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Нашу любу, красиву, ніжну і ласкаву дружину, матусю, бабусю, жительку с. Явора,
Іванну Олексіївну Бончук –  від щирого серця вітаємо з 50-річчям та Днем Ангела, які
святкує 20 січня.

Бажаємо Вам, рідненька, міцного-міцного здоров’я, родинного тепла, здійснення
усіх мрій і бажань, любові і сімейного благополуччя, щоб сонце
завжди світило у Вашому домі, щоб на Вашому життєвому
шляху не було ніяких перешкод. Нехай Господь щедро дарує
Вам щастя, світлу радість і добро. Довгих та щасливих років
життя у Божій опіці.

Дорога матусю наша, добре серце в Вас:
Вам тяжка дісталась чаша – виховати нас,
Хай подальша Ваша доля щастям пророста,
Хай веселкою в майбутнє стеляться літа.
Низький уклін, наша матусю,
Здоров’я міцного – з роси і води,
Нехай Ваші лагідні руки
Тепло і любов нам дарують завжди.

З любов’ю – чоловік Сергій, син Ігор, дочка Оксана, зять Михайло, внучка Яна.

Члени Української Спілки ветеранів Афганістану Туркі-
вського району щиро і з великою повагою вітають свого
бойового побратима Мирона Степано-
вича Волчанського з його 60-річним
ювілеєм. Бажаємо шановному Миро-
ну Степановичу міцного козацького
здоров’я, сімейного щастя, благопо-
луччя, радості і розуміння від дружини
Любові Володимирівни, дітей та онуків.
Хочеться відмітити і сердечно подяку-
вати Мирону Степановичу за його ак-
тивну роботу в діяльності нашої орган-
ізації. Він проявляє себе як чесний,
принциповий член районної органі-
зації УСВА. Брав активну участь у буд-
івництві пам’ятника полеглим воїнам Турківщини на аф-
ганській землі. Завжди бере участь в наведенні та підтри-
манні порядку біля нашого пам’ятника. Мирон Степано-
вич багато років керував відділом освіти Турківського рай-
ону, неодноразово обирався депутатом районної ради.
Він є зразковим сім’янином, хорошим чоловіком, бать-
ком, дідусем.

Щиро бажаємо Вам, шановний Мироне Степановичу,
родинного тепла, добробуту, усіх земних благ, миру нашій
Україні. Хай Господь Бог завжди буде з Вами, а Ангел-
хоронитель оберігає Вас та Вашу сім’ю від усяких нега-
раздів.

Слава Україні! Героям слава!

Церковний комітет церкви Святої Євха-
ристії смт. Бориня сердечно вітає із пре-
красним життєвим ювілеєм чудову, доб-
ру людину – їмость Марію Миколаївну
Ільницьку.

Шановна Маріє  Мико-
лаївно, нехай Вас пост-

ійно зігріває тепло
людської вдячності,
а будні і свята на-
повнюються раді-

стю, світлом та любо-
в’ю рідних і близьких.

Ангел Божий хай оберігає
Вас і Вашу родину вдень і

вночі, кожну хвилину. Многая і благая Вам
літ!

Бажаєм здоров’я міцного-міцного
І Божої ласки із неба Святого,
Хай Матінка Божа у помочі буде,
Щоб добро робити завжди і усюди.
Від дітей і внуків – радості й потіхи,
Бо вони для Вас – найрідніші в світі,
Від  людей – поваги, шани і любові,
Щастя, злагоди і миру у Вашому

домі!

Цими чудовими зимовими днями, 20 січня, ювілейне
свято завітає до турківчанки, Іванни Тарасівни Бойко. Із
прекрасним, чудовим ювілеєм від щирого серця і з вели-
кою любов’ю вітаємо нашу дорогу, щиру, милу, чуйну, доб-
ру, чарівну сестру і цьоцю.

Бажаємо здоров’я, добра, дов-
голіття.

Хай вистачить щастя на ціле
століття,

Хай скрізь буде лад – на ро-
боті, в сім’ї.

І радість на серці, і хліб на
столі!

Хай світлою буде життєва
дорога,

Любов – від родини і ласка –
від Бога!

З любов’ю – брат Руслан, брато-
ва Ольга, племінниця Марина із

чоловіком Віталієм і донечкою Анастасійкою.

Дорогу матусю, люблячу бабусю, сваху та педагога, що
трудилась на ниві освіти 45 років, –
Марію Василівну Чопик із с. Жукотин –
щиросердечно вітають з 80-річним юв-
ілеєм, який святкує 20 січня, вся роди-
на та свати.

Бажаємо Вам, Мамо, міцного здо-
ров’я, довголіття, щастя, родинного
тепла та добробуту, радості щоденної,
втіхи від дітей та внуків, ясного сонця
та Божої благодаті!

Рідна матусю, рідненька Ви
ненько,

Вас з ювілеєм вітаєм, серденько.
Хай у цей день, веселий, багатий,

Щастя й добро завітають до хати!
Щоб у достатку, здоров’ї довіку
Многії літа прожити без ліку.
І в вінок привітань, як зерно до зернини –
Низький Вам уклін від всієї родини!  

ÁÞÄÆÅÒÍÈÊÈ ÐÎÇÏÐÎÙÀËÈÑß  Ç Í²×ÍÈÌ ÒÀÐÈÔÎÌ
З 1 січня підприємства та бюджетні організації в Україні платитимуть за спожиту електро-

енергію за єдино визначеним тарифом. Дво- або тризонні лічильники, на які споживачі покладали
великі надії в  питаннях економії електроенергії, стали неактуальними. За словами голови
Турківської районної ради Володимира Лозюка, у зв’язку з таким нововведенням для бюджетних
організацій району, хочеться вірити, буде збільшена енергетична субвенція. Раніше до процесу
економії за спожиті енергоносії успішно були залучені деякі навчальні заклади, установи меди-
цини та культури.

Для прикладу, декілька років тому, на електричне опалення, з використанням
пільгових тарифів у нічний та напівпіковий час, перейшли   10 навчальних закладів.

З початку року до них приєдналася ще Сянківська школа, на черзі – Шандро-
вецька ЗОШ. Спеціаліст відділу освіти Нестор Лило в цьому контексті розповів,
що за нічним тарифом в минулі роки освітяни платили 85 коп. за один кіловат, і
у напівпіковий період – 1 гривню 08 коп., а в піковий – 1 гривню 80 копійок. Зараз
за один кіловат, незалежно від часу доби, доведеться, очевидно, платити 3
гривні. Хоча є надія, що постачальники електроенергії, серед яких буде конку-
ренція , в перспективі переглянуть свої тарифи у порядку зменшення.

Наразі це нововведення не торкнулося приватних будинків, господарі яких
мають двозонні та тризонні лічильники. Але, за словами експертів, в недалекій

перспективі, очевидно, і їм доведеться платити по повній. До того ж, експерти
кажуть, що у всьому цьому є елементи шахрайства: якесь підприємство випустило

такі «мудрі» лічильники й, домовившись з енергетиками, їх успішно реалізували,
надавши невелику пільгову перспективу споживачам.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

У ці святкові зимові дні завітає золотий
ювілей до нашої дорогої, доброї і милої
дочки, дружини, матусі, найкращої у світі
бабусі, тещі і доброї свахи Ольги Миколаї-
вни Миньо.

Рідненька наша, сонце
променисте, життя Ваше
хай буде чисте, уквітчане
і щастям, і добром, лю-
бов’ю, ніжністю, теп-
лом. Міцного Вам здо-
ров’я, Господнього бла-
гословення на многії і благії,
даровані Богом літа!

Посивіли Ваші скроні
Від турботи про дітей.
Тож вітаємо Вас щиро
В цей прекрасний ювілей!
Хай буде життя Ваше схоже на каз-

ку,
Хай Бог Вам все, що хочете, дає,
Спасибі за ніжність, спасибі за ласку,
Спасибі за те, що Ви у нас є!
З любов’ю – мама Катерина, чоловік

Йосип, син Іван, дочка Неля, зять Микола,
онучок Святославчик, свати з Верхнього
Висоцького – з сім’ями.
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18 січня свій золотий ювілей відзна-
чає невтомна трудівниця, жителька села
Либохора – Катерина Василівна Бринчак.
З цим ювілеєм її вітають мама Софія, чо-
ловік Василь, син Ми-
хайло, дочки Мар’я-
на, Руслана, Лілія,
Олеся; зяті: Мар’ян
та Артур; внучки:
Олександра, Ліана та
Настя і бажають до-
рогій і люблячій юві-
лярці міцного здоро-
в’я і довголіття.

Нехай цвітуть
під небом синьоо-
ким

Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і дос-

таток
Сиплються до Вас, немов вишневий

цвіт,
Хай життєвий досвід творить з

буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!

Адміністрація і профспілкова організа-
ція Турківської КЦРЛ щиросердечно віта-
ють із ювілейним днем народження ліка-
ря-анестезіолога Турківської КЦРЛ Івана

Миколайовича Рапія і
бажають шановно-

му ювіляру міцно-
го здоров’я – з

роси і води,
р о д и н н о г о
тепла, лю-
бові, добра,

миру, Господ-
ньої ласки і

благословення
на довгій

життєвій дорозі.
Нехай Господь

завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла.

Сердечно вітаємо із 15-річчям та
Днем Ангела дорогу, милу, добру, чуйну
донечку, сестричку, онучку – Іванну Іван-
івну Іваник.

Р і д н е н ь к а
наша, найго-
ловніше в житті
кожного з нас –
здоров’я, тож
бажаємо, щоб
ти завжди була
здорова. Решта
все додасться,
адже воно за-
лежить тільки
від тебе. Нехай
Господь дарує
тобі щасливу
долю, оберігає
від негараздів,
а Матінка Божа буде твоєю помічницею
у всіх починаннях. Побільше тобі сонця.,
кохання, тепла і радості!

Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться.
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
З любов’ю – мама Раїса, батько Іван,

дідусь Мар’ян, бабуся Софія, брат Іван,
Марія, сестра Тетяна з чоловіком Любо-
миром, брат Мар’ян, сестра Марія.

Шановні жителі Турківщини!
Щиро вітаю вас з Днем Соборності України! День 22 січня 1919

року ввійшов до національного календаря як велике державне
свято - День Соборності України. Саме тоді на площі перед Київсь-
кою Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських
патріотів: на велелюдному зібранні було урочисто проголошено
злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народ-
ної Республіки. Виголошення соборницької ідеї стало могутнім ви-
явом творчої енергії нації та прагнення до етнічної і територіальної
єдності.

Ті вікопомні історичні події сформували підгрунтя для відрод-
ження незалежної соборної демократичної України та утверджен-
ня національної ідеї. У розмаї жовто-синіх знамен 22 січня 1990
року наші сучасники поєднали живим ланцюгом злуки Схід і Захід України. І сьо-
годні сотні тисяч синів і доньок України відстоюють територіальну цілісність на
Сході країни, волонтери і просто не байдужі громадяни.

Вірю, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів незлам-
них борців, навіки стане непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в
єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економ-
ічно й духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишатимуться наші
нащадки. Плекаймо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності, по-
всякчас пам’ятаючи про незліченні жертви, принесені на вівтар незалежності,
соборності, державності.

Сердечно бажаю вам міцного здоров’я, щастя, добра, миру, злагоди і глибокої
віри у гідне майбутнє рідного краю та України!

Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова Турківської районної державної адміністрації.

