а тоді підірвали себе гранатами (1944р.).
Брат ясінського священика о.
Кобура Славко в с. Зарайське
(Самбірщина), виданий зрадником, оточений в криївці разом з
побратимами, на оскаженіле
«Сдавайтесь!», заспівали «Ще
не вмерла Україна!» і підірвали
себе гранатами (1944р.).
У с. Ісаї пам’ятають подію, що
сталася в січні 1945р. в Березнянці: наші партизани (так селяни люб’язно називали повстанців) були на явочній хаті.
Зраджені провокатором, були
оточені енкаведистами. На крик
«Сдавайтесь! Вы окружены!»
хлопці відповіли співом «Ще не
вмерла Україна!» До останньої
кулі відстрілювалися Стась Мисів
(з с. Тур’є, псевдо «Дерев’янко»),
Василь Бряник ( з с. Ясінка, псевдо «Ярема»), Андрусь Галишин
(з с. Ісаї, псевдо «Довбуш»). Загинули, але ворогові не здалися.
Народний месник Василь
Жидичин (с. Ісаї, псевдо «Скорий») до останнього патрона
б’ється з карателями у с. Мала
Волосянка. Щоб в руки ворога не
потрапили важливі документи,
спалює їх, а сам, заспівавши «Ще
не вмерла Україна!», підриває
себе гранатами.
Не здобули славні лицарі
волю, ціною життя захищали
рідну матір-Україну, але
Не витримала суму,
Не витримала муки,Упала на обніжок,
Хрестом розп’явши руки!..
На десятиліття – в нове ярмо.
Затулив чужинець нам рот. Став
Українець звикати і до Сибіру чи
Колими, і до того, що «мой адрес не дом, и не улица, мой адрес Советский Союз». Та в зболеному серці жило «Ще не вмерла Україна!», не забула нація
свій оберіг, зберегла його.
Зловісна імперія – тюрма народів розпалася. Хоч ще так несміливо, але цей український
провідник став заявляти про
себе.
Ще до проголошення нашої
незалежності в м. Чернівці на
фестивалі «Червона рута» в
червні 1989р. вперше в Україні
затріпотіло синьо-жовте знамено і світ почув «Ще не вмерла
Україна!» – у виконанні неперевершеного Василя Жданкіна.
Ця подія започаткувала стрімке
поширення державницьких
ідей. Того ж 1989р. в Борисполі
на могилі П. Чубинського етнографічний хор «Гомін» заспівав
цю Присягу рідній землі. 1990го року у Львівському оперному
велично звучить «Ще не вмерла
Україна!». До слова, тут, у Львові,
ще 1864 року на відкритті українського театру в концертній залі
Народного дому лунала ця величальна Україні.
29 вересня 1991р. на Ужгородському перевалі вшанували
пам’ять Українських Січових
Стрільців. Я була щасливою вести програму цієї визначної події.
Дійство розпочалося церковним
Славнем-молитвою «Боже Великий, Єдиний!» і стрілецьким
Славнем «Ой у лузі червона калина», у виконанні Турківської
хорової капели «Карпати». Ко-

