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У Єрусалимському храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь. Це відбулося у суботу перед Великоднем, що свідчить, на думку вірян, про те, що Бог явив милість людям.
Цьогоріч, як і в попередні роки, в Єрусалимі зібралися тисячі людей, які раділи вогню. Серед них і
численна делегація з України. За незвичним і загадковим явищем спостерігав і депутат Верховної
Ради України Андрій Лопушанський. Власне він привіз Благодатний Вогонь на Турківщину, а також
Старосамбірський, Сколівський райони та місто Самбір, що належать до 125-го виборчого округу.
Вранці, у неділю, під час богослужіння, Андрій Ярославович
відвідав храми м.Турка, залишивши Благодатний Вогонь тут з
тим, щоби прихожани мали можливість запалити лампадки
та принести цей дар Господній у свої помешкання.
За всю історію існування Турківщини Благодатний Вогонь
вдруге побував у нашому краї. І для тих, хто по-справжньому
вірить у його божественне сходження, став величною подією
та неоціненною благодаттю.
Як засвідчують історичні джерела, Храм Гробу Господнього збудований на тому місці, де була Гробниця Ісуса Христа.
Саме тут з’являється Благодатний Вогонь. У натовпі паломників важко порахувати відстань від Голгофи до останньої опочивальні Христа, але вона складає 33 кроки, що дорівнює
рокам земного життя Ісуса.
При цьому кожний вірянин має по 33 свічки. Ті, хто не подбав про них заздалегідь, змушений купувати їх просто у храмі
у монахів.
Своєю чергою, охоронці перевіряють капличку, зачиняють
двері на ключ і ставлять печатку, що означає — всередині
немає джерела вогню.
Тим часом молоді арабські християни, сидячи на плечах
один у одного, гучно підігрівають емоції у натовпі. За легендою, у той рік, коли арабській молоді заборонили бешкетувати в храмі, вогонь затримався на кілька днів. Отже, молодим арабам тепер можна робити в храмі все,
що завгодно.
За традицією, всередину каплички заходять два священнослужителі. Ієрархи залишаються в дуже
простих одежах без поясів. Це пов’язано з тим, що, коли Свята Земля належала Османській імперії,
турецькі охоронці, що не могли повірити у диво Вогню, ретельно перевіряли саме пояси, щоб там не
сховали сірники. Зараз функція перевірки перейшла у спадщину ізраїльським полісменам, які, до того,
ще дбають і про те, щоб представники двох конкуруючих конфесій не почали з’ясовувати стосунки.
Також слід зазначити, що скептики постійно намагаються викрити сходження Благодатного Вогню.
Вони переконані, що священики мають при собі сірники, натерті мастилами нитки і лампади в схованці. Вони не можуть пояснити тільки одне. Так одну колонну на вході до храму вогонь розколов
навпіл на очах сотень людей. Це сталося на Великдень у 1580 році, коли православних, за наказом
султана, виставили геть за двері.
Крім того, паломники залишають тут записки із найщирішими побажаннями. Коли вогонь сходить, у
перші кілька секунд не залишає опіків.
Підготував Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗВЕРНЕННЯ
до Західного регіонального управління Держприкордонслужби та Мостиського прикордонного загону, щодо організації пропуску громадян України на територію Республіки Польща та
громадян Республіки Польща на територію України поза пунктом пропуску на українськопольському кордоні між с.Лопушанка (Україна) та с.Міхновець (Республіка Польща)
Розглянувши інформацію про те, що багато мешканців міста Турка та населених пунктів району
мають родинні зв’язки у Республіці Польща, та потребу відвідати своїх родичів та друзів, які проживають на території Республіки Польща, та у зв’язку з тим, що автомобільний пункт пропуску «Смільниця
– Кросценко» знаходиться на відстані 74 км, і найближчий пішохідний пункт пропуску «Шегині – Медика» на відстані 109 км, звертаємося до Державної прикордонної служби, організувати пропуск громадян України на територію Республіки Польща, громадян Республіки Польща на територію України поза
пунктом пропуску між с. Лопушанка (Україна) та с. Міхновець (Республіка Польща).
На підставі ст. 5 Закону України «Про прикордонний контроль» та враховуючи лист Адміністрації
Державної прикордонної служби, який надісланий на доручення Кабінету Міністрів України від 30.11.2018
року №47321/1/1-18
ПРОСИМО:
18 травня, 25 травня 2019 року з 9:00 по 18:00 год., організувати пропуск громадян України на
територію Республіки Польща, громадян Республіки Польща на територію України поза пунктом пропуску на українсько-польському кордоні між с. Лопушанка (Україна) та с. Міхновець (Республіка Польща).
Сподіваємося на розуміння та підтримку у вирішенні цього вкрай важливого питання.
З повагою, депутати Турківської міської ради.
Прийнято рішенням
64-ої сесії міської ради 7-го скликання
від 25.04.2019 №2044

Дорогого чоловіка, найкращого татуся та дідуся, Богдана Володимировича Пуравця, жителя м. Турка, із прекрасним ювілеєм – 60-річчям від дня народження – від щирого серця і з
великою любов’ю вітають дружина Люба, сини Микола і Борис,
невістки Оксана і Ольга, онуки Каріна, Марина, Марія, Данилко
і бажають люблячому ювіляру щастя і здоров’я, сімейної злагоди і достатку, любові від рідних, поваги від людей, ласки від
світа, Божого благословення – на
многії і благії літа!
Вас, наш любий, добрий, єдиний,
З любов’ю вітає уся родина.
Дякуємо за серце – чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з
нас.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не
тужили,
Ви найбільшого щастя в житті
заслужили.
Багатий душею, меткий, роботящий,
Живіть довго, рідний, бо Ви в нас
– найкращий!

З ювілеєм дорогу, люблячу, кохану, чуйну, привітливу, турботливу донечку, дружину, матусю, сестру – Ірину Василівну Калинич, жительку смт. Бориня, від щирого серця і з великою любов’ю
вітають тато Василь, мама Світлана, чоловік Михайло, синочок Денисик і донечка Христинка, брат
Роман і братова Тамара і бажають їй неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого щасливого віку!
Лиш 30 років тобі минає
Новий етап – дорослого,
сімейного життя.
Тож твоя рідня з ювілеєм
тебе вітає –
Бажаємо достатку, радості
і добра,
Здоров’я міцного, злагоди і
миру,
Щоб завжди тебе Мати Божа берегла!
А Господь тобі хай посилає
Щасливі і незабутні дні,
Ангел-охоронець хай з плеча не злітає,
Завжди допомагає в дорозі і в труді.

29 квітня відзначила 60-річний ювілей жителька с. Багнувате Марія Іванівна Малетич. Дорогу, добру, чуйну, люблячу і турботливу матусю і бабусю із цим прекрасним життєвим святом
сердечно вітають дочки Стефа, Марія, Ганна, син Михайло, зяті
Володимир, Микола, Микола, 11 внуків і бажають дорогій їм людині міцного-міцного здоров’я, світлої радості в житті, родинного тепла, Господнього благословення на многії і благії літа!
Вклоняємось, рідна, Вам низько до ніг,
І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За ласку, турботу – на довгі роки.
Хай в серці Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах тримає.
А Господь дарує надію й тепло,
На многії літа, на щастя й добро!