Шановні жителі Турківщини!
 Сердечно вітаю  вас з Днем Собор-

ності! День Соборності – свято Украї-
ни, яке відзначаємо щороку 22 січня
– в день проголошення Акта Злуки Ук-
раїнської Народної Республіки і Захі-
дноукраїнської Народної Республіки,
що відбулося у 1919 році. Ідея собор-
ності бере свій початок від об’єднан-
ня давньоруських земель навколо
князівського престолу в Києві. Її
втіленням займалися українські геть-
мани Богдан Хмельницький, Іван Ма-
зепа, Петро Дорошенко, Пилип Ор-
лик. Вона знаходила своє виражен-

ня в боротьбі ук-
раїнського наро-
ду за територі-
альну цілісність і
єдність у ХVІІІ –
ХХ століттях. І
нині, в столітті
ХХІ, ця боротьба
триває.

Але віриться,
що територіаль-
на цілісність Ук-
раїни, скріплена
к р о в ’ ю

мільйонів незлам-
них борців, кращих

синів української землі,
навіки залишатиметься непорушною,
що наше жовто-блакитне знамено
гордо майорітиме над нашою
вільною, незалежною, єдиною, со-
борною, міцною, процвітаючою дер-
жавою.

Прийміть найщиріші привітання з
цим величним святом –  Днем Со-
борності України, зі святом нашого
національного єднання!

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

ÙÎÁ ÂÈÐÎÁÈÒÈ
ÏËÀÍÈ ÍÀ ÌÀÉÁÓÒÍª

15 січня голова Турківської райдержадміні-
страції Олександр Лабецький провів зустрічі
з мешканцями смт. Бориня та сіл Нижнє Ви-
соцьке, Заріччя, Штуковець. У зустрічах, ра-
зом з головою РДА, взяли участь перший за-
ступник голови райдержадміністрації Микола

Яворський, керівники відділів, управлінь рай-
держадміністрації, установ району. До речі,
такі зустрічі з мешканцями сіл керівництво
райдержадміністрації проводить регулярно
протягом трьох років.

Розпочинаючи зустрічі, очільник району заз-
начив: «Ми сьогодні хочемо почути думки та
пропозиції представників громади стосовно
розвитку ваших населених пунктів на найб-
лижчі три роки. За підсумками обговорення,
ваші пропозиції будуть враховані та внесені

З ініціативи Президента України Петра Порошенка, за результатами засі-
дання Ради регіонального розвитку, яка відбулась у Києві в кінці минулого
року, в усіх містах і селах України проводяться зустрічі з громадськістю щодо
обговорення плану розвитку територій на 2019-2021 роки. «Ми заклали міцний
фундамент оновленої держави і рухаємося вперед на правильному шляху роз-
витку», - сказав Президент на засіданні Ради.

у дорожню карту розвитку Турківщини».
Олександр Лабецький презентував грома-

дам звіт про виконану роботу за 2016-2018
роки, відмітивши, що протягом останніх років
Турківський район в цілому розвивається до-
статньо динамічно. 2016-2018 роки - це відре-

монтовані дороги, відкрит-
тя новозбудованих шкіл,
відремонтовані школи, на-
родні доми, амбулаторії і
ФАПи.

Після презентації звіту
голова райдержадмініст-
рації відмітив, що незва-
жаючи на складний час ре-
форм та війни на Сході
держави, робота районної
влади направлена на еко-
номічний та культурний
розвиток Турківського
району, зокрема на покра-
щення стану доріг та
інфраструктури населе-
них пунктів.

Що стосується смт.Бориня, то тут протя-
гом останніх 3 років проведено реконструк-
цію вуличного освітлення; капітальний ре-
монт комунальної міської лікарні; реконструк-
цію котельні та встановлено твердопалив-
ний котел у  ліцеї народних промислів та ре-
месел; капітальний ремонт приміщення  НВК
(ДНЗ); проведено заміну системи опалення;
капітальний ремонт приміщення Народного
дому, придбано апарат ударно-хвильової те-
рапії для комунальної міської лікарні, а найго-

ловніше – відремонтовано дорогу Бориня -
Мохнате.

На території  Нижньовисоцької сільської
ради у 2016-2018 роках проведено ремонт
доріг Н.Висоцьке – Багнувате, Штуковець –
Яблунів, Н.Висоцьке – Карпатське. На вищев-
казаних дорогах здійснено розпушування,
влаштування кюветів, вирівнювання проф-
ілю та обкат проїзної частини; замінено вікна
в місцевій школі, закуплено проектор та но-
утбук для Нижньовисоцького НВК , проведе-
но ремонт та закуплено меблі в амбулато-
рію.

Завершуючи зустріч, голова райдержадм-
іністрації відмітив, що все зроблене не взя-
лося нізвідки - це праця багатьох людей. І нам
треба твердо пам’ятати, що все це заради
майбутнього наших дітей, щоб люди відчува-
ли, що недаремно стояли на Майдані. Завжди
плекаймо у наших дітей любов до рідної землі,
намагаймося бути добрішими і працьовиті-
шими, бо без цього важко досягти успіху.

Такі ж зустрічі проведено 16 січня в Комар-
ницькому НВК з жителями сіл Комарники,
Закичера, Зворець та у Верхньому Висоць-
кому, за участі першого заступника голови
райдержадміністрації Миколи Яворського.

Довідково:
29 грудня відбулось засідання районної

Ради регіонального розвитку, під час якого
презентували перспективний план розвитку
територій Турківського району на 2019-2021
роки.

Рада регіонального розвитку – консульта-
тивно-дорадчий орган при райдержадмініст-
рації – утворений з метою налагодження ефек-
тивної взаємодії місцевих органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядуван-
ня та бізнесу. Завдання – обговорення та
прийняття рішень щодо подальшого розвит-
ку району. Кожна громада, шляхом обгово-
рення з жителями кожного населеного пунк-
ту, має визначити свої пріоритети і сформу-
вати перелік першочергових проектів, які бу-
дуть реалізовуватися в недалекому майбут-
ньому.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної

діяльності, комунікацій  з громадськістю
та молодіжної політики апарату РДА.

Дорогі земляки!
Прийміть найщиріші вітання з великим державним історичним святом – Днем

Соборності України.
 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбу-

лося проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу.
Історичний досвід постійно нагадує, що головною, незаперечною, неперехідною
цінністю для всіх нас є незалежна, соборна неподільна держава. Лише за умови
політичної й економічної незалежності ми можемо претендувати на гідне місце
України у світі.

Головний урок Дня Соборності – це усвідомлення того, що тільки в єдності сила.
У цей день ми особливо повинні задумуватись над істиною: незважаючи на те,

де ми народилися чи живемо – на Поліссі чи на Донбасі, Слобожанщині чи Гали-
чині – ми є українцями, нащадками лицарів Київської Русі й запорізьких козаків.
Це усвідомлення, а також любов до рідної землі й земляків, насправді, важливі-
ше за будь-які розбіжності.

Зараз наша держава переживає не найкращі часи. Збройна агресія Росії та всі
її наслідки є великою проблемою і великим викликом для України.

Лише об’єднавшись, спільно ми зуміємо перемогти сильного та
підступного ворога.

В єдності – наша сила! Миру вам і Божої Благодаті!
Народний депутат України Андрій Лопушанський.
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Який запас освяченої води
потрібен на рік?

Нема визначеної норми,
навіть немає обов’язку трима-
ти свячену воду вдома. По-
трібно, щоби вона була в церкві,
щоб її мали священики і могли
використовувати в обрядах ос-

вячення.
Тобто воду освячують не тому,

що мусять, а тому, що бачать у
цьому зв’язок свого духовного
життя з матеріальним світом.

Освячення води — усвідом-
лення, що вхід Бога у світ пре-
ображує його.

Освячена вода — не чарівна,
але має благодатні властивості
для тих, хто її з вірою приймає.

Кожна щира молитва — це
входження людини в Боже-
ственне, яке преображує мате-
рію. Так у кожній Євхаристії мо-
литва Церкви преображує хліб і
вино, а під час Йорданського
водосвяття — воду.

Як відрізнити освячену воду
від звичайної?

На фізичному, хімічному
рівнях — ніяк. Можемо лише
знати, що вона освячена. Зі сво-

ÎÑÂß×ÅÍÀ ÂÎÄÀ:
чи потрібно її набирати літрами,

стрибати в ополонку
Свято Богоявлення, або Хрещення Господнє, завершує різдвя-

ний святковий цикл. Пропонуємо кілька цікавих думок про те,
яке духовне наповнення цих традицій, для чого освячувати
воду, скільки зберігати її, як використовувати, чи можна пра-
ти після Йорданських свят? Про це все від духівника Українсь-
кого Католицького Університету о. Ігоря Пецюха.

го досвіду знаю, що ця вода не
псується. Існує думка, що у воду
під час свячення вкладають зо-
лотий або срібний хрест, і саме
через це вона консервується і не
псується, але на парафії, де я
служу, освячуємо воду дерев’я-
ним хрестом. Звісно, вона таки

може зіпсуватися, якщо, наприк-
лад, зберігати її у брудному по-
суді. Тому не потрібно цього фак-
ту абсолютизувати.

Як використовувати цю воду?
Немає чіткого регламенту її

використання для мирян. Тради-
ційно нею окроплюємо/ся або
п’ємо. Кожен знайде свій шлях,
як ця вода йому послужить. Вона
має насамперед спонукати до
контакту з Богом. Коли ми п’ємо
її чи окроплюємося нею, то очі-
куємо від Бога духовної благо-
даті.

Чи можна використовувати
освячену воду замість ліків?

Це не медичний препарат. А
засіб нашого духовного життя.
Церква не заохочує вірних
відмовлятися від ліків, замінюю-
чи їх молитвою. Проте через те,
що багато хвороб мають духов-

ний контекст, то використання
разом із медикаментами свяче-
ної води може бути корисно й
потрібно. Але лише разом, а не
замість.

Чи обов’язково купатися на
Водохреща в ополонці?

– Ні! Ця традиція не має ук-
раїнського коріння і духовного
значення. Вона може мати сим-
волічне прочитання як „спомин
нашого хрещення“. Та це швид-
ше нагадує моржування.

Важливо відрізнити суть свя-
та від традицій довкола нього.
Купатися в ополонці — не гріх,
але не потрібно пов’язувати це
з очищенням чи іншими благо-
датями. Корисніше буде прове-
сти цей час у храмі на молитві.

Для чого щороку на Водохре-
ща, та й увесь тиждень опісля,
священики окроплююють дом-
івки парафіян?

Традиція річної періодичності
виникає з того, що церковні свя-
та святкуємо раз на рік. Загалом
тут йдеться не стільки про освя-
чення дому, хоча в нашій східній
традиції воно пріоритетне, але
це також і зустріч священика з
парафіянами. Це – душпас-
тирські відвідини з Йорданською
водою.

Якщо влити трішки свяченої
води в посудину зі звичайною,
то вся буде освяченою?

Так! Вода освячується молит-
вою. Не обов’язково зачерпува-
ти банкою ту воду, в яку свяще-
ник опускав хрест, достатньо
бути присутнім із нею на молитві.
Нема розбавленої святості.
Вона діє як духовний феномен.
Навіть однієї краплі води достат-
ньо, щоби було освячене ціле
озеро.

Чи можна після Водохреща
прати?

Колись прали на ріці й воду
святили там само. Тому люди не
прали. У нашій Церкві це було
як пошана до обряду. Неправ-
да, що вся вода у світі, у водо-
проводах, свята і що не можна
вмикати пральну машину, бо
Йорданські свята. Це — хибний
висновок.

Як утилізувати освячену
воду?