жен Народний дім привіз на
вшанування пам’яті Героїв
стрілецькі, повстанські та народні пісні патріотичного змісту.
Завершилося
вшанування
піснею «Не пора, не пора!», яку
заспівали лімняни. Та до мікрофона підбіг Мирон Маркович, турківський рупор незалежності,
голова осередку РУХу і розлого,
велично заспівав «Ще не вмерла Україна!» До нього долучилися всі. Здавалося, що гори і полонини теж співають славу
рідній Україні.
2 грудня 1991 року вся Україна і світ почули могутній хоралвеличний Славень на честь
нашої Незалежності: понад 90
відсотків виборців проголосували за вистраждане воскресіння
України.
Гімн став оживати, звучати на
урочистих заходах та святах. Він
став сміливо повертатися до
своєї одвічної цілі: побудова соборної незалежної держави.
Наш Славень гордо звучав у
Всесвіті: 19 листопада 1997 року
на америк анському кораблішатлі «Колумбія» перший космонавт держави Україна буковинець Леонід Каденюк заспівав у
космосі рідний Славень.
Історичні дні Помаранчевої
революції. Київський Майдан
зворушує, підносить голос Олександра Пономарьова. До сліз
зворушливо виконує популярний
співак «Ще не вмерла Україна!»
З ним співає весь Майдан, вся
Україна.
Революція Гідності. Дух Майдану підіймає Руслана і Славко
Вакарчук, заспівавши «Ще не
вмерла Україна!» Співає майдан, для котрого «Слава Україні!» - «Героям Слава!» і Гімн
стало сенсом життя, бо за ними
Воля, Пам’ять, Історія.
Зловісний
кремлівський
вампір знову пішов на нас
війною. Не сподівався кат на такий героїчний спротив добровольців, що першими зробили
заслін ворогові. У кросівках, домашній одежі, без зброї, стали
вони на захист матері-України
від зубів озброєної, вишколеної
путінської орди. Надихав їх
рідний Славень. І донині для
наших мужніх воїнів найважливішою зброєю є Ще не вмерла
Україна!»
Весь світ захоплений подвигом юних курсантів, ровесників
Героїв Крут, котрі 2014р. не стали під чужий флаг, а гордо заспівали Гімн України під рідним синьо-жовтим стягом.
Відважний вчинок частини
полковника Юлія Мамчура – ще
одна героїчна сторінка нашої
історії. Під прицілом «зелених
чоловічків», тобто вишколених
путінських найманців, мужній
командир вивів своїх бійців-синів
України під рідним знаменом,
співаючи «Ще не вмерла Україна!»
А наші паралімпійці! Гідні подиву і захоплення! Скільки разів
світ чув Славень України, завдяки їм!
Гордість України – Нескорені.
Герої війни, яку нав’язав нам
кремлівський окупант. Він забрав у них руки, ноги, очі та не зломив їхнього Духу, того, що заклала їм Матір-Україна – Незламність. Вони надихають своїх
побратимів на передовій і всьому світові доводять «Ще не вмерла Україна!»
У перші роки Незалежності
почали ревізувати наш Славень.
Комуністам Симоненка не сподобалося «від Сяну до Дону, «в
бій кривавий». Прикро, що долю
України вирішують люди, які не
знають її історії, бо ж навіть шко-
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ляреві відомо, що «Святослав
ходив походами під Великий
Болгар, переміг хозар, заволодів землями на Кавказі та на
Дунаї. Навіть хотів перенести
столицю до Переяславця на
Дунаї: там, казав, середина
землі моєї». А як розсунув кордони держави Володимир! Вона
стала великою, як ніколи; на заході кордон підходив до нинішнього Кракова, на півночі – Новгородські землі простяглися до
самого моря, на сході кордон
сягав у деяких місцях Волги, а на
півдні – Криму та Кавказу». Та й
нинішньому кремлівському цареві не завадило би нагадати,
чиї ж то етнічні землі Курщини і
Воронежчини. Ото ж бо!
Нестор Шуфрич запропонував: «Буде вічно Україна, і слава, і воля. Вже нам, браття-українці, усміхнулась доля».
Дмитро Ветвицький: «Слава
Богу в Україні є й правда і воля.
Вже нам, браття-українці, усміхнулась доля».
Леонід Кучма: «Ще не вмерла
України...»
Дехто з депутатів запропонував новий текст гімну-вірш Дмитра Павличка «Встала мати-Україна»:
Встала мати - Україна,
Сонце засвітила
Пробудилася народна
Незнищена сила.
Приспів: Сотні літ нас розпинали,
Та не побороли!
Бо не вмерла Україна,
І не вмре ніколи!
Слава тобі, Україно,
Невмируща слава,
Да святиться твоя воля
І твоя держава.
Приспів:
Слава тобі, Україно,
Від роду до роду
Як накажеш, ми поляжем
За свою свободу.
Приспів
Прекрасна поезія, хороші пропозиції, але навіщо нехтувати
святинею української нації, з
якою народ вистояв найстрашніші часи. Ця пісня стала
провідником українців, з нею
народ плекав надію на воскресіння.
Народний депутат Олег Канівець був проти щось міняти в
тексті, вихолощувати його
первісні слова і тому пропонував
залишити первинний текст «Ще
не вмерла Україна …»
На початку статті йшлося про
те, що спогадами сучасників П.
Чубинського було «Ще не вмерла України», але ж автографа не
збереглося. І у всіх виданнях, де
друкувався вірш, стояв чіткий
розділовий знак-кома, тому аж
ніяк не може бути закінчення –
и. А у автографі М. Вербицького