2 стор.
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ÒÐÅÁÀ ÏÀÌ’ßÒÀÒÈ ÏÐÎ ×ÎÐÍÎÁÈËÜ –
Заради безпеки майбутніх поколінь
26 квітня 1986 року – на околиці Києва пролунало два вибухи, а потім виникла й масштабна
пожежа – на Чорнобильській атомній електростанції , на четвертому енергоблоці, сталася
аварія. Багато з нас тоді навіть і не усвідомлювали, яке лихо спіткало Україну і її народ. У
ліквідації аварії взяли участь сотні тисяч людей, скільки постраждало – достеменно невідомо й досі.
Перші ліквідатори аварії
працювали практично без
протигазів і спеціального захисного одягу. У ті перші три
години від опромінення загинуло більше 30 людей. На
боротьбу із зловісним атомом кинули пожежників, авіацію,
правоохоронців,
військових,
водіїв, медиків…З гелікоптерів на зруйнований реактор, щоб зменшити викиди радіації, скидали мішки з піском та свинцем.
Більше 600 тисяч осіб брали
участь в ліквідації аварії на
ЧАЕС, були серед них і представники нашого району –
більше 50 осіб.
Офіційна Москва і керівництво УРСР приховували
факт аварії і наслідки екологічної катастрофи. І лише через добу стали виселяти людей із чорнобильської зони, Казали, що не надовго, а виявилося – назавжди. 28 квітня з’явилися перші офіційні повідомлення про аварію. Чверть мільйона людей виселили із
території навколо станції. Там тепер мертва зона – господарюють дикі тварини і де-не-де ще живуть
люди, які не захотіли покинути рідні домівки.
Зруйнований реактор накрили спеціальним «саркофагом». Спеціалісти кажуть, що під ним залишилось 98 відсотків палива, а також значна кількість радіоактивних речовин. З часом старий «саркофаг»
почав руйнуватися. Стали будувати новий, і у 2016 році було завершено будівництво нового укриття
Чорнобильської АЕС.
Минулої п’ятниці, біля пам’ятного знака ліквідаторам наслідків Чорнобильської АЕС, встановленого
на подвір’ї Турківської пожежно-рятувальної частини, відбулася поминальна панахида за тими, хто
загинув у двобої із зловісним радіоактивним атомом, рятуючи наше життя і життя майбутніх поколінь.
Відслужив її настоятель храму Різдва Христового м. Турка о. Микола Різак. На поминальному заході,
приуроченому 33-ім роковинам Чорнобильської трагедії, були присутні заступник голови Турківської
РДА Юрій Лило, міський голова Геннадій Когут, який поклав квіти до пам’ятного знака і запалив
лампадку, працівники Турківської районної ради, бібліотечної системи, відділу культури, служби у справах дітей, громадські активісти. Хвилиною мовчання було вшановано пам’ять героїв-чорнобильців.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÍÎÂÀ ÔÎÐÌÀ ÂÈÕÎÂÀÍÍß
Коли дитина опиняється у складних життєвих обставинах, і вони складаються так, що
вона не може тимчасово проживати зі своїми батьками, у пригоді може стати патронатна
сім’я, яка здійснить за такою дитиною нагляд, буде виховувати її, нестиме юридичну
відповідальність за її життя й здоров’я. На Львівщині патронатні вихователі, які беруть до
себе, у свою родину, на тимчасове проживання дітей з кризових сімей, появилися в минулому
році. Їх унікальність ще й у тому, що вони, здійснюючи тимчасовий догляд за дитиною, можуть витягнути з життєві прірви й саму кризову сім’ю, якій дано шанс отямитися, виправити становище, як мовиться, стати на ноги.
– Наразі в області для цієї непростої роботи відібрано три родини – зі Львова, Яворівського та
Золочівського районів. До речі, на Яворівщині уже створено першу патронатну сім’ю. Півроку тривало
навчання цих родин, які після навчання отримали відповідні сертифікати, а всього було 7 родин кандидатів на патронатну сім’ю. З нашого району також були кандидати – сім’я з смт. Бориня. Вона
успішно подолала перший етап відбору, але, на жаль, не пройшла відбір далі. Слід сказати, що
патронатне батьківство фінансується з субвенції державного бюджету. Батьківська плата становить 5
прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць, тобто 9,5 тис. грн. в місяць, при цьому розмір
соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць, тобто
на кожну дитину ще плюс два прожиткових мінімуми. Тому ті, хто хотів би спробувати себе у ролі
патронатного вихователя чи створити патронатну сім’ю, хто має велике бажання допомогти таким
дітям тимчасово замінити власну родину, слід звернутися у Турківський районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді Турківської райдержадміністрації, – нагадує жителям району соціальний педагог Марина Чудак.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ЗБІР ДОПОМОГИ
СОЛДАТАМ ПРОДОВЖУВАВСЯ
Після того, як у нашій газеті було опубліковано список осіб, що відгукнулися на прохання
волонтерів організувати до великодніх свят допомогу нашим землякам, які зараз на Сході
України захищають мир і суверенітет України, пожертви й далі від людей продовжували надходити. Так Іван Матківський і Лілія Юсипович принесли, відповідно, 2 та 3 кг солодощів;
Олексій Сенюга – консерви, Мельничненська загальноосвітня школа подарувала солдатам
малюнки, Оксана Мельник – печиво, чай, каву, Леся Білинська та Олег Гришканич, відповідно,
20 і 2 паски, невідома пані – 10 банок консервів, Дарія Петришак – ковбасу і паску; від Буковинської ЗОШ І-ІІ ст. принесли 300 гривень і дитячі малюнки. Волонтери щиро дякують усім
добродійникам за допомогу.
До речі, буржуйку, зроблену в Жукотині, 1 травня взяв один із наших солдатів і разом із дитячими
малюнками повіз бійцям 24-ї окремої механізованої бригади.
Наш кор.
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Свати Наталія і Володимир від щирого серця вітають із
чудовим життєвим ювілеєм дорогого свата Богдана Володимировича Пуравця і бажають люблячому ювіляру міцного здоров’я, безхмарного неба, родинного благополуччя і добробуту, Господньої ласки і опіки на довгі,
щасливі і мирні роки.
Нехай обминає Вас година лиха,
Хай радості пісня в душі не стиха.
Нехай поважають Вас, свате, всі
люди,
І хай Ваша доля щасливою буде.
Ми за Вас сьогодні, свате,
Хочем тост палкий підняти:
–
Хай щастить Вам кожну
мить,
І нехай Вас Бог хранить!

Дорогих і люблячих доньок і сестер, жительок с. Верхнє
Висоцьке – Аллу Кохан – із золотим ювілеєм та Тетяну Ляхман – з днем народження – від щирого серця вітають мама
Софія, сестра Іванна з сім’єю, брати Микола, Василь, Іван і
Степан з сім’ями і бажають іменинницям міцного здоров’я
– на довгі роки життя, злагоди, достатку, любові, здійснення
мрій, Божої ласки і опіки.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку!
Хай довго всміхаються сонце і небо.
Хай Бог береже вас весь час,
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живіть тільки, рідні, із нами й для нас!

ВЕЛИКОДНІ ЗАБАВЛЯНКИ
Тиждень після Великодня ми називаємо Світлим. Світлий
тиждень – початок весняного відродження, оновлення життя. На другий день Світлого тижня, у вівторок, у нашому
місті, на майдані Шевченка, відбулося свято «Великодні забавлянки», яке підготували і провели вихованці БДЮТ. Зокрема три танцювальні групи танцювального гуртка, під керівництвом Анни Ференц, забавляли присутніх. Діти в традиційних українських національних костюмах танцювали веснянки, залучаючи до танців усіх бажаючих, грали в ігри, проводили
різні конкурси, веселилися, співали.

У той же час у фойє культурно-мистецького центру «Україна»
запрошувала всіх бажаючих до себе в гості виставка великодніх писанок. Цьогоріч вперше, окрім представників Радича, Буковинки,
Сигловатого, Н. Яблуньки, Завадівки, Ільника, Нижнього, Головського, Кринтят та інших, долучилося до участі у виставці с. Ластівка.
Галина Яцишин із Ластівки представила глядачам свою унікальну
композицію, під назвою «Великодній кошик». А Наталія Борута з
Шандрівця продемонструвала писанки з бісеру та писанки мальовані; Тарас та Андрій Комарницькі з Буковинки виготовили оригінальний кошик, плетений із трави, наповнивши його писанками з
бісеру. Чудовою була композиція великодніх писанок, яку представила на виставку центральна бібліотечна система. Всього було
показано більше двох десятків композицій і майже 200 різнокольорових, різновидових бойківських писанок!
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ÒÓÒ ÏËÅÊÀÞÒÜ
ÒÀËÀÍÒÈ
Завжди українська земля була багата на талановитих людей. Інше питання, що одні таланти яскраво засвічувалися,
часто – ще з раннього дитинства, а інші, з тих чи інших причин, були змарнованими.
Звичайно, для розвитку таланту необхідно створити сприятливі умови, тоді й неодмінно
прийде успіх. На жаль, у нас, на
Турківщині, не так вже й багато
закладів, які працюють в цьому
напрямку. З цього невеликого
переліку варто відзначити роботу Турківської та Боринської дитячих музичних шкіл. Нещодавно на сесії районної ради керівники цих навчальних закладів
звітували про пророблену роботу у 2018 році. Виступаючи директор Турківської музичної школи Тетяна Білинська проінформувала депутатів, що школа була
заснована у 1966 році. Вперше
розмістилася у приміщенні Будинку піонерів, на цьому місці,
де сьогодні збудовано греко-католицький храм. У 1969 році
відбувся перший випуск, а загалом за роки існування музичну
освіту тут здобули 716 вихованців.
– Приємно відзначити, що серед учнів школи були яскраві
особистості, які сьогодні примножують творчу славу не лише
школи, а й Турківщини загалом.
Це – Йосип Созанський – заслужений діяч мистецтв України,
лауреат літературно-мистецької
премії ім. С. Воробкевича, головний диригент та художній керівник Академічного симфонічного
оркестру Чернівецької філармонії. Ігор Бордун – музичний
редактор, звукорежисер радіо
«Незалежність», має власну студію звукозапису, концертує з
відомими виконавцями та гуртами. Гордістю школи є Назарій
Тацишин – лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, а
Гран-прі, отримане ним на
міжнародному конкурсі «Золоті
трембіти» у м. Моршин дало
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йому право на безкоштовний
звукозапис у професійній студії.
Зараз це соліст Львівської обласної філармонії, гастролює у
США, Канаді, країнах Європи, а
створений ним гурт «LeonVoci»
успішно виступив на «Голосі
країни». Вікторія Кудільчак (Полюга) – доцент кафедри методики музичного виховання і диригування ДДПУ ім.. І. Франка,
кандидат філософських наук, і
цей список можна продовжувати. Ряд випускників навчаються
зараз у Львівській національній
музичній академії ім. М. Лисенка, у Дрогобицькому державному музичному коледжі ім. В. Барвінського та Дрогобицькому
державному педагогічному університеті ім. І. Франка на музпедфакультеті. Сьогодні це
інститут мистецтв, – наголосила
Тетяна Семенівна.
Зараз у школі навчається 180
учнів на фортепіанному, струнно-смичковому та народному
духовому відділеннях. В складі
колективу – 30 осіб, 24 з яких –
викладачі. У навчальному закладі зорганізовано творчі колективи: ансамбль скрипалів молодших класів, ансамбль скрипалів старших класів, хор учнів
молодших та старших класів.
Гордістю школи є недавно створений дитячий фольклорний
колектив «Юні бойківчани», якому нещодавно присвоєно почесне звання «зразковий».
Учні школи беруть активну
участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах та
фестивалях. Так 23 березня
2018 року учень 5 класу саксофона Михайло Щомак взяв
участь в обласному конкурсі виконавців на духових та ударних
інструментах серед учнів стар-