Освячені речі утилізуємо по-
іншому, ніж звичайні. Це вияв
нашої поваги до святості. Для
церковних й освячених речей є
два способи: спалення або за-
копування. А якщо йдеться про
воду, то виливаємо її там, де
люди не топчуть ногами і звірі
не ходять. Найпростіше — поли-
ти вдома квіти або газон.

СПЕЦОПЕРАЦІЯ ДЛЯ
ЗАХИСТУ ВІД КОРУ

Кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що пе-
редається від хворої людини до здорової повітряно-крапель-
ним шляхом, тобто при чханні, кашлі, або розмові хворого.
Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох го-
дин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 із 10-
 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть
заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і при-
звести до тяжких ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, за-
палення мозку — енцефаліту, інших серйозних ускладнень,
а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування
від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті
від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали проф-
ілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Наша область «гордо» лідирує за кількістю хворих кором не лише
в Україні, але, мабуть, і в Європі. У 2018 році на кір захворіло понад
11 тисяч жителів. Це 22% усіх випадків кору в Україні. У 2018 році на
Львівщині померли дві дитини - трирічні хлопчик і дівчинка. На жаль,
вони не були щеплені. Наскільки суспільство розвинуте, настільки
воно і вакциноване.

У Львівській області  розпочинають спецоперацію, що має на
меті мобілізувати усю область для захисту населення від кору.  Ри-
зик захворіти зростає і через спільне перебування дітей у школах
та дитячих садках. Тому дуже важливо, щоб діти були вчасно щеп-
лені за Календарем профілактичних щеплень.

МОЗ України ініціювало надзвичайні заходи для захисту від кору
у Львівській області.

На сьогодні є вакцини двох виробників - це вакцина PRIORIX,
виробництва Бельгії і вакцина США. Інших вакцин проти кору в Ук-
раїні нема і не може бути використано на даний час. Зараз в об-
ласті є 29 тисяч дітей, які свого часу не отримали щеплення, 20
тисяч з них навчаються в школах. Наше завдання – запобігти тому,
щоб ці діти не захворіли. Життя і здоров’я дітей залежить в першу
чергу, від батьків.

З 11 по 18 лютого у школах Турківщини працюватимуть тимча-
сові пункти вакцинації від кору, де будуть безкоштовно вакцину-
вати дітей від 6 до 18 років. Щеплення дітям робитимуть після
письмової згоди батьків і огляду лікаря. Якщо ваші діти не мають
усіх щеплень і контактували з хворим на кір, убезпечити, чи значно
знизити ризик захворювання, може вакцинація. Зверніться до сво-
го сімейного лікаря, щоб з’ясувати, чи маєте ви достатній захист від
кору і чи треба зробити щеплення якнайшвидше.

Щеплення — єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо
у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Людмила СПОДАРИК,
лікар ЗПСМ КНП “Турківський РЦ ПМСД”.

ÏÐÎ ÄÎÁÐ² ÑÏÐÀÂÈ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
Андрій Ярославович Лопушанський - людина  добре відома не лише на теренах Турківщини, а

й далеко за її межами. Насамперед тому, що він депутат Верховної Ради України. А ще - надзви-
чайно чуйна , доброзичлива, уважна до проблем горян людина. Він доступний у спілкуванні.
Завжди в оточенні своїх виборців. Завжди готовий допомогти. Не злічити всіх тих добрих справ,
які він робить.

  Так за сприяння п.Андрія Лопушанського, було організовано відпочинок працівників та учнів Бо-
ринського ліцею у спа - комплекс «Женева». У рядки вдячності вилилися емоції всіх,  хто мав мож-
ливість чудово провести вільний час.

  За сприяння народного депутата, учениці ліцею, призеру Міжнародного мовно-літературного кон-
курсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка,  Христині Сипливій випала нагода
відвідати столицю України – Київ та першу українську столицю – Харків, побувати у Верховній Раді
України, замилувано спостерігати вічний плин Дніпра – Славути, ступити на Майдан Незалежності –
свідок героїзму Небесної Сотні.

  І ось зовсім недавно ще одна приємна новина для нашого навчального закладу – за сприяння
Андрія Лопушанського, ліцей отримав апаратуру для відеопрезентацій .

  Я особисто не знайома з цією людиною, але добре обізнана з тими хорошими благодійними спра-
вами, що робить Андрій Ярославович. Тому і вирішила звернутись з проханням допомогти придбати
для кабінету української мови і літератури апаратуру для презентацій.

  Набравши відповідний номер, я почула у слухавці спокійний, приємний голос п. Андрія Лопушансь-
кого. Він уважно вислухав мене, порадив звернутись до його помічника п. Ірини Кіри, щоб належним
чином все оформити . Я навіть не могла подумати, що людина такого високого рангу, зайнята важливи-
ми справами, відреагує на невідомий їй номер – дзвінок та порадить, що зробити, аби прохання було
вирішено.

  Сьогодні, користуючись нагодою, я хочу висловити слова щирої подяки цій хорошій людині, побажа-
ти і надалі залишатись чуйним до проблем і потреб виборців. Щирі слова вдячності я адресую також і
п. Ірині Кірі, яка допомагала у вирішенні мого прохання. Щастя людського , добра безмежного!

За дорученням колективу Боринського ПЛ НПР,
викладач української мови і літератури Орися РИК.

ØÀÍÄÐ²Â×ÀÍÈ Ï²ØËÈ ÄÎ
ÏÎÌ²ÑÍÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Слідом за десятками парафій, що останнім часом перейшли
від  православної церкви Московського патріархату до Помісної
Церкви України, позбутися московського впливу, який ста-
ранно приховували, вирішили й у Шандрівці. У неділю жителі
села зібралися в Народному домі й прийняли відповідне рішен-
ня. Паралельно неподалік церкви, на попівстві, зібралися й при-
хильники Московського патріархату.

Місцевому пароху  Іллі  також запропонували перехід, але він
відмовився. Кажуть, просив у громади добути до завершення
свят, але рішуче налаштовані активісти вирішили, що пе-
рехід має відбутися швидко.

ÎÏ²ÊÈ, ÍÅ ÑÓÌ²ÑÍ² Ç ÆÈÒÒßÌ
У понеділок, 14 січня, в с. Закіпці, в господарській будівлі одного

з місцевих жителів, виникла пожежа. Правоохоронці кажуть, що
син господарів, 1974 року народження, йшов поратися біля домаш-
ньої живності й, присвічуючи запальничкою, не помітив, як зайня-
лося сіно. А коли самотужки взявся гасити, втратив свідомість й
обгорів, зазнавши серйозних опіків  (медики констатували  більше
80 відсотків). Два дні за його життя боролися турківські лікарі, але,
на жаль, врятувати  44-річного чоловіка не вдалося.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Делегація із с.Шандровець
здійснила візит до єпископа
Др о г о б и ц ь к о -С ам б ір с ь к о ї
єпархії УПЦ КП  з проханням
прийняти парафію у своє лоно.
Такий вчинок вірні Московсько-
го патріархату назвали розколь-
ництвом і вирішили боротися за
парафію, але це їм не вдалося.
Представники більшості прийш-
ли на попівство й   попросили
Іллю звільнити помешкання. А
коли добровільно зробити це він
відмовився, питання вирішили з
допомогою сили. Їмость навіть
скаржилася, що їй нібито хтось
зламав ніготь.

Цього ж дня приблизно 20
прихильників  о. Іллі зібралися
в господарській будівлі і відпра-

вили там службу Божу. А ближче
до вечора в Шандровець при-
їхав священик – виходець із села
– з наміром перешкодити пере-
ходу, але і йому це  не вдалося.
Вчора, у  четвер, Шандровець
відвідав єпископ Дрогобицько-
Самбірської єпархії – Яків – і
разом зі священиками відпра-
вив молебень, таким чином зас-
відчивши, що один з бастіонів
московської церкви на Турків-
щині впав. І це закономірно. Не
може бути в Україні церкви,
представники якої благословля-
ють російські війська та сепара-
тистських найманців на вбив-
ство українських патріотів на
Сході України. Це аморально, не
кажучи вже, що гріховно.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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У питанні української національної символіки
особливу увагу привертає блакитно-жовтий прапор.
Звідки на наші стяги зійшли ці кольори, кольори нашої
долі? З нащада світу. З наших прапервенів. З двох
головних складників світобудови і самого життя: жов-
тий – колір Вогню (Сонця), блакитний – Води. Ще в
далекі -прадалекі дотрипільські часи наші предки
боготворили Вогонь і Воду, що забезпечували ро-
дючість землі та безперервність життя на ній. Вони
відлунюються і нині в стрітенських, купальських, Свя-
то-Андріївських звичаях. І сьогодні в Божій Церкві
маємо Вогонь і Воду, як найбільші святощі. Дуже пока-
зовим є слово Різдво. Раніше казали Роздво, а ще ра-
ніше Родздво. Отже, Род-з-дво: перша частина від
дієслова родити (род-), в давніх українців Род-зачи-
натель всього живого, Господар світу. Остання – чис-
лівник два. Йдеться саме про два основні складники
Всесвіту – Вогонь і Вода, які є в нашій церкві і тепер: на
Йордань (Ордань) панотець гасить Трійцю, запалену
в церкві коло христінниці, у воді ріки,  і запалює знову.
Те саме чиниться, коли священик опускає у Воду хрест,
який є знаком Вогню (Сонця). Отже, в кольорах нашо-
го стягу генетична пам’ять відтворила саме ці прадавні
символи: жовтий – Вогонь (Сонце), блакитний – Вода.
А між ними є ще третій – уявний колір, що виникає від
злиття жовтого і синього кольорів – зелений, символ
родючості Землі. Отже, за світобудовою Вогонь має
бути над Водою (жовто-блакитний).

Ще в княжі часи однією з відзнак війська був прапор.
Вживали ще «стяг» (скандинавського походження), або
«хоругва» (готського або монгольського походження).
Друга назва появилась в Галичині в 13 ст.

Серед бою військо орієнтувалось за прапорами. Стяг,
піднятий догори, означав, що полк держиться добре.
«Данило поглянув сюди й туди й побачив, що стяг Ва-
сильків стоїть, добре бореться й угрів жене» (1231р.).

Як виглядали тодішні прапори, про це довідуємося зі
старовинних картин (Кенігсберзького літопису й «Жит-
тя Бориса та Гліба»), де зображене княже військо. Всі
рисунки прапорів подібні. При кінці дрючка прикріпле-
не полотно трикутної форми, досить довге. На деяких
прапорах є знаки, наприклад, зорі, місяць. Але пере-
важно вони були без малюнків. На вершку дрючка було
вістря списа або півмісяць, а під ним – китиця кінського
волосіння – «чолка стягова». Княжі прапори різнилися
барвою, чи іншими відзнаками, за якими розпізнавали,
чиє котре військо. Жодна дружина без прапора не ви-
рушала в бій.

Які ж кольори найчастіше мали руські знамена? Має-
мо досить скупі відомості про це, але найбільше нас
цікавлять кольори Всевишньої  гармонії – жовтий і бла-
китний (синій). На малюнках Кенігсберзького літопису
дерево передається переважно жовтою, а залізо си-
ньою фарбою, наприклад, сокира – синя, топорище –
жовте. Жовтий колір побутує на багатьох символах ук-
раїнських земель, набув значення державного і бла-
китний (синій) колір.

Про блакитно-жовтий прапор згадано чи не вперше в
описах Грюнвальдської битви 1410 року між німецьки-
ми рицарями і об’єднаними військами Польщі і Литви,
куди входило і українське воїнство Галичини і Поділля.
Галицькі полки, що в критичний момент бою проявили
велику  мужність і стійкість, виступали під прапором,
тло якого було блакитного кольору, а лев, що спираєть-
ся на скелю, – жовтого.