у перших заклично стверджуючих рядках стоять знаки оклику.
Погодьтеся, звучить ширше,
глибше, всеохоплююче, величніше - «Ще не вмерла Україна!»
То чому ж ми маємо зраджувати
наших праотців, котрі з цією
піснею боролися за свою Вітчизну-Україну, котрим вона вселяла віру у щасливу прийдешність.
Слова вірша воскрешали дух
нації, оживляли і підносили людей, стали по-справжньому народними, стали його Славнем.
«Ще не вмерла Україна!»
Може в цих рядках і тернистий
шлях України. В якісь історичні
часи нація сходила на Голгофу і
знову воскресала. Та чомусь ми
вічно завмирали на межі. З цього погляду перші рядки Славня
можуть означати оте наше наболіле – ще не народилася. Але
і не вмерла!
Стефанія МИСЬ,
с. Ясінка.
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ÇÀÁÅÇÏÅ×ÈÒÈ ØÊÎËÈ
Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊÀÌÈ –
не менш важливо, аніж виконати інші освітянські завдання
Підручник – масова навчальна книжка для школи. Для користувача, тобто
учня, важливо, по-перше, аби в нього була ця книжка, по –друге, на якому
папері надруковано навчальну книжку, якої якості в ній ілюстрації, яка обкладинка і який зміст. Чомусь склалася в останні періоди така традиція, що
кожен навчальний рік наші діти зустрічають не з усіма підручниками, які
повинні бути в них. Усе якусь книжку додають пізніше. Зараз з’явилася нова
обставина – ринок навчальної літератури, який по-своєму впливає на ситуацію з книжками для школи. А це означає, що підручник може зробити будь-хто,
тож авторів і підручників появляється на вибір дуже багато. Основними
експертами, при всій повазі до них, стають вчителі, а не науковці чи фахівці в
даній галузі науки. Тому багато хто вважає, що механізм вибору підручників
потребує вдосконалення. Засідає комісія, яка затверджує результати конкурсу серед видавців на випуск підручників. А потім потрібно провести тендери, надрукувати підручники, передати їх державі, яка розподілить по областях, звідси по районах, містах, і нарешті по школах. Так що дорога навчальної
книжки до учня не така вже швидка і проста.
Забезпечення учнів навчальними посібниками – це завжди найболючіша тема
як для відділу освіти, батьків, так і для шкільних бібліотекарів. Саме про
шкільних бібліотекарів і про забезпечення підручниками шкіл нашого району,
сьогоднішня розмова із Надією Гав’як, методистом з бібліотечних фондів
відділу освіти Турківської РДА.
– Час, в якому ми сьогодні живемо, це
час нових інформаційних технологій, які
ведуть до збільшення потоку інформації,
а це вимагає від людини сформованості
інформаційних умінь – знаходити, обробляти, запам’ятовувати та використовувати інформацію, – розпочала свою розмову Надія Миколаївна. – У цих умовах
читачеві необхідно орієнтуватися в широкому аспекті сучасних новітніх інформаційних технологій, ідей, напрямів. Шкільні
бібліотекарі нашого району обслуговують педагогічні та учнівські колективи, беруть участь в позакласній
роботі, стараються задовольнити їх
потреби у художній, науково-популярній і методичній літературі, вчать
учнів основ бібліографічних знань,
користуватися бібліографічною
інформацією, виховують культуру
роботи з книгою, забезпечують збереження літератури в належному
стані.
Сьогодні кардинально змінюється роль бібліотекарів у школі – від
працівника, який рекомендує гарну
цікаву книгу і видає її учневі, до спеціаліста в галузі навиків інформаційних технологій, здатного працювати
з учителями в питаннях систематичного
підходу до загальноосвітнього процесу в
закладах загальної середньої освіти.
– Яка
сьогодні чисельність
шкільних бібліотекарів? Як проходить інвентаризація бібліотечних
фондів?
– На Турківщині функціонує 46 шкільних
бібліотек, в яких працює 47 бібліотекарів,
в тому числі з вищою освітою – 9 осіб (це
вчителі-предметники, класоводи); 34
особи – із середньою спеціальною освітою і 4 особи – з нефаховою освітою.
Щорічно, упродовж травня-червня,
проводять у шкільних бібліотеках інвентаризацію бібліотечних фондів. У ході
інвентаризації визначають в розрізі кожного навчального закладу забезпеченість по кожній назві підручника та
навчального посібника станом на 1.09.
поточного року, з урахуванням очікуваного контингенту учнів на навчальний рік.
Така інформація до 20 червня подається у відділ освіти, а також використовується при визначенні потреби в навчальній
літературі на навчальний рік та за необхідності – проводимо перерозподіл
підручників між навчальними закладами в межах району. Підручники та навчальні посібники, що мають задовільний стан та відповідають вимогам навчальних програм 1-11 класів, використовують у навчальному процесі, незалежно від року видання. Такий стан у нас сьогодні є з підручниками для 4- 7 класів.
Оскільки в 2015 році було одержано на
наявні контингенти учнів 4-7 класу підручників тільки на 50%, і в 2016-му році ми
одержали їх ще 20 %, тому ми в тих