ших класів ПСМНЗ Львівщини, в
м. Дрогобич. 28 квітня 2018 року
фортепіанний дует, у складі
Марії та Артема Грильових, учнів
4 класу фортепіано, взяв участь
у ІІІ Всеукраїнському фестиваліконкурсі юних музикантів «Франкове Підгір’я» в м.Дрогобич. 11
травня 2018 року в обласній олімпіаді з музично-теоретичних
дисциплін (музична література)
взяли участь учениця 5 класу
бандури Наталія Шепіда, де отримала диплом І ступеня; учениці 8 класу скрипки Еріка Бринь
та Юлія Костишак отримали
дипломи ІІ ступеня. 18 травня
2018 року учениця 4 класу бандури Роксолана Капустинська
взяла участь у І Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Хортицький Кобзар» в м.Запоріжжя,
де стала лауреатом ІІ премії.
Приємною новиною є те, що учні
школи – Наталія Шепіда і Роксолана Капустинська – 13 березня 2019 року взяли участь в обласному конкурсі виконавців на
бандурі серед учнів старших
класів в м. Дрогобич, де зайняли, відповідно, перше і друге
місце.
З приємністю Тетяна Семенівна відзначила й те, що крок за
кроком поновлюється матеріально-технічна база школи. Завдяки участі в комплексній програмі розвитку культури Львівщини на 2017-20 рр., для школи
було закуплено музичні інструменти – бандуру, скрипку, дві сопілки, два тамбурини та ноутбук,
на суму 30 тис. грн. За сприяння
Львівської національної музичної академії, школі подаровано
4 скрипки та 2 баяни. За власні
кошти в минулому році навчальний заклад придбав 2 скрипки
та 5 сопілок.
Водночас є нагальною необхідністю придбання концертного
рояля, цифрового фортепіано,
інтерактивної дошки, проектора
та ноутбука.

А доповідаючи про господарську роботу в школі, Тетяна
Семенівна подякувала керівництву районної ради та депутатському корпусу загалом за те,
що з розумінням віднеслися до
проблем і виділили 120 тисяч
гривень для обладнання нової
учнівської вбиральні. Цьогоріч
школа стала переможцем в обласному конкурсі проектів
місцевого розвитку, в рамках
якого буде проведено капітальний ремонт приміщення.
Що стосується Боринської дитячої музичної школи, то її історія
і
досягнення
дещо
скромніші. Заснована вона була
в 1986 році, тоді як філія Турківської дитячої музичної школи.
Навчально - виховний процес тут
забезпечують 6 викладачів, школа має філію в с. Верхнє Висоцьке, де з дітьми займаються два
викладачі. Загалом навчається
50 учнів, 20 з яких – у Верхньому
Висоцькому. Через недостатнє
фінансування, школа не має
можливості збільшити контингент учнів та викладачів. Тут
відсутні клас бандури та духових
інструментів. Завжди учні та викладачі школи беруть активну
участь у громадському житті селища. Вони є учасниками концертних програм до Дня матері,
Дня незалежності України, Шевченківських днів, релігійних свят.
Серед досягнень директор школи Наталія Марочканич відзначила те, що учениця 3 класу Евеліна Гуляк нагороджена сертифікатом за участь в ІХ обласному фестивалі-огляді юних
піаністів ім. Р. Савицького 2017
року. Комарницька Наталія, Гуляк Евеліна та Кузан Віталіна
нагороджені дипломом за
участь в концерті-зустрічі кращих
учнів фортепіанних відділів ДМШ
Дрогобицького куща 2018 року.
Коментуючи звіти керівників
музичних шкіл, голова районної
ради Володимир Лозюк відзначив важливість роботи навчальних закладів у плані виховання
дітей та надання їм музичної
освіти, а також наголосив, що, в
міру фінансових можливостей,
районна рада підтримуватиме
всі прогресивні починання як у
творчому, так і в господарському плані.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÏÀÐÊ “ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ”
Весна іде, красу несе! І мегапозитивні новини! Ще один
вагомий внесок у природно-заповідний фонд Львівщини. Наймасштабніший проект за останнє десятиліття! Національний природний парк “Бойківщина” успішно отримав
офіційний cтатус!
У четвер, 11 квітня, Президент України Петро Порошенко підписав Указ про створення Національного природного парку “Бойківщина”.
Цьому передувало схвалення проекту Указу Кабінетом Міністрів
України.
Новий парк знаходиться в Турківському районі, на території
12240 гектарів. До НПП «Бойківщина» увійшли землі ДП «Боринське лісове господарство», ДП «Турківське лісове господарство» ЛОУЛМГ та Турківського ЛГП ДЛГП «Галсільліс».
Парк створений з метою збереження у природному стані типових та унікальних природних та історико-культурних комплексів
та об’єктів, організації різних форм туризму, перш за все, екотуризму, а також організації екологоосвітньої роботи.
Територія НПП “Бойківщина” вирізняється високим рівнем біотичного різноманіття та відіграє визначальну екостабілізаційну
роль у межах головного Європейського вододілу в басейнах
р.Стрий та р.Дністер. Окрім цього, на території Турківщини зосереджена низка пам’яток історії та архітектури етнографічного регіону Бойківщина, які можуть стати базовими осередками розвитку
туристичного та рекреаційного використання.
Парк сприятиме збереженню традицій найціннішого скарбу цієї
території – етнічної спільноти бойків, які зберегли свою культурнопобутову ідентичність. Самобутні традиції цього етносу формувались упродовж століть. Бойки відрізняються своєрідним діалектом,
оригінальним одягом, способом життя, народними звичаями.
Загалом, наявність пам’яток історії та культури, значний природний та рекреаційний потенціали території додає їй значущості й
перспективності для розвитку рекреації та туризму, що має важли-

ве значення для стабілізації соціально-економічної ситуації в регіоні.
Безперечно, що для збереження чудової карпатської природи –
це надзвичайно важливе рішення, але досі невідомим є, як і хто
забезпечуватиме жителів сіл, що прилягають до парку, паливними
дровами. Багатьом з них невідомо, що за зрізане одне деревце на
території парку наступає кримінальна відповідальність. Окрім того,
вдвічі зростає сума штрафу за заподіяну шкоду. Парк, як відомо,
передбачає особливий режим господарювання, а тому на це необхідно звертати увагу.
Наш кор.

Дорогого і люблячого, доброго і дбайливого чоловіка,
батька і дідуся Богдана Йосиповича Копитчака з 65річчям від дня народження
щиросердечно
вітають дружина Ірина,
сини Василь і Микола, нев іс т к и
Світлана і
Ірина, любимі дідусеві онуки
Мико ла,
Вікторія, Анастасія і Соломія і бажають дорогому ювіляру міцного здоров’я – на
довгі і щасливі роки життя,
родинного тепла, поваги від
людей, благополуччя, Божого благословення.
У
цей
святковий
світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас
тривоги,
Хай Бог дасть щастя на
путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в
житті!
До привітань приєднується уся родина.