А якими символами користувались запорізькі козаки
– найстійкіші виразники національної самосвідомості
українського народу? У багатьох дослідженнях автори
пишуть, що на Запоріжжі побутували досить різноманітні
знамена, але акценти роблять на малинових і червоних
прапорах. Найбільш достовірним вважається опис зна-
мен Миколою Макаренком «Запорозькі клейноди в
Ермітажі». Описані ним прапори були в дії в останні 15
років існування Січі. Захоплені 1775р. російськими
військами при ліквідації козаччини потрапили до Ермі-
тажу. На вимогу громадськості та уряду України у 20-х
роках ХХ ст. були начебто передані в Україну, але тоді ж
безслідно зникли.

Як зазначив у своїй публікації М. Макаренко, зберег-
лося на той час лише 14 прапорів. Виготовлені вони
були в кінці 50-х – на початку 70-х років ХVІІІ ст., при тому
лише 5 з них були червоного і рожевого кольорів, а реш-
та: 6 – жовтого, жовтогарячого (оранжевого) і світло-
жовтого (палевого), 2 – блакитного і блакитно-сірого, 1–
зеленого. З 6-ти загальновійськових – 2 прапори черво-
ного, 3 – жовтого і 1 – блакитного кольорів. Як бачимо,
що в цих обмежених підрахунках перевагу мають жовті і
блакитні кольори. Підтвердження цьому знаходимо та-
кож і в листі кошового отамана Петра Калнишевського,
виявленому вже в наші дні в Центральному державно-
му історичному архіві у Києві в процесі підготовки до пе-
ревидання опису архіву Коша Нової Запорозької Січі.
Лист адресовано отцю Володимирові Сокальському,
майбутньому начальникові січових  церков, все життя
якого було пов’язане із Запоріжжям. Лист написаний
діловодною російською мовою, яка була насильно вве-
дена царським урядом у всіх установах України ХVІІІ ст.

У листі Петро Калнишевський звертається до отця
Володимира з проханням замовити у київських майстрів
«войсковое  знамя на блакитном канаваце, в подобие
имеющегося при Коше на жолтой материи четвероу-
гольного недавно поновленого знамя (которого Вы до-
вольно знать изволите) !..» Отже, прапори на «блакит-

ном канаваце» (різновид шовкової тканини) і жовтого
кольору вже існували на Запоріжжі. Крім того, автор
листа підкреслює, що отець Володимир добре знає це
знамено.

Корогва «1764 року февраля 28», створена коштом
останнього гетьмана Запорізької Січі Петра Кални-
шевського, являє собою продовгуватий прямокутник
1,91х2,22 м блакитного кольору, на якому яскравіли зо-
лоті герби.

1717 року полтавський полковник Іван Черняк по-
відомляє гетьманові Іванові Скоропадському (1646-
1722), що «на сотенні корогви куплено блакитного луда-
ну, а жовтий лудан дано на пряжі». Лубенський полков-
ник Іван Кулябка 1758 року пише, що прапор «кріпосної
сотні Любенського полку з одного боку має бути націо-
нальним, а з другого – згідно бажанню полкової канце-
лярії: на світлоблакитній голі з правої сторони на зо-
лотій землі на знаменах козак розписан будет» (голі-
шовк).

Поєднання жовтого і блакитного кольорів часто зуст-
річаються на родових гербах козацької старшини та на
гербах тогочасних міст України. Отже, на Січі прапори
блакитного і жовтого кольорів не були випадковими.

Звернімося ще  до картини «Запорожці пишуть лист
турецькому султанові». Це знамените полотно створив
славетний українець з Харківщини Ілля Репін, що ніко-
ли не цурався свого українського коріння і котрого (як і
багатьох інших талантів) привласнила собі Московія. Та
й, до слова сказати, прізвище його не від російської
«рєпи», а від старовинного українського «репина» (по-
рода дерева-явора).

Розглядаючи картину, ми передусім зосереджуємось
на самих козаків, що так потішно регочуть, на їхній ма-
льовничий одяг і обладунки. І нам також стає весело, як
і гуртові козаків, які щільно обсіли, обступили свого ко-
шового отамана Сірка з писарем і спільно складають
дошкульний лист турецькому  султанові Мохамеду ІV. Та
мало хто звертає увагу на сім штук чи то списів, чи то
якигось палиць, позаду веселого козацького товариства.
Якщо ж добре придивитися, то побачимо, що то згорнуті
прапори, і всі вони двокольорові: одна смужка блакит-
на, а друга –жовта.

Репін писав свою картину дуже довго –почав 1880р., а
завершив 1891р. Чиї ж прапори зобразив художник по-
над сотню літ тому і звідкіля брав відомості про них?
Надзвичайно вимогливий до себе Репін користувався
авторитетними джерелами і фактами і не допускав жод-
ної примхи чи фантазії, бо ж його «Запорожці…» вис-
тавлялися в найкращих художніх салонах і галереях євро-
пейських столиць, а також у США. Отже, якби тоді такі
речі, як прапор на картині, не відповідали духові, стилю,
поглядам певної доби (а зображувався на картині істо-
ричний факт з ХVІІ ст.), то глядачі-фахівці відразу б звер-
нули увагу на це, але жодних зауважень художник не
мав, бо все відповідало козацькій добі. Про те, що Ілля
Репін зобразив історично притаманні українцям пра-
пори, свідчить ще один задокументований факт. Рос-
ійський імператор Олександр ІІІ (батько Миколи ІІ) дуже
бажав придбати у Репіна «Запорожців» для власного
палацу, оскільки картина припала цареві до вподоби.
Цар купив її, заплативши художникові, за словами са-
мого митця, «умопомрачительные деньги» –35000 кар-
бованців сріблом. Та перш, ніж придбати полотно, він
наказав міністрові імператорського двору, щоб той че-
рез фахівців-істориків перевірив досконало історичну та
етнографічну правдивість усіх речей на картині та її ху-
дожню вартість. Цар цікавився також її політичним
змістом, чи немає там прихованих іноземних впливів, а
особливо в кольорах козацьких прапорів. Ось висновок
одного з тих, хто, за висловом Репіна,  ретельно «обли-
зав» його картину, відомого російського філолога, знав-
ця давніх пам’яток культури України Федора Корша (зно-
ву ж українець, нащадок старовинного  козацького роду
Коржів!) Так от, він подав на ім’я царя своє «всеподда-
нейшее заключение» щодо змісту картини (подаю мо-
вою оригіналу): «Ваше Величество… знамена казацкие,
изображенные художником Репиным на его картине,
не содержат по своему цветовому набору никаких ино-
странных веяний, а отражают в себе извечную преем-
ственность цветов золотых и небесных постоянно при-
сущих для всех знаков отличий в Южной Руси (Малорос-
сии) ещё со времён Великих князей Киевских, вплоть
до роспуска Запорожской вольницы, согласно повеле-
нию Императрицы Екатерины Великой. Сказанному
имеется предостаточно письменных подтверждений в
отечественных и иностранных сугубо исторических ис-
точниках, а равно – в ряде предметов материального
искусства тех древних времён». Наведена цитата взята
з власноручного новорічного (1893р.) листа Іллі Репіна
до свого кубанського  приятеля, історика кубанського
козацтва Прокопа Короленка (1834-1913). У тому листі
Репін дуже докладно описував продаж-купівлю царем
«Запорожців» і дякував козакові Прокопу за всі консуль-
тації при написанні картини. Багато почерпнув Репін і
від видатного знавця козаччини, історика Дмитра Явор-
ницького, якого називав «енциклопедистом козаччи-
ни».

Недруги України, чужинці і доморощені! Ви ж нази-

ваєте наше знамено  «бандерівським», «петлюрівсь-
ким». Коли Репін виводив пензлем ці благородні кольо-
ри на козацьких стягах, «українські буржуазні націонал-
істи» Симон Петлюра (1879-1926) тоді ще тільки зво-
дився на ніженьки, як то кажуть, під стіл пішки ходив, а
хлопчик Андрій Бандера почав тільки вчитися рахувати і
писати, й гадки не мав (бо ж дитина!), що колись (аж
1909 року!) народиться в нього син Степан Бандера,
котрий стане провідником нації.

Хресна дорога судилася Україні: нас ділили, шмату-
вали, нами торгували. Ми були «в складі» різних імперій,
які мали свої державні штандарти, а українську заборо-
няли. Але такого біснувато-навіженого ставлення до
нашої національної символіки, як було за Радянського
Союзу, і уві сні не побачиш. Люди десятиліттями уника-
ли сполучати ці два «націоналістичні кольори». Послу-
говування цими барвами було навіть під загрозою виве-
зення в далекі холодні сибірські табори.

Промовистим є такий реальний випадок в нашій гіркій
історії: напористо викорінювали навіть слова, пов’язані
з національним прапором. Був такий Павло Постишев
(1887-1939), котрого Сталін вислав в Україну особис-
тим своїм представником з необмеженими повнова-
женнями. Цей людожер ненавидів все українське. Він
спричинився і до смерті Миколи Скрипника (1872-1933),
очолив компанію цькування його і фактично знищив.
Через тиждень після похорону Скрипника Постишев
скликав нараду наркомів разом з деякими письменни-
ками і художниками, на якій сказав: «Мы недавно на-
всегда похоронили главную украинизацию и теперь бу-
дем внедрять на Украине червонизацию». Скрізь і у
всьому запанував червоний колір: прапори, вивіски,
плакати, афіші, червоне сукно на столах в установах,
червоні занавіси в театрах, клубах. Тоді ж найсуворіше
було заборонено вживати слова «блакить», «блакит-
ний», а замість них запровадили «голубий», «лазуро-
вий»(лазурь). Гарні слова, але історично значення цих
слів не властиве українській мові. З давніх-давен слово
«голубий» означало темно-сірий колір, що походив від
кольору голубів. Згадаймо, як в давній пісні співалося:
«сідлай, милий козаченьку, коня голубого», а ще каза-
ли: «Запрягай, сину, волів отих-голубих», тобто темно-
сірих, як голуби. Про це нам говорить «Словарь украї-
нської мови» Бориса Грінченка.

Можу навести багато досить разючих фактів щодо пе-
реслідування за національні кольори на нашій Турків-
щині, але це тема для окремої публікації.

На початку 20 ст. у Галичині з’явився жовто-блакит-
ний прапор, який прийняли Українські січові стрільці.
Жовто-блакитне поєднання кольорів було і на прапорі
Української Народної Республіки. 18 січня 1918 року
Мала Рада затвердила проект українського морського
прапора, що складався з двох смуг: вгорі –жовта, внизу
– синя. За гетьмана Павла Скоропадського (1873-1945)
порядок кольорів змінився, 13 лютого 1918 року був
затверджений блакитно-жовтий прапор Західноукраї-
нської Народної Республіки. У березні 1939 року дер-
жавним прапором Карпатської України став блакитно-
жовтий стяг. Між 1945-1949 роками в еміграції виникли
непорозуміння між прихильниками блакитно-жовтого і
жовто-блакитного порядку поєднання кольорів, що зак-
інчилося постановою Української Національної Ради від
27 червня 1949 року про те, що національним прапо-
ром України буде блакитно-жовтий.