класах мусимо використовувати підручники таким чином: 4 клас – 2004-2005
року видання, а 7 клас – 2008-2009 року
видання, тобто старі підручники.
– Чому виникла така проблема?
– Держава у 2015 році видрукувала
підручників лише на 50 відсотків. Інших
50 відсотків підручників мали закупити
за кошти місцевого бюджету. Оскільки
наш район таких коштів не мав (а на той
час це була чимала сума), то ми нові
підручники не закупили, а стали користу-

ватись старими. Порівняти старий і новий підручники, то, звичайно, деяка
різниця є. В окремих темах є певні зміни;
наприклад, з математики не співпадають
номери завдань, але вчителі виходять з
ситуації, яка склалася, і користуються
тими підручниками, які вони мають. Якщо
деякі батьки мають змогу купити своїм
дітям один-два нових підручники, це також непогано. На цей навчальний рік,
якщо дозволять нам кошти, ми плануємо закупити на кожну школу (в основному на 4-й клас) по кілька підручників «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Трудове навчання», «Я у світі».
«Основи здоров’я», «Природознавство».
– За якими підручниками, Надіє Миколаївно, вчитимуться учні початкових класів?
– Учні 2, 3, 4 класів будуть навчатися
за підручниками попередніх років видання. Як я вже казала, четвертий клас буде
трохи мати проблему з підручниками. Там
забезпечення ними йде на 75,9 відсотка, навчальними посібниками для сьомих класів маємо забезпечення на 71.1
відсотка, для 2-3 класів – на 94,6 відсотка. Ще в ході інвентаризації, яку проводили по району, ми вивели загальний
процент забезпечення підручниками.
Перший, п’ятий і десятий класи цього
року одержують нові підручники з усіх
предметів. Немає поки що ясності щодо
«Інформатики» для 5 класу, бо ті автори,
які подавали заявки на конкурс, не пройшли його, а решта підручників школи
одержать.
– Чи буде щось змінено в нових
підручниках?

–
Підручники мають свій термін використання. Думаю, що підручники для
5-10-х класів будуть більш-менш відповідати попереднім, можуть тільки розділи бути розмішені не по порядку. Це будуть не нові програми для учнів тих класів,
а оновлені. Тобто буде лише якась незначна зміна в книжках, але в цьому нічого страшного немає. Посібники для 5-го
класу ми вже почали одержувати, і я надіюся, що до 1 вересня п’ятикласники будуть повністю мати нові підручники.
А ось з першим класом у нас, очевидно, будуть проблеми. Хоча школи і
вибір, і замовлення зробили вчасно, бо
зараз ця процедура не входить в компетенцію відділу освіти. Відділ освіти лишень узагальнює замовлення на підручники. Надіялися, що вже на вересень
будемо мати нові зошити і нові підручники для першокласників, але у видавництві повідомили, що не встигають видрукувати, тому і зошити, і підручники можуть поступити першокласникам аж на
кінець вересня. Хоча Міністр освіти і науки Лілія Гриневич прогнозує, що всі
підручники для першого класу будуть надруковані до початку навчального року. Але
не весь тираж буде розвезений. А заняття для дітей будуть розписані так, щоб
діти знайомилися зі школою, багато рухалися. Перший клас сьогодні – це нова
школа, інша програма, нове навчання. До
того ж цього року й видавництва
дуже завантажені, адже друкують нові підручники для трьох
контингентів учнів. До речі, цьогоріч було подано на конкурс 19
різних примірників «Букваря».
Наш район може й мудро зробив, бо вибрали «Буквар» одного автора, одного автора вибрали «Математику». Це перший
раз за 5 років, коли вибір випав
на підручник одного автора на
весь наш район. Це добре в
тому плані, що коли при інвентаризації не вистачає підручників одній школі, ми можемо їх
дати з тої школи, де цих підручників є вдосталь. Наприклад,
«Хімія» може бути п’ятьох авторів. І складається така ситуація, що 3-4 школи мають підручник одного автора. Приміром,
взяти Турківський НВК, там у 6 класі є 50
учнів, а підручників у наявності тільки 40,
тож десять учнів залишаються без підручника. Тому будемо брати їх в інших шкіл –
у Розлуча або в Явори, де є менше учнів.
А такий підручник як «Математика А. Мерзляка мають тільки 5 чи 6 шкіл у районі.
І взяти його, щоб дати дитині навчатися з
нього, нема звідки. Та й подібних ситуацій маємо ще багато, хоча скарг до
відділу освіти надходить мало. Усі наболілі питання з підручниками нам
вдається вирішувати зі школами чи з батьками. Чим можемо – допомагаємо, де
можемо – дістаємо дитині книгу. Якщо
вже не зуміємо, то просимо, аби батьки
один чи два підручники купили за свої
кошти. І в першу чергу забезпечуємо навчальними посібниками сиріт, дітей з
багатодітних та малозабезпечених
сімей, які не мають можливості придбати собі підручники.
На завершення розмови хочу привітати своїх колег – шкільних бібліотекарів –
з новим навчальним роком. Бо бібліотекар – це також свого роду вчитель. Побажати усім достатку, щастя, добра, приємних подій, сил та подолання труднощів,
здоров’я та оптимізму, настрою гарного,
днів привітних.
Хай Господь завжди у поміч буде,
Хай у роботі ладиться усе.
За добре серце хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.
Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогеньку матусю, турботливу бабусю
і прабабусю – жительку с. Верхнє Висоцьке Ярославу Вікторівну Шепіду – щиро
вітають з 70-річним ювілеєм – чоловік
Василь, сім дочок, сім зятів,
п’ятнадцять онуків, чотири
правнуки і бажають ювілярці міцного здоров’я,
життєвих сил та
енергії, родинного
тепла та Божого
благословення на
довгі роки життя.
Є ювілеї досить
різні,
Та є одна з найкращих
дат,
Вітає щиро вся родина
У день, коли Вам – 70.
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