Ó Ì²ÑÜÊ²É
ÐÀÄ² –
ÍÎÂ²
ÄÅÏÓÒÀÒÈ
У четвер, 25 квітня, рішенням Турківської міської ради,
відповідно до ст. 49 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на
підставі постанови Турківської міської виборчої комісії
Турківського
району
Львівської
області
від
14.04.2019 року №52, визнано
обраними депутатами у багатомандатному виборчому
окрузі від Турківської районної
організації політичної партії
всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина»
Баган
Світлану Олександрівну та
від Турківської районної організації політичної партії «Громадянська позиція» Стебівку
Ірину Ільківну на місцевих виборах, які відбулися 25.10.2015
року, внаслідок заміщення депутатів, які вибули – Фролова Оксана Іванівна та Шило
Микола Йосифович. Відповідні
посвідчення їм вручив голова
ТВК Ярослав Налисник.
Цим же рішенням розподілені виборчі округи, що закріпляються за депутатами:
- Баган Світлана Олександрівна - виборчий округ міста №10
(м.Турка, вул.Пл.Ринок: 2-24);
- Стебівка Ірина Ільківна - виборчий округ міста №11 (м.Турка, вул.В.Стуса: 2-39).
Нехай у всіх планах і починаннях вас супроводжують яскравий успіх і творчі перемоги, депутатська робота приносить
тільки задоволення й щедрі результати, а новий день дарує
натхнення, нові відкриття і звершення в ім’я розбудови нашого
краю та всієї України.
Олександр ГВОЗДІНСЬКИЙ,
секретар Турківської міської
ради.
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«ÊÀÐÏÀÒÑÜÊ² ÑÒÐÓÌÎ×ÊÈ»
Нещодавно Департамент з питань культури, національностей та
релігій Львівської ОДА та комунальний заклад Львівської обласної ради
«Самбірський коледж культури і мистецтв» організували перший регіональний конкурс молодих виконавців
на народних інструментах. Конкурс
милозвучно називався «Карпатські
струмочки». В ньому взяли участь
більше 100 учасників та творчі колективи. Конкурсанти змагалися в
номінаціях «Бандура», «Сопілка»,
«Цимбали», «Скрипка», «Гітара».
«Баян», «Акордеон» у різних вікових
категоріях. Були цікаві відкриття,
дипломи першого, другого та третього ступенів у різних номінаціях,
знайшла свого героя і нагорода Гранпрі. На конкурсі працювало компетентне журі, на чолі з головою Романом
Березою – директором Львівського
обласного центру народної творчості, кандидатом педагогічних наук,
доцентом.
Турківську дитячу музичну школу представляли на конкурсі шість учнів: двоє
баяністів, двоє скрипалів і двоє
бандуристів. Продемонструвавши високий рівень підготовки і майстерність, усі вони
повернулися з нагородами.
Диплом за участь журі урочисто вручило Валентині
Дністрянській (клас скрипки),
диплом з відзнакою одержав
Роман Бегей (клас баяна). До
слова, цей хлопчик приїжджає,
аби навчитися гри на баяні, в
Турку з Ісаїв. Третє місце і диплом ІІІ ступеня вибороли на
конкурсі Іван Яворський
(клас баяна), Роксолана Капустинська (клас бандури) і Вероніка Комарницька (клас
скрипки). До речі, Вероніка
доїжджає на навчання в Турківську дитячу музичну школу
здалека – з Буковинки. Диплом І ступеня виборола на
конкурсі «Карпатські струмочки» Наталія Шепіда (клас бандури). Усі учасники були нагороджені не тільки дипломами, а й медалями та пам’ятними подарунками. Вручали конкурсантам і сертифікати від магазину «Музична комора» м. Самбір, в якому можна
буде придбати покупку зі знижкою на 15
відсотків. Підготували дітей до конкурсу
викладачі Турківської дитячої музичної
школи Оксана Мельник, Галина Бринчак,
Іванна Хомик та Люба Гошовська.
– Цей конкурс проведено вперше. Але
старт, як мовиться, був удалий. Пройшов
огляд-конкурс на досить високому організаційному рівні. Можливо навіть з профорієнтаційною метою. Бо було сказано, що для учасників – дипломантів конкурсу, якщо ті виявлять бажання навчатися у коледжі, то їхні відзнаки стануть
для них своєрідною перепусткою при
вступі до Самбірського коледжу культури
і мистецтв, – каже викладач по класу баяна Галина Бринчак. – На завершення
для учасників і гостей виступили фольклорний ансамбль народної музики, під керівництвом Михайла
Кащака, тріо бандуристок, акордеоніст Ярослав Лішкович, баяніст Микола Кудрич. Концерт був цікавим, багатим на оригінальні номери. Тож ми повернулися додому не тільки з нагородами, а й з
великим багажем емоцій і вражень.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ЧИ ЗБЕРЕЖЕМО ТУРКІВСЬКИЙ РАЙОН?
У зв’язку зі зміною влади в Україні – обранням нового президента, а згодом і Верховної Ради,
невідомо, яка доля чекає адміністративно-територіальну реформу. Але, не дивлячись на це,
депутати Турківської районної ради переймаються тим, щоб зберегти наш район як єдину
адміністративну одиницю.
На одній із квітневих сесій це питання було вкотре обговорено й одноголосно прийнято звернення
до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України. В ньому йдеться про те,
що за часи Австро-Угорщини наш район був центром повіту. А сьогодні він є центром бойківського краю,
де успішно проходять етнофестивалі, відроджуються прадавні традиції. Посилаються депутати і на
досвід Польщі, де зараз успішно функціонують два гірські повіти із значно меншою чисельністю населення, аніж на Турківщині. Згадано у зверненні і такий важливий об’єкт, як Західний реабілітаційно спортивний центр НКСІ України, національні природні парки «Надсянський», «Сколівські Бескиди»,
«Бойківщина», гора Пікуй. Депутати вважають, що до гірських районів України, в тому числі і Турківського, мають бути вироблені специфічні підходи здійснення реформ і район має бути неподільно збережений, як унікальна територія з особливим режимом господарювання.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Колектив Ільницького НВК щиросердечно вітає прекрасну людину, вмілого організатора, досвідченого педагога, директора школи – Іванну Євстахіївну Ярошович
з ювілейним днем народження – 55-річчям!
Бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, великого людського щастя,
здійснення мрій, достатку і миру, Божої
ласки і благословення на многії і благії
літа!
Дозвольте Вас сердечно привітати
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!

Щиро вітаємо дорогу, ніжну, добру, турботливу Ірину
Войтеківну Комарницьку, жительку с. Комарники, з 45річчям від дня народження, який відзначатиме 6 травня, і бажаємо люблячій ювілярці міцного-міцного здоров’я, світлої радості в житті, святкового настрою, благополуччя, добра, рясних Божих благословінь.
Хай збудеться все, що ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш.
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку ти в житті прокладаєш.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Багатство і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!
З любов’ю – вся велика родина.

Ç 1 òðàâíÿ íà áîðãè çà êîìóíàëêó
íàðàõîâóâàòèìóòü ïåíþ,
а в помешкання будуть заходити контролери
В Україні у комунальній сфері з’явилися нові правила. Так,
починаючи з 1 травня 2019 року, за борги по комуналці за кожен день прострочення штрафуватимуть після 20-го числа.
Таке нововведення передбачено Законом “Про житлово-комунальні послуги”.
У разі несвоєчасного здійсненпопередження від виконавця.
ня платежів за житлово-комуПроте тепер споживачі змональні послуги, споживач зобожуть скаржитися на погану
в’язаний сплатити пеню в розмірі,
якість комунальних послуг і вивстановленому в договорі, але не
магати грошове відшкодування.
вище 0,01 відсотка суми боргу за
Нагадаємо, станом на кінець
кожен день прострочення. Залютого 2019 року заборгованість
гальний розмір сплаченої пені не
населення за комуналку досягможе перевищувати 100 відсотків
ла 70 млрд. грн.
загальної суми боргу, – зазнаТеоретично, зрештою і пракчається у ч. 1 ст. 26 закону.
тично, кожному з нас можуть наТаким чином, якщо заплатити
рахувати пеню. Багатьом спожина 60 днів пізніше, сума
вачам газовики чи енергетики,
збільшиться лише на 0,6%. Наневідомо якими показниками
приклад, якщо ваш борг за два
керуючись, часто нараховують
місяці – 4 тис. грн., розмір пені
величезні суми за спожитий газ
складе 14,4 грн.
чи електроенергію. Коли почи“Пеня не нараховується за
наєш з’ясовувати, чому так стаумови наявності заборгованості
лося, постачальник каже платидержави за надані населенню
ти за реальними показниками,
пільги і житлові субсидії і/або нахоча боргові квитанції надходять
явності у споживача заборговаі далі. В цьому контексті може виності з оплати праці, підтвердженикнути ситуація, що на цей зану належним чином”, – йдеться у
гадковий борг таки нарахують
законі.
пеню, хоча вона й буде незаконКрім того, за новим законом
ною. Але коли справа дійде до
перевіряючих зобов’язані впускасуду, споживачеві доведеться
ти до квартири, інакше – відклюмати справу з досвідченими юричення. Споживачі будуть зобов’стами та стратити чимало часу,
язані забезпечити представнита й добре понервувати, допоки
кам виконавця комунальної повдасться довести свою правоту.
слуги доступ до свого житла, наА щоб такого не трапилось, споприклад, для зняття показань
живачам необхідно контролювалічильника. Якщо він знаходитьти спожиті енергоносії та вчасно
ся в квартирі і двері перевіряюза них платити. А якщо написали
чому не відкривають, цього досборг – швидко з’ясовувати обстататньо для того, щоб припинити
вини й домагатися, щоби його
надання послуг. Відповідно до
анулювали.
закону, надання комунальної поІ це лише один приклад, коли,
слуги зможуть обмежити (крім
як зараз модно казати, нас моелектроенергії та газу) у разі нежуть розвести. На практиці їх
погашення в повному обсязі заможе бути більше, а тому треба
боргованості за спожиті комубути пильним.
нальні послуги протягом 30 днів
Підготував
з дня отримання споживачем
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÏÎÊËÀÄÀÞ×ÈÑÜ ÍÀ ÂËÀÑÍ²
ÑÈËÈ ² ÐÎÇÓÌ, ÂÎÍÀ
ÇÀÂÆÄÈ ÉÄÅ ÄÎ ÏÅÐÅÌÎÃÈ
У вік комп’ютеризації стає тривожно за здоров’я наших дітей. Тому, аби
наші діти були рухливі, бадьорі, здорові, з раннього віку батькам потрібно
прищеплювати їм любов до всього прекрасного (живопису, танцю, пісні, вишивання, моделювання) і до спорту, тобто до активного і здорового способу
життя. Бо спорт – це здоров’я і вироблення міцного характеру, а також це і
любов до рідної України, честь якої захищаєш на міжнародних спортивних аренах. Тому так важливо, щоби змалку дитя займалося тим чи іншим видом
спорту. Проте не заставляти, не змушувати дитину робити це, а сприяти
росту її гармонійної особистості, підтримувати це бажання у дитини, допомагати їй у розвитку спортивного обдарування. Що й робило і робить подружжя з Турки – Орися і Михайло Малетичі. Серед трьох прекрасних, розумних
доньок у них росте талановита шашкістка, надзвичайно скромна, вихована і
мудра дівчинка, наймолодша із сестер – Іринка. Саме про цю юну спортсменку
й хочемо розповісти нашим читачам.
Шашки – це інтелектуальний вид
спорту, який виховує у гравця стратегічне
та тактичне мислення, волю, витримку,
сприяє розвитку і тренуванню пам’яті.
Саме грою в шашки зацікавилася в маленькому віці Ірина. Дуже часто вдома, у
вільний час, за шахівницю сідала мама і
старша донька Оля. Маленька Іринка
залюбки підсідала збоку і спостерігала
за їхньою грою. А згодом і сама виявила
бажання грати в шашки. Старша сестра,