Та судилося цій урочій барві, як мовилося уже, бага-
толітнє ув’язнення. Стала Україна союзною республі-
кою з червоно-лазуровим прапором. Та вже всередині
імперії проростала Свобода. Надходить 6 листопада
1988 року – день жовтневої демонстрації у Львові. На
трибуні партійні бонзи, зграї кадебістів прострілюють
очима натовп, проходять колони з червоними прапо-
рами (хто коли йшов на такі демонстрації добровільно?
Зобов’язували!) Та ніхто не вигукував «ура!», як раніше. І
враз здіймається вгору блакитно-жовтий стяг «… вист-
релив він уверх з палички, схожої на парасольку, яку
тримав у руці юнак з Шевченківського ТУМу, і залопотів.
Прокотився по юрбі вражений скрик, зчинилося сум’ят-
тя, залупцювали по спинах гумові палиці, а прапор пли-
ве і пливе над головами, хтось вириває його з рук пра-
пороносця, падає долі напасник, – прапор лопотить!»
– так згадував про цей  історичний день свідок події,
відомий письменник, незабутній Роман Іваничук.

У лютому 1989 р. в столичному Будинку кіно під бла-
китно-жовтим оберегом відбулася Установча республі-
канська Конференція ТУМу.

Питання української національної символіки неодно-
разово порушувалось демократичними силами ще в
складі СРСР. 12 грудня 1989 року на ІІ з’їзді народних
депутатів СРСР під головуванням М. Горбачова від ук-
раїнської делегації виступив М. Куценко і розповів, що
на попередній сесії його було вигнано за те, що він мав
на краватці синьо-жовтий значок, котрого зірвали з нього
разом з краваткою. Ніхто за такий вчинок  і не вибачив-
ся. М. Горбачов попросив В. Шевченко, голову президії
Верховної Ради УРСР, внести ясність в дане питання.
Вона таки «внесла ясність», назвавши блакитно-жов-
тий колір націоналістичною символікою. Народний де-
путат Ростислав Братунь виступив із запереченням: «Ва-
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лентина Семенівна Шевченко помилилася. Жовто-сині
кольори не є націоналістичними, це національні коль-
ори, і ми не можемо відмовитися від своєї історії. Під
ними, під знаком тризубця Володимирового, проходи-
ли і проходять мітинги по всій Західній Україні, і це ніякі
не петлюрівські чи бандерівські кольори, це кольори
українського народу, його історична пам’ять. Письмо-
вий протест щодо виступу В. Шевченко підписали Д. Пав-
личко, І. Вакарчук, Ю Щербак, Р. Федорів, Р. Братунь, Є
Євтушенко, О. Гончар, В. Яворівський, В. Мартиросян,
Л. Сандуляк та ще 14 народних депутатів. В цей час то
була досить смілива заява, адже ми знали, що вже були
підготовлені  сибірські тюрми, і у Пскові накували чверть
мільйона  кайданок для українських націоналістів.

Під блакитно-жовтими прапорами їхали в Турку  на
народне віче дрогобичани 8 жовтня 1989 року, де на
горі в Яворі їм було влаштовано побоїще.

А вже 22 січня 1990 року наші стяги на весь світ засв-
ідчать національне пробудження України: протяжністю
п’ятсот кілометрів – від Львова до Києва – один біля
одного стане народ України, взявшись за руки, створять
живий ланцюг єдності усіх українських земель і маєво
блакитно-жовтих прапорів багатотисячним леготом
здійметься вгору, оживуть наші Святині – Славень і Три-
зуб.

Тоді ж блакитно-жовтий стяг затріпоче і над велич-
ним містом Лева – на Високому Замку. В лютому 1990р.
рідний стяг замаяв над моєю Ясінкою. Тоді ж в с. Ісаї
біля мосту десятикласник Михайло Кузан (продавчині
Доміні син) підняв на щоглі символ України, а пошила
прапор медпрацівниця Катерина Дяків (Хомин). Фай-
ного сина виховала пані Доміня, але дуже рано Гос-
подь забрав його до Себе, і сьогодні він з Божої Оби-
телі споглядає за рідною Україною, а ми завжди буде-
мо пам’ятати його добрі вчинки задля неї.

У березні 1990 року на відзначенні 51-ої річниці Кар-
патської України біля символічної могили, висипаної на
честь Закарпатських січових стрільців, – тисячне тріпо-
тіння національних стягів.

28 квітня 1990р. Львівська обласна рада приймає
рішення про встановлення рідного стягу на будівлях
сільських і міських рад області.

Першого травня цього ж року було піднято національ-
ну святиню над міською радою в нашій Турці, а 28 черв-
ня – над райвиконкомом.

Пам’ятний день – 16 липня 1990 року. Верховна Рада
УРСР  ухвалила Декларацію про державний суверені-
тет України. Група депутатів з Народної Ради внесла до
сесійної зали принесене народом, що пікетував буди-
нок Верховної Ради, блакитно-жовте величезне полот-
нище. Найлютіші українофоби з групи «239» (ми всі доб-
ре пам’ятаємо їх!) стали виривати і шматувати прапор.
Почалася штовханина. На це прибіг Перший заступник
Голови Верховної Ради Іван Плющ (як тішили нас його
добродушні мовні «перлини»!), досить толерантна, спо-
кійна, урівноважена людина. Він відібрав від розлюче-
них депутатів-комуністів знамено, старанно склав його і
поклав у шухляду стола президії. Про долю цього стягу
буде йти мова згодом.

24 липня 1990 року у столиці нашій – славному Києві –
десятки тисяч людей споглядали, як вперше піднявся
блакитно-жовтий прапор над Київською міськрадою.
Перед цим у Софіївському Соборі владика Володимир
освятив його, а в Київраду урочисто несли його десятки
молодих людей.

Кому не байдужа доля рідної землі, зворушливо пе-
реймався подіями, що мали місце в будь-якому куточку
України.

У серпні 1990 року виповнилось 500 років вільнолюб-
ного Запорізького козацтва. Ця знаменна дата збігла-
ся ще з 300-річчям від дня народження останнього ко-
шового отамана Петра Калнишевського та 310 років від
дня смерті видатного сина українського народу Івана
Сірка і 50-літтям від дня смерті літописця козацької сла-
ви Дмитра Яворницького. Шана до них, пам’ять про ті
часи, потяг до своїх національних джерел, дума про
відродження нашої державності – ці почуття  привели
3-5 серпня на Дніпропетровщину та Запоріжжя сотні
тисяч українців з усіх кінців світу під маєво національних
стягів.

Україна впевнено йшла своїм страдницьким шляхом
до волі. Москва, через своїх вірнопідданих слуг у парла-
менті (група «239»), поволі, але туго затягувала петлю
на шиї України – союзний договір. І раптом наші діти,
львівські і київські студенти, спокійно вийшли на голу-
бий граніт тоді ще Жовтневої площі (нині Майдан Неза-
лежності) з пов’язками на чолі «Я голодую», поставили
намети, відгородили майдан щитами і виставили на ве-
личезному плакаті свої вимоги – вимоги українського
народу. І знову  Київ укрився національною барвою, а
юнь готова прийняти смерть за Україну, як і  колись
лицарі зеленого поля під Крутами. Весь світ був поди-
вований героїчним вчинком українського юнацтва, а ми
вдивлялися на екрані телевізора в обличчя кожного в
надії впізнати там своїх дітей, бо ж не посвячували вони
батьків у свої наміри. Бачили ми тоді худенького студен-
та Олеся Донія, поважаємо його і нині – вже досвідче-
ного політика.

 І друге велике диво. Під рідними знаменами на пло-
щу вийшов народ і кільцем став навколо студентського
наметового містечка, щоб не допустити туди міліцію і
провокаторів. На знак солідарності з голодуючими сту-
дентами стали виростати наметові містечка майже по
всій Україні. І всюди – блакитно-жовте маєво!

Не стерлося з пам’яті, коли Роман Іваничук і Олесь
Шевченко розгорнули наш прапор перед ескортом пре-
зидента США Джорджа Буша, що приїхав у Київ (звісно,
за проханням М. Горбачова) переконувати, що Україні
найкраще залишатися в СРСР. Та розгорнуте блакитно-
жовте знамено перед ним засвідчило нашу непорушну
волю до незалежності. І це зрозумів заокеанський
гість… Імперія розсипається, але ще багато випробу-
вань ляже на плечі нашого народу, та не опускав він
наш символ жаданої волі.

Ми були свідками незабутньої події – здвигу українсь-
кого народу 27 червня 1991 року, коли наш парламент
мав дати згоду на підписання отого зашморгу-новоога-
рьовського проекту союзного договору. Пам’ятаємо, як
поводилися депутати-комуністи: шаленіли, нагліли, тис-
нули. За підписами сорока депутатів, подали  в прези-
дію вимогу проголосувати негайно. Та знову Київ вкрив-
ся рідними знаменами – піднявся народ, багатотисяч-
ний люд поривався крізь омонівську стіну до будинку
Верховної  Ради. Людей жорстоко били гумовими пали-
цями. Та вони, поранені, з роз’юшеними обличчями, з
розбитими головами таки пройшли до Мар’їнського па-
лацу. Союзний договір не було підписано. Цим Україна
завдала нищівного удару більшовицькій імперії. Найб-
ільша і найголовніша годувальниця Союзу відмовилася
бути слугою, газдою хоче стати в своїй хаті.

24 серпня 1991 року увійде в історію світу, як день
проголошення «Акта про державну незалежність Украї-
ни». Україна раптом перемістилася з Азії в центр Євро-
пи. А 4 вересня цього ж року над будинком українського
парламенту вперше піднято блакитно-жовтий стяг. Це
сталося ще до того, як Президія Верховної Ради Украї-
ни юридично закріпила за блакитно-жовтим прапором
статус державного.

Над куполом нашого парламенту затріпотіло знаме-
но, про яке ми згадували. Знамено, принесене наро-
дом, що пікетував будинок Верховної Ради 16 липня 1990
року. З цим прапором в ці історичні дні стояли наші сус-
іди старосамбірчани. Тримав його міцно в своїх руках
корінний бойко з Мшанця Михайло Нагина. Старо-
самбірські патріоти зняли полотнище з древка і пере-
дали його народним обранцям, які занесли знамено
до Верховної Ради, а щасливий Михайло Нагина, як най-
дорожчу реліквію, береже древко з тризубом. До речі,
пан Михайло віддав ще одне полотнище, яке освятив
кардинал Любачівський, червоноградським шахтарям,
а ті передали його депутатам з Народної Ради.

1 січня 1992 року – перший Новий рік за незалежної
Української Держави. Під звуки національного Славня,
на тлі блакитно-жовтої барви нашого стягу український
народ вітає свій Президент. Маєво національних стягів
вкрило всю Україну. Народ сам вирішив долю національ-
ного стягу. І тільки 28 січня 1992 р. Верховна Рада Украї-
ни ухвалила постанову про затвердження Державного
прапора України.

Ми повернули свою Державу. Незабутній для кожного
громадянина України, що вболіває за її долю, момент,
коли на урочисту сесію Верховної Ради 22 серпня 1992
року національні гвардійці вносять Державний прапор
під звуки «Запорізького маршу» і Голова Української
Народної Республіки в екзилі (в еміграції) Микола Пла-
в’юк (1927р.н.) вручає Леонідові Кравчуку свої повнова-
ження і мандат Державного центру УНР в екзилі.

Імперія, відчуваючи, що розпадається, висмоктала з
України все, ще й борги нам виставила. Знову дозволю
собі процитувати Романа Іваничука: «Росія скинула з
себе комуністичну шкуру, як вуж. А вже під нею ми поба-
чили справжній імперський організм, і нерви, і отруту.
Боюся, що цей вуж без крові не сконає…» та, «вицідив-
ши за своє існування море червоної крові, більшовизм
мститиметься людству за свою смерть білокрів’ям». Як
завбачливо!