22 серпня відзначила свій 60-річний
ювілей прекрасної душі людина, надійна, товариська, чуйна
і доброзичлива подруга – Катерина
Дмитрівна Гирович.
З нагоди ювілейного дня народження бажаємо їй
міцного здоров’я
– з роси і води,
невсипущої життєвої енергії, родинного тепла і
благополуччя,
мирного неба
над головою, достатку, рясних Божих благословінь на життєвій стежині.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що на землі є квіти,
Даруємо у цей прекрасний день.
Із ювілеєм щиро всі вітаєм,
Бажаєм щастя, радості, добра.
І щиро Богородицю благаєм,
Щоб Своїм покровом обняла.
З повагою – подруги.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілейним днем народження завідувача ФАПу хутора Смерічка Галину
Василівну Копач і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я, родинного
благополуччя, поваги від людей, радості від життя,
рясних Божих благословінь.
Хай Вас щастя, як
дощ, омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога
Любові - від рідних, а ласки – від Бога!

РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд
ключ. Перепланування. БУДIВНИЦТВОбудинки, прибудови, павiльйони, гаражi,
навiси, альтанки, лазні, паркани.
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ.
Мансарднi дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання
будинкiв.
Знижки
на
роботу+матерiали.
(068)1455866,
(066)7215631.
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ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÓ
Турківщина готується до Четвертого Світового Конгресу Бойків, який відбудеться 6-9
серпня 2020 року, та Сьомих Всесвітніх бойківських фестин (2022-й рік). Я уже розповідав про
свою зустріч з Президентом України Петром Порошенком, під час якої попросив допомогти у
проведенні цих міжнародних бойківських свят. А уже через тиждень після цієї зустрічі голова
Львівської ОДА Олег Синютка повідомив мені, що мав розмову з Петром Порошенком, який
сказав, що постарається виконати те, що просить Петро Косачевич.
Також було опубліковано відповідне звернення від нашої громадської ради з підготовки цих свят до
голови Львівської ОДА Олега Синютки, керівника департаменту внутрішньої та інформаційної політики
Львівської ОДА Ольги Березюк та голови громадської ради при Львівській ОДА Андрія Болюбаша. 10
липня, спільно з головою Турківської ОДА Олександром Лабецьким, який з розумінням ставиться до
наших проблем і обіцяє сприяти у їх вирішенні, відбулася зустріч з Олегом Михайловичем, адже
потрібно було обговорити не менше 15 питань, що стосуються розбудови нашого краю. Зокрема, йшлося про будівництво культурологічного центру, а саме: про спорудження музею архітектури й побуту під
відкритим небом на Співочому полі біля с. Явора, площею 20 га. Надіємося, що депутати Явірської
сільської ради дадуть дозвіл на виділення цієї ділянки землі в урочищі Черенина. Уже запрошено
приєднатися до робіт зі створення культурологічного центру українську діаспору, Івано-Франківську та
Закарпатську облдержадміністрації.