яка нині вже є студенткою другого курсу
Львівської політехніки, й навчила її цьому.
– Мені тоді було шість, або навіть і п’ять,
років. Оля, як і я тепер, дуже захоплювалася шашками, – пригадує Ірина. – Сестра й привела мене, на той час школярку-другокласницю, у Турківську дитячу
спортивну школу «Юність», де вона вже
була ученицею спортивної школи. Там я
зустрілася зі своїм тренером – Богданом Іллічем Москалем, який справив на
мене враження дуже хорошої і доброї
людини. Він і зараз тренує мене. Богдан
Ілліч дуже мудрий спеціаліст. І як людина
– чуйний, щирий, порядний. Навіть коли
ми щось не розуміємо, коли йому дово-

диться зайвий раз щось пояснити, не
кричить, не нервує, а спокійно і доступно
старається розказати ще раз. Сто разів,
напевно б, пояснював, лиш би дитина
зрозуміла.
Ірина Малетич виступає у змаганнях із
шашок у віковій групі до 13 років. Вона
учениця 6-Б класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст.
№1, відмінниця навчання, є гордістю
школи, класу, а також всієї спортивної

спільноти Турківщини. Майже кожного
року Ірина бере участь у чемпіонатах
області, й навіть України, з шашок, Цього
року з обласних шашкових змагань привезла відзнаку за перше призове місце,
в минулому році на таких же змаганнях
було друге. Нещодавно юна спортсменка повернулася з Полтави, де виступала
в чемпіонаті України з шашок-64.
– Я опанувала різними видами гри в
шашки: і «класику» знаю, і «бліц», і
«швидкі», – розповідає Ірина. – Є шашкові дошки на 100 клітинок, а є й на 64.
Ось я на цих змаганнях і на таких грала.
«Класика» – це довготривала гра, у
«швидкі» шашки потрібно грати - трохи
швидше, а в «бліці» взагалі гра триває

кілька хвилин.. Тож у мене було 12 місце
в «класиці», у «швидких» – 8-е , а в
«бліці» – 11-е. До речі, дуже добре виступив на цьому турнірі мій однокласник
Андрій Кузьо, який також займається
шашками.
Звісно, до кожного турніру Ірина старанно готується. І ніби все знає, все одно хвилюється, бо невідомо, який буде суперник. Особливо запам’ятався їй чемпіонат України, що проходив на Івано-Франківщині в м. Косів кілька років тому. Там
Іринка виборола третє призове місце у
«швидких» шашках серед спортсменів
своєї вікової категорії. Також їздила на
змагання у Полтаву, Київ, Львів, Вінницю. Словом, половину України вже об’їздила. Спонсорує поїздки спортивна
школа, а також дають кошти, як мовиться «на дорогу». й батьки.
Незабутнім став для Ірини Малетич і
Всеукраїнський дитячий турнір з шашок
«Вінницькі фонтани». Протягом п’яти
днів турніру, де 64 юні спортсмени з усієї
України виборювали першість в різних
вікових категоріях, багато й юних
шашкістів з Турки на ньому зайняли призові місця. Ірина завоювала третє призове місце.
Дівчинка бере активну участь у всіх
спортивних змаганнях, що проводяться
й у нас, на Турківщині. Нещодавно у
турнірі з шашок, присвяченому Дню українського добровольця, на рівні з дорослими, показала хороший результат –
11 очок з 16 можливих. На Всесвітніх бойківських фестинах у турнірі юних бойків з
шашок зайняла почесне друге місце.
Цьогоріч взяла участь у змаганнях
«Диво-шашки – в сніжних Карпатах», У її
скарбничці – безліч дипломів, грамот,
подяк. Має багато друзів і серед юних
шашкістів з інших областей, з якими часто спілкується і на змаганнях, і по Інтернету.
– Іринка дуже здібна спортсменка, завоювати бронзову медаль на чемпіонаті
України вдається не кожній юній
шашкістці, – каже про свою вихованку її
тренер Богдан Москаль. – Розумна, вміє
проводити шашкові комбінації, бореться нарівні з дорослими. Творча дитина. В
Іринки – велике майбутнє.
Ірина Малетич – всесторонньо розвинена дитина. Крім шашок, грає у волейбол, навіть трошки й у футбол. Вишиває
бісером, недавно дошила оригінальну
накидку на пасхальний кошик. Відвідує
гурток образотворчого мистецтва, гарно
малює. Навчається у Турківській дитячій
музичній школі гри на скрипці в класі
викладача Галини Тисовської.
Ця тендітна симпатична дівчинка, заряджена оптимізмом, покладаючись на
власні сили, йде до поставленої в житті
мети. І вона обов’язково її досягне, якою
б ця ціль не була. Цього її навчив
спортивний бійцівський характер.
Ольга ТАРАСЕНКО.

«КАРПАТИ» ВИСТУПАТИМУТЬ
У ПЕРШОСТІ ОБЛАСТІ
Упродовж багатьох років футбольний клуб «Карпати» м. Турка виступає в чемпіонаті
області. Бувало, що в першій, але зазвичай – у другій лізі. Треба відзначити, що вболівальники хочуть бачити свою команду в цьому престижному суперництві, ну й, звичайно, чекають від футболістів гарної результативної гри.
Але, на жаль, нашим хлопцям це не завжди вдається. Та й коштів для участі в чемпіонаті з року
в рік бракує. Хоча депутати районної ради йдуть назустріч та, в міру можливостей, надають фінансування. Не винятком став і 2019 рік. Своїм рішенням на черговій сесії 25 квітня вони виділили 200
тис. грн. для участі ФК «Карпати» в обласній першості. Хоча футбольні знавці кажуть, що для того,
аби пройти весь чемпіонат, потрібно як мінімум 700-800 тис. грн. Це в тому випадку, коли не
доведеться купляти легіонерів, яких, по правді кажучи, вболівальники сприймають з невеликим
ентузіазмом. Вони хочуть бачити ефектну, результативну гру футболістів – вихідців з Турківщини, і
принаймні не таку, яка була в минулорічному сезоні.
Чемпіонат розпочнеться вже найближчим часом, отож наші хлопці матимуть добру можливість
зламати програшну тенденцію і зробити гру позитивною та стабільно результативною. В такому
випадку, очевидно, влада подумає про те, щоб, у разі потреби, збільшити фінансування.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

5 стор.
Учні 7 класу Комарницького НВК і
їхні батьки щиросердечно вітають із
ювілейним днем народження свого класного керівника, педагога від
Бога, добру,
чуйну і щиру
людину Руслану Богданівну
Комарницьку.
З любов’ю і
повагою щиро
вітаємо Вас,
шановна,
прийміть від
нас теплі слова любові і подяки. Міцного
здоров’я Вам
– на довгі роки життя!
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна
дата.
Хай цвіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос з небес благословляє.
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілейним
днем народження кочегара
дитячого
відділення Турківської КЦРЛ Богдана
Йосиповича Копитчака і бажають шановному
ювіляру
неба
безхмарного, настрою гарного,
здоров’я – без
ліку і довгогодовгого мирного віку.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Дорогого свата, прекрасну душею,
чуйну людину – Богдана Володимировича Пуравця, жителя м.
Турка, з ювілеєм щиросердечно вітають свати Дульнявки і бажають йому міцного
здоров’я, безхмарного неба, злагоди і
родинного тепла,
життєвих сил і енергії,
настрою
гарного,
світлої радості в житті, Господнього благословення на многії і
благії, даровані Богом літа!
Хай серце радіє, душа хай
сміється,
Хай будь-яка справа Вам завжди вдається.
Хай жде Вас приємних сюрпризів багато,
Вітаємо Вас з днем народження, свате!