Не могла радянська система змиритися з втратою
такої багатої колонії як Україна. З хижим оскалом, її спад-
коємці посунули на нашу землю війною. Підступно, ду-
шогубно посягли на Крим. Та злетів увись блакитно-жов-
тий прапор, нагадуючи агресорові, що Крим – це Украї-
на. І підняв його кримський фермер Володимир Балух
на своєму будинку, за що кремлівський окупант засудив
українського патріота.

20 січня 2014 р. увійде в історію навіки – уродженець
Яворівщини, для якого м. Турка стало другою малою
батьківщиною, – Роман Сеник високо тримав символ
небесної гармонії – наш прапор. Ми гордо називаємо
його прапороносцем Майдану Гідності. Оскаженілий
яничар-снайпер влучив в груди Героя. Він упав, а пра-
пор підхопили його побратими. Роман став золотою
зірочкою в голубих небесах. Став Пам’яттю.

Під зливою ворожих снарядів підіймають наші воїни-
захисники рідне знамено, заявляючи тим самим, що тут
наша земля, і вони присвятили себе стояти на її  захисті
до загину, і надають їм снаги рідні символи – Славень,

Стяг і Тризуб.
Невіддільно від живодайних кольорів Вогню і Води,

Неба і Землі йшов наш священний знак –Тризуб. Його
ми бачимо на монетах Володимира Великого та його
синів – Святополка і Ярослава Мудрого. Він у гербі Анни
Ярославни, королеви Франції.

Найдавніші археологічні знахідки тризуба на українсь-
ких землях припадають на перше століття нашої ери.
Що означає цей прадавній наш геральдичний знак, од-
ностайної думки серед учених немає. Однак відомо, що
ще з доісторичних часів число три, тріада завжди мали
символічне значення.

Про тризуб писали більш як 50 авторів, і думки цілком
розбіжні. Існує близько ста версій тлумачення поход-
ження і значення цього символу, висловлених різними
людьми і в різні часи і, здається, кожна має право на
існування. Та ми знаємо одне, що ця відзнака – Володи-
мирівський державний знак – належить Україні.

Емблему у формі тризуба використовували українські
частини у складі австрійської армії – Українські січові
стрільці, бійці Української Галицької Армії. Як держав-
ний герб УНР тризуб на синьому тлі був схвалений 12
лютого 1918 року Малою радою, а зображення опублі-
ковано 1 березня 1918 року в Києві та затверджено
Центральною Радою 22 березня 1918 року. Як герб три-
зуб залишився і в часи гетьманату (1918р.), а далі й за
Директорії (1918-1920рр.). Як державний герб тризуб
було визнано Сеймом Карпатської України (15 берез-
ня 1939р.). Тризуб був символом ОУН і УПА. І спіткала
його така ж доля, як і інші українські символи – десяти-
ліття найсуворішої заборони. Але що за народ! Перебу-
ваючи стільки узалежненим, затиснутим, він зумів збе-
регти величні цінності нації. Тризуб підіймався разом із
стягом на древку чи на полотнищі. Не забулася нам зда-
валось би, потішна історія 1989 року, коли тільки що
обраний голова Народного Руху України Іван Драч при-
колов Леонідові Кравчуку, майбутньому Президентові
України, а тоді завідеологічним відділом в апараті ЦК
КП України, тризубчик до лацкана піджака. Це ж 1989рік!
Та як порядно повів себе Кравчук: через хвильку він зняв
жакет (буцімто йому душно) і повісив на спинку стільця.
І не спадало тоді нікому на гадку, що незабаром він, як
президент уже сам добиватиметься визнання тризуба
державним гербом.

19 лютого 1992р. на пленарне засідання Верховної
Ради було винесено питання про державний герб Ук-
раїни – тризуб. Знову запеклий опір стали чинити та ж
прокомуністична група «239», хоч і зменшилась на дек-
ілька осіб, все ж залишилася більшістю, та ще й ук-
раїнські ренегати стали на її бік. Якщо досі вони при-
нишкли, злякавшись арештів після провалу путчу, то те-
пер, коли комісію в справі гекачепістів було розпущено,
вони зухвало підняли голови. На очах всього світу точи-
лася боротьба за наш давній-прадавній геральдичний
знак. Та парламент прийняв тризуб гербом України –
символ нашої слави і гордості, нашої величної древньої
історії, свідка того, що ми на тій землі вже мали високий
рівень розвитку і наші предки ніколи не зникали з тери-
торії сучасної України й упродовж тисячоліть брали участь
у формуванні українського етносу, а слідів «старшого
брата» і ніякої «спільної колиски» не було і не могло
бути, бо навіть преподобний Нестор-літописець, пишу-
чи про нашу Київську руську колиску, жодного «брата»
не те що «старшого», а й ніякого не бачить і «великой
Росии», бо в той час не тільки про Росію, а й про Мос-
ковське князівство й не сіялося, тобто ще й перевалоч-
ного пункту купця Кучки не було. То чому ж сьогодні «русь-
кий мир» (мабуть-таки, має бути «российський мир»)
не загляне в свою історію, не шукає правду про себе, а
лізе в нашу хату і жорстоко нищить наш цвіт і нашу зем-
лю.

Та ми є! І наші символи з нами. Вперше літаки з тризу-
бами на фюзеляжах роблять несамовиті викрутаси на
святкуванні першої річниці нашої Держави (1992р.).
Вперше «розбудив» Ясінку згадуваний Михасьо Кузан,
приклеївши на двері школи вимальований ручкою на
аркуші паперу наш символ-тризуб (1990р.). А великий
майстер українського слова поет Богдан Стельмах вба-
чає в тризубі «опальний герб-ініціал Шевченка».

Пишаймося нашими державними знаками, що ма-
ють міцне коріння древнього дерева нашого роду, на-
зиваймо їх словами з великої літери, бо вони – генетич-
ний код народу нашого, нас з вами.

То ж станьмо урочо під рідні святині і збагнім розу-
мом, що маємо прекрасну Державу, а ми – її частина, і її
доля залежить від кожного з нас. Не так все погано в
нашому домі. Нас цим бомбують: телевізор, газети –
суцільний негатив. Невже ми не розуміємо, що це ро-
биться навмисно, щоб зламати нас, щоб викликати роз-
дратування в народу України. Не гнівімо Бога, не на-
рікаймо, бо найбільшою бідою зараз є війна. І кожен
має насамперед себе спитати: «що я зробив для того,
щоб ворог щез з нашої землі?» Допомагаймо нашим
мужнім захисникам утримати рідні рубежі, захистити
Україну від кремлівської орди.

Ми – вартісна нація, і з Божою поміччю досягнемо
кращої долі. Ще 1775 року іноземець Йоган Готфрід
Герде (1744-1803), великий дослідник національних
культур, визнаний історіософ сказав пророчі слова: «Ук-
раїна стане колись новою Елладою. Прекрасне підсон-
ня цієї країни, погідна вдача народу, його музичний хист,
плодюча земля – колись обудиться. Із малих племен,
якими адже ж були колись греки, постане велика куль-
турна нація. Її межі простягнуться до Чорного моря, а
відтіля ген у широкий світ».

Стефанія МИСЬ,
с. Ясінка.
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Дорогу куму і хресну маму – Іванну Мар’янівну Висо-
чанську – жительку с. Мохнате, із 45-річним ювілеєм віта-
ють похресник Микола і кума Стефа і ба-
жають ювілярці щастя, здоров’я, родинно-
го тепла і Божого благословення.

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

Сестра Тетяна, швагро Василь, племінники – Богдана,
Микола, Іван сердечно вітають із золотим ювілеєм – 50-
річчям, який відзначатиме 20 січня, дорогу і люблячу сес-
тричку і цьоцю, жительку с. Явора – Іванну Олексіївну Бон-
чук. До привітання приєднуються брати Володимир,
Сергій, Микола і Віктор – зі своїми сім’ями. Ювілярці вони
бажають міцного здоров’я, гараздів
у родині, благополуччя, любові, мно-
гая літ – у радості і мирі!

В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато,
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах три-

має,
А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й доб-

ро!

Колектив ВПЗ с. Явора щиросер-
дечно вітає з ювілеєм колегу по ро-
боті Іванну Олексіївну Бончук і
бажає шановній ювілярці міцного-
міцного здоров’я, щастя, радості,
успіхів на роботі на многії літа!

50 – не привід до печалі,
50 – це зрілість золота,
Хай до ста, а може ще і далі,
Йдуть не оглядаючись літа.

18 січня – 50 років святкує житель с. Радич Іван Ми-
хайлович Ільницький.

З ювілеєм і днем Ангела його щиро вітають дружина
Терезія, син Іван, син Олександр з дружиною Юлією і
онучкою Соломією, дочка Марія, тесть Олександр, теща
Марія, мама Стефанія і Надія з сім’єю.
Дорогому і люблячому ювіляру вони ба-
жають міцного здоров’я, щастя, радості,
добробуту, здійснення усіх мрій та Господ-
ньої опіки на многії і благії літа!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при кожній го-

дині,
Нехай обминають болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва до-

рога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається.
Здоров’я міцного і щастя без краю –
Усього найкращого Тобі бажаєм!

21 січня відзначатиме свій 70-річний ювілей житель-
ка Турки Олеся Іванівна Пазюк.

Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу – дружину, маму,
найкращу у світі бабусю, добру сваху, з нагоди ювілею, з
любов’ю і повагою вітають чоловік Мирон, син Юрій,
невістка Іванна, дочка Галина, зять Іван, онуки Олек-
сандр, Марія з чоловіком Богданом, Тетяна, Оля, свати

– Іван і Марія Питчаки і бажають дорогій
їм людині доброго здоров’я, родинного

тепла, життєвих сил, Божої опіки на
життєвім шляху.

Рідненька, дорога, вітаєм!
Даруєм світ ми Вам цілком,
Від негараздів – Вам бажаєм –
Хай янгол захистить крилом.
Спасибі, рідна, за тепло, за лас-

ку,
За те, що любите й піклуєтесь

про нас.
Живіть ще довго, любая, будь ласка,
Щоб на сторічний ювілей ми привітали Вас.

Вітаємо дорогеньких діточок: дорогеньку, рідненьку,
щиру, добру донечку Марійку і зятя Василька Дуденців із
с. Комарники з ювілеєм, який відзначають
сьогодні,  18 січня.

Від щирого серця бажаємо міцного здо-
ров’я, поваги від дітей та Божої любові і
благодаті; щоб завжди добробут був  у
вашій хаті, щоб діти і онуки любов дару-
вали, щоб в житті ніколи горя не знали.

Хай Господь з високого неба
Дарує усе, чого Вам треба
А Матінка Божа – Цариця Свята,
Дарує щасливі і многії літа.
З любов’ю – мама Стефа, батько Микола і вся родина.

Дорогого сина, брата, швагра, хресного, вуйка Василя
Володимировича Яворського, з 30-річчям, яке відсвятку-
вав 14 січня, сердечно і з великою любов’ю вітають мама
Оксана, брат Богдан, братова Леся, похресник Андрійко,
племінники Петро, Максим, Дмитрик і бажають дорогому

і люблячому, доброму і турботливому ювіляру
міцного-міцного здоров’я – з роси і води,
життєвої енергії, здійснення мрій, любові,
миру, добра, Божої опіки і благословен-
ня.

Дозвольте Вас сердечно привіта-
ти
І побажати від душі

Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день в житті.

Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Колектив Либохорської ЗОШ І-ІІст. щиросердечно
вітає з 50-річчям від дня народження
техпрацівницю школи Катерину Василівну
Бринчак і бажає шановній ювілярці міцного
здоров’я, сімейного затишку і благополуччя,
втілення усіх життєвих планів, довгих і
щасливих років життя.

Хай Мати Божа Вас оберігає
Від зла, хвороби і журби!
Нехай Господь доброти посилає
Сьогодні, завтра і завжди!

Педагогічний колектив Ісаївського НВК сердечно вітає
із ювілейним днем народження головного

спеціаліста відділу освіти Турківської РДА
Мирона Степановича Волчанського і
бажає шановному ювіляру міцного-
міцного здоров’я, родинного тепла, бла-

гополуччя, удачі, миру, добра, Господнь-
ого благословення.
Хай радість приносить Вам кожна го-

дина,
Від біди вберігає молитва свята.
Хай легкою буде життєва стежина –
На многії щасливі і мирні літа!

Педагогічний колектив Ісаївського НВК сердечно вітає
з днем народження начальника відділу освіти

Турківської РДА Оксану Михайлівну Манюх і
бажає шановній іменинниці міцного здоро-

в’я, натхнення, гарних перспектив, родин-
ного тепла, любові від рідних, Божої опіки
на довгій життєвій дорозі.

Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,

А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

Дорогу і люблячу, щиру і турботливу дружину, матусю,
дочку, невістку – Іванну Іванівну Пазюк – із ювілеєм і
Днем ангела щиросердечно вітають чоловік Юрій, до-
нечки Тетянка і Олічка, мама Марія, тато Іван, свекра
Олеся, свекор Мирон, а також сім’я Імгрунтів і просять у

Господа, аби дарував їй міцне здоро-
в’я, світлу радість у житті, достаток, лю-
бов, мир і своє благословення на
многії і благії літа!

Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілун-

ком.
Нехай любов близьких Тобі людей

Для Тебе буде кращим подарунком,
Хай доля усміхається Тобі
І успіх супроводжує у справах.

Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля – милосердна і ласкава!

Поетична
скарбничка

ЮВІЛЕЙНЕ
Учітеся, брати мої,
Думайте, читайте,

І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь

Тарас Шевченко

Зі смереки і ялини
Бойківської в’язки
Селян витвір  з деревини,
Школа-терем – з казки.

В праці – рук не покладає.
Хащова окраса.
Хід уроків не змовкає
Два століття в класах.

Роковини – тепла стріча.
Випускники-учні…
Привітання з двохсотріччям,
Побажання дружні.

В школи постатей чимало,
Їм не будь-хто рівня:
Павлюк Захар – генералом
Повернувся з Відня,

Його брат, Ігнат, у Львові
Просвіту очолив.
Імена – недавні й нові –
Гордість неньки-школи.

Ескулапи-волонтери,
Лікарі духовні,
Святі отці – як сапери
На мінному гоні.

Газетярі, освітяни,
Викладачі вузів…
Їхні внески – бездоганні
В державній потузі.

Вчителям і школі – слава!
Ювілейні дати –
Вдячних учнів свята справа
Гідно відзначати.

Хай святиться чар-криниця!
Знань в ній не убуде.
Хай успішно з неї п’ється
Всім, хто йде у люди!

До святкування двохсотріч-
чя школи в селі Хащів на Туркі-
вщині 17 листопада 2018 року.

Колишній учень Йосип Ва-
сильків, м. Дніпро
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Мама, тато, брат Микола з дружи-
ною Марією, сестра Марія з чолові-
ком Дмитром, племінники Назар-
чик, Настя, Богданчик сердечно віта-
ють з 30-річчям і Днем ангела, яке
святкуватиме 19 січня,  дорогого
сина, брата, вуйка – Івана Миколай-
овича Бутрея з с. Боберка і бажа-
ють люблячому ювіляру неба без-
хмарного, настрою гарного, здоро-
в’я – без ліку і довгого-довгого щас-
ливого віку.

Хай віра, надія, любов із Тобою
Крокують у кожній хвилині жит-

тя.
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття.
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай Ангел з небес захищає крильми.
До успіху й щастя ведуть всі дороги –
Тобі це сьогодні бажаємо ми.

«ÎÉ ÐÀÄÓÉÑß, ÇÅÌËÅ!»
Уже 29 років поспіль у нашому районі проходить  огляд вертепів  «Ой радуйся, земле!»– серед

дитячих і дорослих колективів.  Він уже став традиційним.  Тому з  кожним роком  на виступи
вертепів чекають з нетерпінням і малі, і дорослі.

Цьогоріч  було зареєстрова-
но до участі в конкурсі 12 дорос-
лих вертепів, а приїхало  13
січня, у неділю,  на виступ  трохи
менше – 9 (Явора-1, Хащів, Роз-
луч, Явора (Стоділка), Яблунів,
Нижнє, Комарники, Гусне і Тур-
ка).  Ті, що не прибули, свою
відсутність  пояснили  складни-
ми погодними умовами та не
розчищеними  від снігу дорога-
ми.  Критеріями оцінювання
кожного колективу  були сце-
нарій, поведінка на сцені, кос-
тюми, склад вертепу  і музичне
виконання. Із тих, хто приїхав,
призові місця журі  присудило
вертепу з Турки (вул.
Січ.Стрільців) (перше  місце),
Явори-1 та  Хащова (два другі

місця), два  треті місця присуд-
жено  вертепам з Розлуча і Ниж-
нього.

На другий день, на  Святого Ва-
силія,  перед глядачами у куль-
турно-мистецькому центрі «Украї-
на» показали свою майстерність
5 вертепів – з Шандрівця, Присло-
па, Маткова,  Радича і Карпатсь-
кого. Дитячий  вертеп з Присло-
па  чомусь приїхав на виступ до-
рослих колективів. Журі його вис-
туп прийняло, але оцінювало ра-
зом  з дитячими вертепами. Тож
представники  Прислопа і Шанд-
рівця стали найкращими серед
дитячих вертепів.  Друге місце за-
воював колектив з Маткова, а
третє – з Радича.

 Жителі Турки, гості нашого
міста і району  із захопленням
переглянули виступи всіх вертепів

і просили організаторів свята, районний Народний дім , аби й надалі продовжувати цю прекрасну
традицію.

Іван ФЕРЕНЦ,
методист РНД.

–  І за кожною такою сім’єю, за кожною дитинкою ми
ведемо контроль,  –  каже Ірина Ільківна. –  В  обов’язки
служби  входить  обстежувати умови проживання дітей
в сім’ях опікунів та піклувальників. Протягом минулого
року   нами було  перевірено 27 таких сімей. Слід сказа-
ти, що на обліку з усиновлення  перебуває 9 дітей.  Шість
сімей в нашому районі усиновили дітей.  З них обстежи-
ли чотири сім’ї, і  ніяких порушень  відносно прав дітей
не виявили.  Також здійснено 122 обстеження житло-
во-побутових умов проживання сімей, які опинилися в
складних життєвих  обставинах,  з 106 батьками прове-
дено профілактичні бесіди та надано консультації з
різних питань.

На превеликий жаль, багато батьків  ведуть амораль-
ний спосіб життя –  зловживають спиртним,  не хочуть
працювати, не займаються власними дітьми.  За нена-
лежне виконання батьківських обов’язків   щодо вихо-
вання неповнолітніх дітей, протягом минулого року  на-
шою службою було ініційовано притягнення до адміні-
стративної відповідальності 24 батьків. З метою захисту
прав дітей, ми  були присутні на допитах  6 неповнолітніх.
На профілактичному обліку в службі у справах дітей зна-
ходиться 15 сімей, що опинилися у складних життєвих

обставинах, в яких проживає 41 дитина. Протягом ми-
нулого року було  взято на профілактичний облік 30 дітей,
знято –  22 дитини.

–  Скільки  на Турківщині  створено прийомних
сімей?

.–  У березні минулого року розпорядженням голови
Турківської РДА, в нашому місті було створено прийомну
сім’ю, яка взяла на проживання чотирьох дітей-сиріт.
Загалом на Турківщині функціонує дві прийомні сім’ї, в
яких виховується шестеро  дітей, позбавлених батькі-
вського піклування.  Функціонує  й будинок сімейного
типу, де  влаштовано на виховання п’ятеро таких же діто-
чок. У Мельничному  є приватний дитячий будинок «Нове
життя». Там  виховують 9 дітей. По вул. Самбірська в м.
Турка діє філія цього приватного дитячого будинку.

– При Турківській РДА працює  ще й комісія з пи-
тань захисту прав  дитини. Які її функції?

–  Згідно плану, кожного місяця проходить засідан-
ня комісії. Минулого року  на засіданнях  комісії  розгля-
нули 35 звернень громадян.  Слід сказати, що під   голо-
вуванням  заступника голови  Турківської РДА Юрія Лила,
за участі  нашої служби, а також  працівників  районного
центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді,  управл-

іння соціального захисту населення, представників
відділу освіти, поліції,  відбуваються й засідання Коор-
динаційної ради з питань дітей. На них у  році, що минув,
було  розглянуто  14 актуальних питань стосовно вихо-
вання, відпочинку, нормального проживання дітей.  Крім
цього, нами проведено 88 рейдів, таких як  «Діти ву-
лиці», «Вокзал», в ході яких виявлено одну дитину, яка
залишилася без нагляду батьків.  Цю дитину було вилу-
чено із сім’ї та влаштовано на проживання і виховання в
сім’ю родичів. Брали участь й у Всеукраїнському проф-
ілактичному рейді «Урок» – перевіряли, чи всі діти при-
ступили до навчання, як  вони підготовлені до нового
навчального року. У  році, що минув,   до нашої служби
подано 80 письмових звернень та здійснено прийом
475 громадян.

–  Ірино Ільківно,  служба, яку очолюєте,  пост-
ійно у вирі суспільного життя –  бере участь у різних
масових, культурно-просвітницьких, благодійних
заходах, що проходять в районі. Як  на все це у вас
вистачає часу?

–  Це наша робота. Ми  часті гості не тільки на сто-
рінках вашої газети, а й  студії районного радіомовлен-
ня «Карпатський гомін». Виступали перед педагогами-
організаторами шкіл району. Йшлося про патріотичне
виховання  дітей та молоді, зокрема в сім’ях. З праців-
никами поліції обговорювали питання створення
Центрів  соціальної підтримки сім’ї. Цікаво у нас прой-
шов круглий стіл «Безпека інформаційного простору»,
на який запросили директорів  загальноосвітніх на-
вчальних закладів, батьків-вихователів. До Дня Матері у
нас пройшла  дуже цікава і тепла  зустріч з прийомними
матерями; дитину, яка перебуває у нас на профілактич-
ному обліку, було залучено до конкурсу «Міс-бойківчан-
ка».  Співпрацюємо з  навчальними закладами, з місце-
вим ліцеєм, там  ми провели лекторій «Запобігання
торгівлі дітьми». Та й взагалі, добре налагоджена у нас
робота з секретарями сільських рад, працівниками
відділу ДРАЦСу, дільничними інспекторами.  Бо тільки у
злагодженій роботі з усіма  інституціями можна досяг-
нути   хоч якогось результату, щоби полегшити життя,
вирішити ту чи іншу проблему дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування.

Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

ЗАСЛУГОВУЮТЬ НА
ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО

Кожній дитині потрібна сім’я, родина, тепло батьківських сердець, піклування, увага і любов. На жаль,
життя складається так, що не в  усіх діточок  є  тато і мама, не всі  відчувають  батьківську турботу.
І тоді  за  таких дітей  зобов’язана дбати держава.  З цією метою й створено при районних державних
адміністраціях службу у справах дітей. Вона  й вирішує усі нагальні питання, що стосуються обділених
долею дітей. У нашому районі  таку службу очолює ініціативна, активна, ділова  жінка – Ірина Стебівка.
Ірина Ільківна знає  по імені кожну дитину, що опинилася у складних життєвих обставинах, кожну сім’ю
опікунів, піклувальників, в якій не один раз  доводилося їй бувати.  А на первинному обліку в  службі, станом
на сьогоднішній день,  перебуває 49 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких
43 знаходяться  під опікою і піклуванням, трьох взяли до себе га виховання  прийомні сім’ї, одну дитинку
влаштували в дитячий заклад, ще двоє діток –  у  сім’ї громадян. Також служба веде облік дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули на Турківщину з інших територій. Таких дітей у
районі проживає 13 осіб.

І цьогоріч не оминули колядники ветерана Другої світової війни,
ветерана праці, кавалера багатьох орденів та медалей, чесну і
щиру людину, давнього товариша редакції газети «Бойківщина»
Миколу Бонтея з с.Ясінка. Невдовзі йому виповниться 93 роки.
Заколядувати та привітати ветерана разом з колядниками прий-
шла і сільський голова Оксана Кузьмич. В Господній опіці Мико-
ла Іванович прожив нелегке, багате на події життя, впродовж якого
намагався робити лише добро.

Загублене посвідчення №2240, видане ПАТ «Львівобленерго» на ім’я Миколи Миколайовича Гав’яка (електрослюсар по ремонту РП), вважати недійсним.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Депутатський корпус, апарат Турківської районної ради вислов-

люють щире співчуття депутату Львівської обласної ради Михайлу
Семеновичу Дзюдзю з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
брата.

Депутатський корпус, апарат Турківської районної ради вислов-
люють щире співчуття колишньому депутату райради багатьох скли-
кань Євстахію Івановичу Павловичу з приводу великого горя –
смерті матері.

Відділ культури, працівники РНД, народних домів району вислов-
люють щире співчуття художньому керівнику НД с. Вовче Ользі Ва-
силівні Дзюдзь з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Колективи працівників Народного дому та бібліотеки с. Вовче вис-
ловлюють щире співчуття художньому керівникові Народного дому
Ользі Василівні Дзюдзь з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті чоловіка.

Виконавчий комітет Вовченської сільської ради висловлює щире
співчуття депутату Львівської обласної ради Михайлу Семеновичу
Дзюдзю, художньому керівникові Народного дому с. Вовче Ользі
Василівні Дзюдзь та їхній родині з приводу великого горя – перед-
часної смерті брата і чоловіка –Івана Семеновича.

Педагогічний колектив Вовченського НВК висловлює щире співчут-
тя депутату Львівської обласної ради Михайлу Семеновичу Дзюдзю
з приводу тяжкої втрати – смерті брата.

Колектив працівників пологового відділу Турківської КЦРЛ вислов-
лює щире співчуття Ользі Василівні Дзюдзь з приводу передчасної
смерті чоловіка – Івана Семеновича.

Працівники хірургічного відділення Турківської КЦРЛ висловлю-
ють глибоке співчуття медсестрі відділення Галині Петрівні Ігнаце-
вич з приводу тяжкої втрати – смерті батька – Петра Петровича
Яворського.

Працівники хірургічного відділення Турківської КЦРЛ висловлю-
ють щире співчуття молодшій медичній сестрі Ользі Михайлівні Гер-
манович з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття операційній медсестрі хірургічного
відділення Галині Петрівні Ігнацевич з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.

Колектив працівників філії «Турківська ДЕД» висловлює щире
співчуття Антоніні Володимирівні Вауліній та Тетяні Ігорівні Рогач з
приводу тяжкої втрати – смерті матері та бабусі – Софії Антонівни.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття молодшій медсестрі хірургічного відділен-
ня Турківської КЦРЛ Ользі Іванівні Германович з приводу тяжкої
втрати – смерті матері.

Колектив анестезіологічного відділу Турківської КЦРЛ висловлює
щире співчуття медсестрі Ользі Іванівні Сович з приводу тяжкої втра-
ти – смерті матері.

Працівники Завадівської сільської ради висловлюють щире
співчуття колишньому начальнику філії «Райавтодор», депутату Тур-
ківської районної ради багатьох скликань Євстахію Івановичу Пав-
ловичу з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Ольги Василівни.

Колектив Боринського НВК висловлює щире співчуття вчителям
Василю Володимировичу Миніву та Мар’яні Юріївні Минів з приво-
ду тяжкої втрати – смерті батька та свекра.

Профспілкова організація та колектив Турківського територіаль-
ного центру висловлюють щире співчуття соціальному робітнику с.
Ільник Галині Савівні Корчинській з приводу великого горя –  пе-
редчасної смерті сина – Івана.

Колектив та профспілкова організація Турківського територіаль-
ного центру висловлюють щире співчуття перукареві територіаль-
ного центру Марії Миколаївні Павлюх з приводу великої втрати –
смерті батька.

Колектив філії «Турківська ДЕД» висловлює щире співчуття Євста-
хію Івановичу Павловичу з приводу великого горя – смерті матері.

Колектив Явірського НВК висловлює щире співчуття практичному
психологу Оксані Петрівні Юсипович з приводу тяжкої втрати – пе-
редчасної смерті батька.

Організаторами турніру, крім
відділу освіти та сектору молоді
та спорту Турківської РДА (керів-
ники Оксана Манюх та Василь
Поточний), була Львівська об-
ласна федерація шашок (прези-
дент Іван Ільницький). Підтри-
мали турнір львівські фірми

«Ніка Захід» (директор Дмитро
Смуток) і «Єврологістика» (ди-
ректор Ігор Шуптар) та благо-
дійний фонд «Милосердя» (го-
лова Мирослава Калинич).

За підсумками цікавих по-
єдинків, перше місце, з загаль-
ним результатом 15 командних
очок із 16 можливих, посіла ко-
манда «Вікторія» з м. Іршава За-
карпатської області, у складі
Богдана Юрченка, Катерини
Мойсей, Анастасії Панич (тренер
А.Вайда). Друге місце, з резуль-
татом – 14 очок, посіла коман-
да Київ-1, у складі Лева Поліщу-
ка, Станіслава Зубова та Марії
Лисач (тренер – В.Коваленко).
Третє місце, з результатом – 11
очок, виборола команда Київ-2,
у складі Максима Максимова,
Лева Порецького, Юлії Пилюць-

кої (тренер В.Плясецький).
Близькими до призових місць

були також команди, які відста-
ли тільки на одне очко від при-
зового місця, в активі яких по 10
командних очок: Бендери-1 з
Молдови (Дмитрій Горський, Со-
фія Спориш, Дарья Долапчи

(тренер Н.Губа), Івано-Франкі-
вської ОДЮСШ (Іван Олексюк,
Тарас Борисюк, Валерія Дубова
(тренер К.Балтажи), Турківської
ДЮСШ «Юність» (Владислав
Косинський, Андрій Кузьо, Ірина
Малетич (тренер Б.Москаль) та
СШ № 23 м. Вінниці (Павло Жо-
лоб, Руслан Чорній, Вероніка
Дубок (тренер – заслужений тре-
нер України Дмитро Маринен-
ко).

У особистому турнірі перше
місце серед юнаків та дівчат по-
сіла майстер спорту Вікторія
Прокопюк (Київ), друге – Марія
Шманенко (Київ), третє – Хрис-
тина Зубрицька (Турка), серед
юнаків призерами стали Вла-
дислав Винник (Івано-
Франківськ), Микола Яворський
(Турка), Максим Хрищенюк (Київ).

Також в останній день цікаво
пройшли бліцтурніри, коли кож-
ному із учасників давалося
тільки по 3 хвилини на партію +
2 секунди на хід.

Переможці та призери були
нагороджені кубками, медаля-
ми, грамотами, цінними пода-
рунками та солодощами, які їм
вручили заступник голови Туркі-
вської райдержадміністрації
Юрій Лило, завідувач сектору
молоді та спорту Турківської РДА
Василь Поточний, організатори
турніру Богдан Москаль, Іван
Ільницький та головний суддя
турніру – Костянтин Балтажи.

Для всіх учасників змагань
було організовано змістовний
відпочинок. Вони відвідали
музеї міста Турка - «Бойківщина»
та «Героїв АТО», відділ прикор-
донної служби «Сянки», де по-
бачили сучасну техніку прикор-
донників, Західний реабілітацій-
но-спортивний центр Націо-
нального комітету спорту
інвалідів України, де мали змогу
покататись на канатно-
крісельній дорозі. Особливо
сподобалось учасникам та їхнім
батькам катання на лижах і сан-
ках на гірсько-лижній базі спорт-
школи в Турці (вул. Горішня).
Учасники з цікавістю оглянули
районний конкурс вертепів, а

також взяли участь у щедруван-
нях на Старий Новий Рік, за що
були винагороджені солодоща-
ми. Також учасники, батьки і
тренери вдячні за смачне хар-
чування в їдальні НВК, яке було
організовано комбінатом гро-
мадського харчування (дирек-
тор – Віра Яворська, кухар – Оля
Погодич).

Василь ЦІКО,
директор ДЮСШ «Юність»

Фото Віктора Костовського.
PS. На цьому шашкові баталії

не завершуються, 26-27 січня
відбудеться чемпіонат району
з шашок, а 2-3 лютого в Турці
пройдуть змагання з шашок за
програмою обласних комплекс-
них спортивних ігор серед до-
рослих і ветеранських команд
та команд «Інваспорту».

«ÄÈÂÎ-ØÀØÊÈ Ó ÑÍ²ÆÍÈÕ
ÊÀÐÏÀÒÀÕ – 2019»

У місті Турка з 10 по 14 січня 2019 року, в приміщенні Туркі-
вського НВК, втринадцяте відбувся дитячий турнір «Диво-
шашки у сніжних Карпатах». І на цей раз він одержав статус
міжнародного. У змаганнях взяли участь – 24 команди (72 учас-
ники, віком від 7 до 13 років) з Києва, Вінницької, Івано-Франкі-
вської, Львівської, Житомирської, Закарпатської, Херсонської,
Миколаївської, Волинської областей та гості з м.Бендери
(Молдова), а також в додатковому особистому турнірі – 9
шашкістів 2001-2005 р.н. (всі – учасники попередніх турнірів).

25 січня з 9.00 до 15.00 год. (м. Турка), êó-
ïóºìî âîëîññÿ (натуральне – від 32 см;
сиве, фарбоване та шиньйони – від 42 см).

Ãîäèííèêè (механічні радянські наручні
у жовтих корпусах вибірково).

Адреса: вул. Січових Стрільців, 50 перу-
карня «Чародійка». Тел.: 0501942659.

31 грудня стартувала передвиборна кам-
панія з виборів Президента України. Вибори
відбудуться 31 березня. У зв’язку з цим, по-
відомляємо розцінки на передвиборну політич-
ну рекламу: студія радіомовлення «Карпатсь-
кий гомін»  – 2 грн. 00 коп. за одну секунду
ефірного часу; редакція газети «Бойківщина»
– 6 грн. 00 коп. за 1 кв. см газетної площі;
вартість одного квадратного сантиметра га-
зетної площі на першій сторінці – 10 грн. 00 коп.

Загублений диплом – Б № 902992, про закінчення Воловецького СПТУ-17, виданий на ім’я Надії
Михайлівни Бринь, вважати недійсним.