Віриться, що в м. Турка вдасться відкрити школу мистецтв та створити ансамбль пісні і танцю «Бойківщина» (на основі народного фольклорного колективу «Бойківські переспіви» Турківського РНД).
Про це також йшлося на зустрічі. Звичайно, що розмова торкнулася й такого питання як капітальний
ремонт РНД, адже ця будівля має історичне значення – в 1913р. тут читав свою поему «Мойсей»
мешканцям Турківщини Іван Франко.
Обговорювали з головою ОДА й деякі фінансові питання. Зокрема про виплату за вислугу років
працівникам народних домів та матеріальної допомоги в повному обсязі, а не 50 відсотків, а також
про те, щоби оплачувати роботу керівника зразкового народного дитячого колективу «Юні бойківчани»
та режисера народного театру Ластівківського НД. Ці колективи не тільки гордість району, а й області.
Згадали й про придбання нового автобуса для Турківського РНД – для перевезення учасників
художньої самодіяльності. Олег Михайлович пообіцяв, що це питання з нового – 2019-го року – вирішить.
Безперечно, що болючою проблемою є наші дороги. Ми щиро дякуємо Олегу Синютці за сприяння
у будівництві дороги Турка-Східниця, але ще багато сільських доріг, зокрема й у с. Явора, потрібно
відремонтувати. У зв’язку з цим, було б доречним відновити в нашому районі кар’єрний видобуток
каменю. Також, на прохання громадськості, відкрити автобусне сполучення за маршрутом ТуркаМатків-Стрий-Сколе.
Я просив прискорити вирішення питання зі створення на теренах району Національного ландшафтного природного парку «Бойківщина» і заборонити суцільну вирубку лісу. Також вкрай необхідно
зберегти статус гірського Турківського району, на зразок як це зроблено в європейських країнах –
зокрема в Австрії та Польщі. Адже наші гори Карпати – це край туризму, і сюди потрібно вкладати
кошти.
Наша зустріч з головою Львівської ОДА була діловою і конструктивною. Відчувалося, що Олег Михайлович та Президент України Петро Порошенко мають бажання допомогти нашому краю у його розбудові. Олександр Лабецький, як голова Турківської РДА, також старається позитивно вирішувати усі наші
наболілі питання.
Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків», директор Турківського
РНД, заслужений працівник культури України.
P.S. 21 серпня, у Львові, на «Арені-Львів», Петро Косачевич, у складі делегації Турківського
району, взяв участь у розширеному форумі-дискусії «План заходів з реалізації стратегії розвитку Львівської області на 2019-2020 роки», на якому були присутні представники районів
Львівщини та м. Львів, а також Олег Синютка, голова Львівської ОДА, Олександр Ганущин,
голова Львівської обласної ради, та керівники департаментів Львівської ОДА. Петро Іванович
взяв участь у дискусії, де захищав у своєму виступі розвиток як Турківщини, так і всього
Бойківського краю. Зокрема зачепив і вище згадані у статті проблеми розбудови району та
підготовку до Четвертого Світового Конгресу Бойків та Сьомих Всесвітніх Бойківських
фестин.

Колектив Карпатської сільської ради щиросердечно вітає з ювілеєм колишнього бухгалтера Карпатської сільської ради Віру Федорівну Ціко і бажає шановній ювілярці доброго здоров’я, життєвих
сил і енергії, родинного тепла, миру, добра,
благополуччя, Божої опіки на життєвій стежині.
Ювілей життєвий – то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік.
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.

«ÄÆÓÐÀ-ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÈÊ» –
ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ Ó×Í²ÂÑÜÊÈÉ ÂÈØÊ²Ë
З 12 по 18 серпня 2018 року в
Нових Мостах, що на Сокальщині, проходив Всеукраїнський
вишкіл «Джура-Прикордонник». В рамках національнопатріотичного виховання, його
метою було: створення позитивного іміджу українського військовослужбовця серед дітей та молоді, що сприятиме їх підготовці
до охорони Державного кордону. Вишкіл проходив на базі кінологічного навчального центру
Західного регіонального управління Державної прикордонної
служби України. В ході тижневих
занять старшокласники мали
можливість детально ознайомитися з особливостями прикордонної служби, здобути первинні військово-професійні навики прикордонника. В програмі

тись, відпочити, особливо у
вечірній час біля ватри, де були
пісні, танці та розваги. Львівщина на вишколі була представлена чотирьма прикордонними
районами, в тому числі й Турківським. Така честь випала учням
Лімнянського НВК імені Романа Мотичака Василю Дністряну,
Юрію Залузі, Діані Чуплак та Юлії
Хащівській, яка була удостоєна
високої честі – передати прапор
вишколу представнику Одеської
області, де пройде наступний
вишкіл. За підсумками проведення заходу, його учасники
одержали подяки та грамоти від
Державної прикордонної служби України. На урочистостях, з
нагоди успішного завершення,
був присутній міністр молоді та
спорту Украіни - Ігор Жданов,

вишколу був, виїзд на пункт пропуску Рава-Руська – Хребене як
ділянки державного кордону.
Все було організовано по
військовому. Учасники поділені
на чотири сотні: «Бандерівці»,
«Бульбівці», «Петлюрівці» та
«Мазепинці», які поділялись на
чоти, а ті, в свою чергу – на рої.
Розпорядок дня також був організований по військовому. Учні з
20 областей України, більше 400
осіб, мали можливість познайомитися між собою, поспілкува-

високі посадові особи Державної прикордонної служби України. Вартий уваги той факт, що
отаманом вишколу, тобто його
головним керівником, був полковник у відставці, Микола Тирик
– виходець із села Бережок нашого району зараз проживає на
Рівненщині.
Петро СЕБІЙ,
вчитель предмета «Захист
Вітчизни» Лімнянського НВК
ім.Р.Мотичака.