ØÒÀÒ Ñ²ÌÅÉÍÈÕ Ë²ÊÀÐ²Â ÏÎÏÎÂÍÞªÒÜÑß
У нашому районі із сімейними лікарями уклали декларації більше 26
тисяч пацієнтів. Це свідчить, що останнім часом дещо активізувалася робота з їх підписання. Приємно відзначити, що збільшується й
штат сімейних лікарів, яких так не вистачає на Турківщині.
За словами головного лікаря РЦ ПМСД Миколи Яцкуляка, протягом останнього часу прийнято на роботу в медичні установи, які входять у структуру центру первинної медико-санітарної допомоги, двох лікарів. Зокрема
почав працювати досвідчений лікар у лікарській амбулаторії с. Верхнє Володимир Тендюк, який приїхав на Турківщину із Калуша Івано-Франківської
області. Оцінити його роботу зможуть пацієнти уже найближчим часом, а
наразі про нього чуємо хороші відгуки. Також приступила до роботи лікартерапевт Оксана Бегей у Турці – у Турківському РЦ ПМСД. Є надія, що невдовзі ще двоє лікарів будуть працевлаштовані в сільські лікарські амбулаторії нашого району. Це дасть можливість хворим не їхати кудись далеко на
консультацію чи обстеження, а у своєму населеному пункті мати сімейного
лікаря.
Ольга ТАРАСЕНКО.

6 стор.
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«ÊÎÕÀÍÍß, ÎÏÀËÅÍÅ Â²ÉÍÎÞ»
Ой війна, що зробила ти, зраднице,
Стали тихими наші двори,
наші хлопці, дівчата, чоловіки,
захищать Україну пішли.
Неспокійним, тривожним видався для українців лютий місяць 2014 року. На Сході України - в Донецькій, Луганській областях та в
Криму відбулися страшні події, які сколихнули весь світ, кожен з нас, свідомий українець,
переглянув, переосмислив своє колишнє і
задумався над теперішнім життям.
Люди молилися, не вірили, що таке можливе на початку XXI ст.
Молоді патріоти, студенти, хлопці, дівчата,
чоловіки, жінки залишили навчання, рідні домівки і пішли захищати Україну.
На захист рідної вітчизни йшли добровольцями цивільні, військові, їхали туди, де вже
стріляли, не вірили, що там можуть вбивати,
що там можна зустріти смерть. Ще не навчені справжнім військовим діям, гинули
молоді солдати, підривались на мінах медсестри, санітари, молоді командири, лейтенанти.
Захоплений Крим зеленими чоловічками,
які в комуфляжній формі зі зброєю в руках
розгулювали по півострову, мов господарі,
поводились нахабно, по-звірячому, не давали оговтатись від страшної несподіванки
людям, населенню півострова, які ще досі не
хотіли вірити, що це москальська нахабна
окупація, думали, що все незабаром закінчиться, але день за днем все ставало гірше,
гірше.
Нахабні зелені чоловічки поводились, мов
вдома, разом із місцевими лжепатріотами,
зрадниками, захоплювали державні будівлі,
скидали, руйнували українську символіку,
замінюючи її своїм триколором, звичайно, за
допомогою вороже налаштованих до української влади жителів.
В Україні був хаос, безвладдя, втікач-зрадник, колишній президент Янукович, із награбованим майном, величезними вкраденими
статками, разом зі своїми помічниками, з бандою залишає країну з порожньою казною і
втікає до Росії, в місто Ростов, де проживає і
до сьогоднішнього дня. Україна в такий важкий час залишилась без керівництва.
У цей час відбувається позачергове засідання Верховної Ради, на якому тимчасово
виконувачем обов’язків Президента і Верховного Головнокомандувача призначають Олександра Турчинова.
Збройні сили нашої країни за час управління Януковича не нарощували свій військовий потенціал, захищати країну було буквально ні з чим.
Завдяки справжнім патріотам-українцям,
які, покинувши Майдан Незалежності, хто в
чому був, поїхали добровольцями на фронт і
зупинили ворога.
Дуже важкими, тривожними, болючими
були перші бої в окупованих областях: Донецькій, Луганській.
Так зване російськомовне населення не
дуже щиро допомагало нашим воїнам боронити рідні землю, а бували випадки, що кричали вслід солдатам: «Ідіть геть звідси, ми
вас сюди не кликали».
Але коли в мирних жителів закінчились
продукти харчування, питна вода, бійці, які
охороняли населені пункти: Авдіївку, Піски,
Щастя, Водяне – ділилися харчами, водою,
одягом з місцевими жителями.
Там, на далекій від нас війні, зустрілися
молоді люди: дівчина-львів’янка, випускниця
медичного коледжу, молода медсестра із
жителем Луганщини Олегом Назаровим, який
був військовим.
Так трапилося, що їх дороги переплелися
ще перед початком цих страшних подій, про
які дізнаєтеся далі.
Одного дня в Київському вищому військовому училищі оголосили про набір курсантівдобровольців на фронт. Багато молодих
юнаків ще не розуміли, що чекає їх попереду,
згодилися їхати туди в страшне жахіття війни.
Та не всіх відразу забрали, вибрали витривалих, спритних, найбільш досвідчених,
кмітливих, серед них був й уродженець Луганщини - Олег Назаров, молодший лейтенант, та сотня таких молодих юнаків з різних
куточків України, які навчалися разом з Олегом.
Разом із ними прибули на фронт дівчатадобровольці з медколеджів, військових госпіталів, випускники медуніверситетів, досвідчені лікарі-хірурги, які за покликом серця і
душі вирішили захищати рідний край.

Перші дні проходили звично, тихо, де-не-де
було чутно постріли, було оголошено перемир’я. Тільки вночі ворожі міномети, рев
танків, стрілянина не давали заснути, та натомлені з дороги молоді бійці і медики заснули міцним сном.
Але одного ранку почалося щось страшне,
ще ніколи досі нечуване і не бачене, здавалося, що розкриється земля і все забере в своє
лоно. Від гучних пострілів всі швидко позривалися на ноги, будь-як вдяглися, військові
бралися за зброю, медики за санітарні сумки,
бігли самі, але не знаючи куди, не розуміючи,
що їм ще потрібно робити, як діяти в таких
випадках.
Оленка - молода медсестра, теж миттєво
вискочила із своєї палатки, на ходу захопивши з собою медичну сумку.
Почалася страшка стрілянина, здавалося,
що від вибухів небо зрівняється з землею.
Раптом серед цього хаосу почувся страшний розпачливий крик «Лікаря на допомогу!».
Оленка, не роздумуючи кинулася туди на допомогу.
Те, що побачила перед собою -це було якесь
кров’яне місиво, змішане з болотом, вона
зрозуміла, що перед нею хтось з бійців важко
поранений.
Не вагаючись, розкрила сумку, витягла
бинти, вату, спирт, кинулась рятувати чиєсь
життя.
Коли вона почала обробляти рану, щоб зупинити кров, атака почалася знову. Нова
хвиля пострілів змішала все з землею, молода медсестра, не знаючи, як діяти в такій обстановці, прикрила своїм тілом пораненого
бійця. Аж раптом страшний вибух струсонув землю. Оленка відчула пекучий біль в
спині, більше вона нічого не пам’ятала.
Не знала молода медсестра, скільки часу
пройшло, здавалося -ціла вічність. Нарешті
все скінчилося. Дівчина почула стогін, відчула, що під нею щось заворушилося, вона хотіла піднятися, але не змогла, нестерпний біль
в спині змусив її знову лягти. Що було далі,
вона не пам’ятала: від важкого поранення
дівчина втратила свідомість.
Скільки часу пройшло, ні вона, ні той, кому
врятувала життя, не знали.
Довго довелося лікуватися у військовому
госпіталі молодій вродливій медсестрі, яка в
першому бою дістала важке поранення в праву легеню.
У цьому ж госпіталі в Дніпрі лікувалися
всі, хто в цю першу пекельну ніч отримав
поранення.
Одного осіннього дня, після перенесеної
важкої операції, дівчина вийшла на прогулянку на лікарняне подвір’я, там вона побачила
молодого юнака, який, спираючись на милиці,
ступав непевним кроком по жовто-зеленій
стежці.
Раптом погляди молодих людей зустрілися
на якусь мить, обоє зупинилися.
Олег подумав: «Яка мила дівчина»
Звідки ця незнайомка? Хто вона?
Цікаво як її звуть?
Так тривало майже місяць, декілька разів
молоді люди зустрічалися на прогулянці, не
знаючи про те, що, завдяки сміливості молодої недосвідченої дівчини - медсестри Опенки, Олег залишився живим.
Одного ранку, коли дівчина вийшла на прогулянку, Олег теж був уже там, він тримав у
руках невеликий букет зібраних осінніх листочків. Накульгуючи на поранену ногу, юнак
несміливо підійшов до юнки, протягнув їй букет і промовив:
-Це вам, чарівна незнайомко!
Дівчина зашарілася, подякувала юнакові за
приємний сюрприз з осінніх листочків. Хлопець запропонував: «Давайте, присядемо».
І вони присіли на лавку, так зав’язалася розмова. Дівчина розповіла, як потрапила на
фронт, юнак в свою чергу розповів про себе.
Під час щирої і схвильованої розмови, вони
довідалися, що служили в одній військовій
частині, і дуже були здивованими.
Про перший бій вони мало що пам’ятали, бо
це було так несподівано, раптово, що навіть
дивувалися, як вони опинилися тут і чому.
Але під час зустрічі так і не назвали один
одному своїх імен.
Одного дня до госпіталю завітав командир
підрозділу, де служили молоді люди.
Від нього Олег дізнався, що йому життя
врятувала молода медсестра – львів’янка,
яка закрила його собою, через що була важко поранена і теж знаходиться в госпіталі.
Олег ще не знав, хто ця рятівниця, йому хот-

ілося скоріш про неї все дізнатися, подивитися, якою вона є, ближче з нею познайомитися, подружитися.
Наступного ранку вони зустрілися біля перев’язочного кабінету, першою на перев’язку
пішла дівчина, коли вона виходила, то побачила того самого юнака, який минулого разу
подарував їй букет із осінніх листочків. Він
чемно привітався і попросив дівчину почекати на нього.
Перев’язка скінчилася, Оленка присіла на
краєчок лавки, залишаючи місце Олегові.
Між ними знову зав’язалася жвава розмова, юнак уже сміливіше запитав:
- Як звати тебе, чарівна незнайомко?
Оленка, трохи зніяковівши, відповіла.
- А мене - Олег, – чемно відрекомендувався юнак. Вони, напевно, ще б довго розмовляли, але час закінчився, їм треба було вже
йти.
По дорозі до своєї палати Олег довго роздумував.
- Чи це і є та незнайомка, що врятувала
йому життя. Юнакові хотілося чимскоріш побачити її, не тільки побачити, а подякувати
дорогій рятівниці. Але наступного ранку юнакові так і не вдалося побачити Оленку, бо її
терміново через погіршення стану здоров’я
відправили літаком до Києва. Олег ще кілька
тижнів лікував поранену ногу, а потім попросився на фронт, надіючись, що десь йому знову вдасться побачити її.
Але повернувся хлопець вже не в свою
частину, його відправили на захист Донецького аеропорту, Не думав юнак, що йому колинебудь доведеться побачитись із своєю рятівницею, в яку, до речі, закохався з першого
погляду.
Війна продовжувалася, російські найманці
та їх поплічники лютували, вони думали, що
війна закінчиться за декілька днів, але пройшло більше півроку, а українські воїни мужньо боронили свою землю.
Тривали важкі бої за Донецький аеропорт,
вороги кожного дня нарощували свій потенціал, велися нестерпні бої не на життя, а на
смерть. Бійці вже декілька днів і ночей не
могли поїсти, ні поспати, з ворожого боку
велася страшна стрілянина. Було багато поранених, покалічених, вбитих, але наші бійці
мужньо тримали оборону, вороги лютували,
боялися їх, називали «кіборгами» - людьми,
які не здаються, писали і скидали різні листівки «Здавайтесь, скоро буде вам смерть», але
воїни відповідали новою атакою.
Якось бій тривав цілий день і цілу ніч, здавалося, що цьому страшному пеклу не буде
завершення. Та раптом надійшла підмога, бої
трохи стихли.
До поранених бійців навідалися санітари,
медсестри, треба було вивезти вбитих, важкопоранених, серед них був - Олег Назаров.
Коли над ним схилилася медсестра, йому
здалося, що почув знайомий голос, побачив
знайоме обличчя, але від важкого поранення
в обидві ноги він втратив свідомість. Довго
не приходив до тями молодий боєць, лікарі
вдень і вночі боролися за його життя, він втратив багато крові, почалася гангрена. Лікарі
змушені були ампутувати обидві ноги.
Але після довгого перебування в госпіталі,
одного ранку, прийшовши до тями, побачив
біля себе сивого старого лікаря, який радісно
промовив до нього:
- Ну, що, юначе, будемо жити.
Олег посміхнувся, намагався встати, але
нестерпний біль зламав його, і він знову втратив свідомість.
Пройшло декілька днів, тижнів, а може
місяць, він не пам’ятав, коли знову над його
ліжком схилилася молода медсестра, йому
на мить здалося, що це його рятівниця – Оленка. Але пильно придивившись, зрозумів, що
він бачить цю дівчину вперше.
Молода медсетричка підклала йому під
плечі подушку і лагідно запитала:
- Як ви себе почуваєте?
- Я хочу встати і піти. – Але вам не можна,
– тихо відповіла вона.
- Чому?
- Хіба ви не знаєте? - що у вас немає обох
ніг.
При цих словах вона розплакалася, а Олег,
почувши це, несамовито закричав:
- Ні, я ніколи вам не повірю, я чую їх! Він
рвучко хотів піднятися, але від різкого болю
впав, на цей крик прибігли лікарі і запитали в
чергової медсестри:
- Що тут відбувається?
Дівчина гірко плакала, вона не могла гово-