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÐÅÉÄ «ÓÐÎÊ»
З першого вересня розпочнеться перший етап (другий буде
у жовтні) профілактичного рейду «Урок».
– Він передбачає обстеження побутових умов проживання дітей
у сім’ях, що опинилися у складних життєвих ситуаціях, а також заходи щодо надання дітям з цих сімей адресної допомоги в підготовці
до навчального року та осінньо-зимового періоду, – каже начальник відділу у справах дітей Турківської РДА Ірина Стебівка. – У ході
рейду виявлятимуть дітей, які не влаштовані до навчальних закладів чи закладів соціального захисту дітей.
Слід зазначити, що на профілактичному обліку у відділі у справах
дітей станом на сьогоднішній день перебуває 11 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Ольга ТАРАСЕНКО.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÄÂ² ÍÅßÂÊÈ ÒÀ
ÍÅÇ²ÃÐÀÍÈÉ ÌÀÒ×
Із шести поєдинків, котрі мали пройти минулої неділі у рамках 10-го туру чемпіонату Турківщини з футболу, відбулося
лише три. А все через те, що деякі команди несерйозно ставляться до взятих на себе на початку сезону зобов’язань – грати у футбол, грати до кінця та дотримуватись регламенту
чемпіонату.
Так, у групі “А” Бітля не з’явилася на гру до Верхньої Яблуньки. За це їй зараховано технічну
поразку 0:3, а також, враховуючи те, що це вже друга неявка
команди на гру, їй знято три очки.
В.Турів вдома розписав нічию з
В.Висоцьким – 1:1, а Бориня
перемогла на своєму полі Либохору – 2:1.
У групі “Б” Ластівка обіграла
Вовче – 4:3, Шум’яч не приїхав
до Явори, а тому, так само як і
Бітля, через другу неявку втратив три очки та записав у свій
пасив технічну поразку 0:3.
Та чи не найкурйозніший випадок трапився у Прислопі. Тут

місцева команда мала приймати гостей з Турки. Однак останні,
прибувши на гру, висловили своє
незадоволення станом футбольного поля, а саме високою
непокошеною травою, кривою
розміткою і навіть неприбраними слідами випасання худоби.
Про це вони повідомили голову
федерації футболу Турківщини
Сергія Рика і як доказ, надіслали йому кілька фото. Згідно регламенту, гості повинні були заповнити протокол, вказати неготовність поля до гри та поєдинок не розпочинати. Але найкумедніше в цьому випадку те, що
турківчани протокол з собою не

Стартує прийом заявок на
конкурс в рамках бюджету участі
Першого вересня 2018 року стартує прийом проектів
від активних громадян на громадський бюджет м.Турка.
Його розмір становитиме орієнтовно 240 тис. грн. Реалізовуватимуть проекти за кошти бюджету розвитку наступного 2019 року.
Ознайомитися з Положенням про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Турка та завантажити бланк заявки пропозиції
(проекту) для заповнення можна на офіційному сайті Турківської міської ради (http://turka-mrada.gov.ua/) у спеціальному
розділі «Жителю міста» (підрозділ «Громадський бюджет»).
Ми чекаємо на ваші пропозиції до 30 жовтня 2018 року!!
Одночасно повідомляємо, що в тестовому режимі подавати
заявки та саме голосування проходитиме за електронним посиланням http://bu.turka-mrada.gov.ua/uk.
Загублене посвідчення інваліда з дитинства І групи ААБ
№000868, видане 03.03.2011р. на ім’я Тетяни Йосипівни Кропивницької, вважати недійсним.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ДБ
№057902, видане управлінням
соцзахисту населення Турківської РДА 25. 02. 2016р. на ім’я
Олега Руслановича Комарницького, вважати недійсним.

Управління соціального захисту
населення Турківської районної
державної адміністрації надає
інформацію для звернень громадян на придбання навчального
приладдя представникам (особам)
багатодітних сімей, в яких виховується четверо та більше дітей.
Для отримання допомоги представник багатодітної сім’ї подає такі
документи:
- заяву;
- копію паспорта одного з
батьків;
- копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера;
- копію свідоцтв про народження дітей;
- копії посвідчень дітей з багатодітної сім’ї чи інших документів, що підтверджують статус багатодітної сім’ї;
- копію банківського рахунку.
Прийом документів розпочнеться з 27.08.2018 року.

Продається зерномолотарка
польського виробництва.
Ціна – договірна.
Тел.: 0989167466.

ОПРС «В. Висоцьке» Львівського регіонального структурного
підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного
руху України, що знаходиться за адресою: с. В. Висоцьке, Турківський р-н, Львівська обл.. має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Джерелом утворення забруднюючих речовин є дизель - генератор. Об“єкт належить до третьої групи.
За рік в атмосферне повітря викидається: азоту оксид – 0,0037 т/
рік; оксиду вуглецю – 0,003 т/рік; діоксид сірки – 0,00049т/рік, суспендовані тверді частинки – 0,00032 т/рік; вуглеводні -0,0016 т/рік.
Зауваження та пропозиції надсилати протягом 30 календарних
днів у Турківську РДА за адресою: 82500, м. Турка, вул. Січових
Стрільців,62. Тел. (032269)31481.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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привезли, що обов’язково мали
зробити. Тим самим фактично
самі собі створили проблему.
Знову ж таки, згідно регламенту,
у випадку відсутності судді/протоколу від гостей, це повинні
були зробити господарі, однак
вони відмовились надавати документ. Врахувавши вищенаведене та відсутність прецедентів,
районна федерація футболу
прийняла рішення дозволити
командам зіграти свій поєдинок
до 2 вересня. Якщо цього не
відбудеться, обидвом командам
будуть зараховані технічні поразки з рахунком 0:3.
До слова – про неготовність в
Прислопі поля до гри два тижні
тому повідомляв федерацію футболу району представник команди Шум’яча. Щоправда – вже
після гри. Як бачимо – небажання організаторів команди Прислопа готувати місцевий стадіон
до поєдинків чемпіонату, може
призвести до домашніх технічних поразок, а також, в подальшому, – до переносу поєдинків
на нейтральні поля, або поля
суперників.
Наступний тур чемпіонату
району пройде у неділю, 26
серпня. Відбудуться такі
матчі: Явора – Вовче, Ластівка
– Присліп, Шум’яч – Турка, Бітля
– Бориня, В.Висоцьке – В.Яблунька та Либохора – В.Турів.
Початок усіх поєдинків – о
15.00 год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
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ÏÀÑÒÊÀ ÍÀ ÂÓËÈÖ² Ì²ÖÊÅÂÈ×À
Вже тривалий час на тротуарі, що неподалік приміщення
нашої редакції, утворилася справжня пастка для пішоходів.
Через руйнування тротуарної плити на поверхню вилізла дротяна сітка, яка торчить заввишки 15см.

Люди, проходячи, не помічають цього, а тому, зачепившись за
небезпечну перешкоду, падають, рвуть одяг, розбивають коліна. На
жаль, до цього нікому немає діла, неначе тротуар не наш турківський, а якогось пана з Польщі чи Америки.
А не дай Боже, хтось ітиме в вечірню пору і, потрапивши в пастку,
може розбити собі голову чи поламати кінцівки. Можливо тоді буде
реакція влади...
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ТРАГІЧНА ІСТОРІЯ В ЛІМНІ
Минулого тижня, 55-річний житель цього села зазнав
серйозних травм і після огляду в Турківській районній лікарні
був скерований в лікарню швидкої допомоги м. Львова. Там
медики нейрохірургічного відділення провели складну операцію
на шийному відділі хребта. І, віриться, що в мужчини все буде
добре, він швидко одужає.
А щодо травми, то жителі с. Лімна розповідають, що на потерпілого
наїхала дига, яку він брався ремонтувати, а медики кажуть, що
травмований сказав, ніби просто впав. Але, якби там не було, треба
бути обережним, адже останнім часом про трагічні історії чуємо все
частіше.
Наш кор.
Посвідчення серія ААБ №100336, видане 03.09.2012р. управлінням соцзахисту населення Турківської РДА на ім’я Марії Миколаївни
Пецкович, вважати недійсним.
Продається житловий будинок в смт. Бориня. Є земельна ділянка, сад, сарай, пивниця, гараж.
Ціна договірна. Тел.: 0996729155.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Громадська організація
«Відродження Турківщини»
запрошує до співпраці небайдужих громадян, патріотів свого
краю.
Телефон для контактів: 0663082776.

Колектив Турківської районної філії Львівського обласного центру зайнятості висловлює щире співчуття колишньому директору РЦЗ
Богдану Миколайовичу Голичу з приводу тяжкої втрати – смерті тещі.

Продається автомобіль ГАЗ66. Тел.: 0501724290.

Стоматологічна служба Турківської райполіклініки висловлює
щире співчуття медсестрі стоматкабінету Любі Семенівні Мотиль з
приводу тяжкої втрати – смерті батька – Семена Івановича.

ТзОВ «Новодім» м. Турка вул.
Травнева, 8 (вугільний склад)
реалізує населенню ємності
(бочки) пластмасові різних
об’ємів, пісок штукатурний, цемент, 25 кг – 63 грн., 50 кг – 123
грн. Тел.: 0667889365.

Колектив працівників ТзОВ «Еко-Газда», глибоко сумує з приводу
непоправної втрати – передчасної смерті зливника Василя Федечка та висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро
співчувають лікарю-терапевту Турківської райполіклініки Степану
Васильовичу Бриню з приводу тяжкої втрати – смерті сестри – Наталії.

Колектив ПП БТФ «Чертур» висловлює щире співчуття продавцю
Стефі Ільківні Гориль з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
сина – Василя.
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