рити, ще недосвідчена медсестра бачила
таке впершее.
Коли Олега привели до тями, він сильно
кричав не тільки від болю, а й з розпачу.
- Кому він такий потрібен?
- Навіщо далі жити?
Йому вперше в житті не хотілося нікого
бачити, а тим більше жити. Коли до нього заходили в палату, відвертався до стіни, заплющував очі.
Почався ранковий обхід, старший лікар,
Михайло Юрійович, розповідав про кожного
хворого, підійшла черга і до нього. Лікар нахилився над юнаком і лагідно промовив: «Як ви
почуваєтесь, старший лейтенанте?»
- Ні, я лейтенант. - Що, ви ще не знаєте, що
вас нагородили орденом «За мужність» і присвоїли звання «Старший лейтенант»?
- Ні, - відповів юнак.
- Зараз на Вас чекає сюрприз. До палати
зайшов батько у супроводі військового майора, якого Олег не знав.
Коли він привітався з батьком, військовий
вручив другу нагороду Олегові «Золоту Зірку
Героя», за бої в Донецькому аеропорту.
- Ну, то як, будемо їхати до Німеччини робити протези? Олег мовчав, на очі набігли
сльози, батько нахилився над сином, обняв
його, поцілував і промовив: «Тримайся, синку, я з тобою».
У голові юнакові роїлися всякі думки:
Як він, 23-річний юнак, без ніг, з протезами, якщо вони йому ще підійдуть, буде жити.
Навіщо мені таке життя?
Всі чекали, тривала недовга мовчанка, тоді
лікар сказав всьому персоналові йти в інші
палати, а сам залишився з юнаком і його батьком, щоб розповісти йому історію про льотчика - Олександра Маресьєва, воїна з іншої
далекої війни, який теж, як і Олег, запишися
без двох ніг, але маючи сильну волю і любов
до життя, навчився на протезах ходити,
танцювати, навіть літати.
Юнак зацікавився цією розповіддю, він запитав:
- Невже це правда?- Хіба це можливо?
- Так, можливо, я принесу тобі цю книжку, і
ти сам прочитаєш про це, -відповів лікар.
Пройшло декілька днів, юнак з захопленням
читав книгу, за допомогою медичного персоналу навчився їздити на візочку, часто його
вивозили на прогулянку в скверик. Надворі
була весна, все цвіло, буяло, сидячи на візочку, він роздумував про своє подальше життя, часто в нього закрадалася думка зустрітися з цією дівчиною, що врятувала йому життя, яку він, здається, покохав, але згадавши
про свій теперішній стан, в душі заперечував
сам собі, роздумуючи: «Невже, я буду комусь
потрібен в цьому житті, безногий каліка?»
У такі важкі хвилини йому не хотілося ні
жити, ні нікого бачити. Скупа сльоза скочувалась з його очей, стікала по молодому обличчю, якого ще ніхто з дівчат не цілував, а може
вже і не поцілує.
Молоді медсестри не могли безболісно дивитися на страждання молодого, скаліченого війною юнака, потайки відверталися від
нього, витираючи сльози.
Незабаром карета швидкої допомоги везла
Олега до аеропорту, не того проклятого, Донецького, де він втратив обидві ноги, а до
другого, звідки його мали відвезти на протезування в Німеччину.
Довго лікували воїна в Німеччині, поки йому
зробили протези та навчили ходити, як в дитинстві мама.
Ось останні вказівки лікарів, прощання з
ними, Карета швидкої допомоги везе його до
літака, на якому він має повернутися додому.
На аеродромі його чекав батько, а поряд з
ним в чорних, затемнених окулярах - чарівна дівчина. Олег не знав, хто вона, ця незнайомка, поряд з батьком, адже сестри в
нього ніколи не було, дівчини теж.
Коли він привітався з батьком, з букетом
польових квітів підійшла чарівна незнайомка, подала йому букет і промовила:
- Привіт, ну, що ж, не впізнаєш мене?
- Ні, - відповів розгублений юнак.
- Це я - Оленка,- відповіла вона.
- Як ти знайшла мене?- запитав він.
- Добрі люди допомогли. Я так, як і ти,
була вдруге поранена, не можу добре бачити
тебе, тому що мені при пораненні пошкодило
очі, – сказала вона.
Так доля з’єднала дві понівечені проклятою
війною, споріднені душі назавжди. Через рік у
молодого подружжя народилися близнята хлопчик і дівчинка, яких назвали Галинкою дівчинку і Миколою - хлопчика, на честь загиблих на війні Олегової мами та Оленчиного
батька.
Ось так закінчилася історія палкого кохання, опаленого війною.
Oльга ПИСАНЧИН-ПАВЛИК.
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Основне про
сертифікаційне ЗНО-2019
Навчальний 2018-2019 рік підійшов до свого завершення, і все більше випускники цікавляться змістом і
процедурами зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Випускникам закладів загальної середньої
освіти результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів буде зараховано
як результати державної підсумкової атестації.
Випускники мають обов’язково скласти:
- українську мову і літературу;
- математику, або історію України (на вибір учасника);
- ще один предмет із переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, іспанська, німецька, або французька мови).
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання
(ЗНО) в Україні відбудеться 21травня-13 червня. Тестування складатимуть 355 тисяч осіб, оцінювання проведуть з 11 навчальних предметів.
Із 30 квітня 2019 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
У районі буде проведено тестування з української
мови і літератури та історії України. Пункти тестування
будуть на базі Турківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та Турківського НВК.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання
почнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії.
Тестування в Україні складатимуть 355 тисяч осіб, у
Турківському районі – 374. Оцінювання відбудеться з 11
навчальних предметів. Тестування з української мови і
літератури відбудеться 23 травня, з іспанської, німецької, французької мов — 27 травня, з англійської мови —
28 травня, з фізики — 30 травня, з історії України — 4
червня, з біології — 6 червня, з географії — 11 червня.
Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів
буде розміщено на інформаційних сторінках учасників
тестування до 25 червня 2019 року в три етапи: з математики, української мови і літератури та фізики — до 14
червня, з іноземних мов та біології — до 20 червня, з
історії України, географії, хімії — до 25 червня.
Важливо наголосити, що 2019 року учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної),
вищої освіти, які цього року завершуватимуть здобуття
повної загальної середньої освіти, обов’язково проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів: з
української мови і математики, або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) на вибір.
Наказом Українського центру оцінювання якості освіти, від 22 квітня 2019 року №58, затверджено графік
проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного
оцінювання. 03-20 травня триватиме додатковий період реєстрації осіб, які:
- не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього
оцінювання через причини, що не залежали від їхніх дій

та волі;
- проживають на тимчасово окупованій території, або
в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень;
- є учасниками антитерористичної операції;
- є засудженими до позбавлення волі, або взяті під
варту.
Розпочинається цьогорічна додаткова сесія 26 червня тестуванням з математики, 27 червня відбудеться
зовнішнє незалежне оцінювання з німецької мови; 1 липня – з французької мови, 2 липня – з іспанської
мови, 3 липня – з української мови і літератури, 4 липня
– з фізики, 5 липня – з англійської мови; 8 липня – з
історії України; 9 липня – з біології, 10 липня – з географії. Завершується додаткова сесія 11 липня тестуванням з хімії.
Для визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року з кожного предмета буде встановлено пороговий бал, тобто та кількість тестових балів,
яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт.
Засідання з визначення порогового бала транслюватиметься онлайн. У 2019 році пороговий бал з математики, української мови і літератури, фізики буде визначено до 13 червня, з іноземних мов, біології – до 19 червня, з історії України, географії, хімії – до 24 червня.
Учасники тестування, які не подолають поріг, не зможуть використати результат зовнішнього оцінювання з
цього предмета для вступу до закладів вищої освіти. Усі
абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від порогового бала, отримають оцінку за шкалою 100-200
балів і матимуть право брати участь у конкурсному
відборі під час вступу на навчання.
Кожен учасник зовнішнього оцінювання має право
скласти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів з переліку: українська мова і література, історія
України, математика, біологія, географія, фізика, хімія,
англійська, іспанська, німецька, французька мови.
Учасник зовнішнього оцінювання зобов’язаний:
1) ознайомитися з порядком, дотримуватися його вимог;
2) своєчасно прибути до пункту зовнішнього оцінювання із сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання і документом, який засвідчує особу, на підставі
якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому
оцінюванні (серія (за наявності) та номер якого вказані
в Сертифікаті);
3) ввічливо ставитися до учасників зовнішнього оцінювання і працівників пункту зовнішнього оцінювання;
4) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту
зовнішнього оцінювання щодо процедури проходжен-

ÍÀÉÑÈËÜÍ²ØÅ ÏÎ×ÓÒÒß ËÞÄÈÍÈ
Ми щомиті переживаємо трепетні хвилини вдячності –
почуття світлі, таємничі, бездонні.
Вдячність — це почуття визнання за виконане добро, наприклад, за надану увагу або послугу, а також різні способи вираження цього почуття. Вдячність — складне почуття, що виникає на базі емоційної, а також раціональної оцінки того, що
відбувається. Адресатом вдячності можуть бути не лише
конкретні люди, але й групи людей (наприклад, наші предки),
зрозуміло, насамперед тут виступає Бог.
Із прагматичного погляду,
вдячним бути вигідно - відносини з людьми тоді стають
приємніші і міцніші. Відчуваючи
вдячність, людина припиняє
концентруватися на собі, звертає увагу на інших людей:
вдячність надає сил, наснаги,
свідчить про визнання досягнень людини; вдячність радує,
коли вона щира; дякувати легко,
коли отримуєш щось добре несподівано; дякувати можна словами, справами, подарунками,
своїм ставленням; вдячність
можна відчувати довгий час або

забути через годину; якщо не подякувати за добро, то совість не
дає спокою, залишається
камінь на душі; буває вдячність
виникає тоді, коли усвідомлюєш
цінність того, що втратив.
Вдячність важко відокремити від любові. Інакше вона буде
скоріше платою за послугу, ніж
почуттям. Просто емоційним
сплеском, який швидко згасає.
Подяка разом з любов’ю - це
чисте радісне почуття, яке виникає між людьми як від рівного
до рівного. За своїм статусом
люди можуть займати різне ста-

новище, однак щира подяка йде
від людини до людини, а не від
статусу до статусу. Інакше це просто атрибут заступництва згори,
або визнання влади над собою.
У той момент, коли людина
відчуває вдячність, вона не може
бути злою. І навпаки: коли людина сердиться, вона не відчуває вдячності. Щира вдячність і
емоції ейфорії також не можуть
іти разом. Це пов’язано з тим,
що під час емоційних переживань свідомість людини звужена на власній персоні. А почуття
вдячності - це звернення своєї
уваги на достоїнства інших людей, на гармонію світу.
Недарма ще до становлення
психології як науки, релігії наказували починати день з вдячності Богові. Адже вона очищає
внутрішній світ людини, розвиває
благородні почуття честі і людсь-

ня зовнішнього оцінювання;
5) після завершення часу, відведеного для виконання
сертифікаційної роботи, повернути матеріали зовнішнього оцінювання (крім зошита із завданнями сертифікаційної роботи) працівникам пункту зовнішнього оцінювання;
6) виконувати сертифікаційну роботу на робочому
місці, визначеному Українським центром;
7) виконувати та оформляти сертифікаційну роботу
згідно з правилами, зазначеними в зошиті із завданнями;
8) до виходу з пункту зовнішнього оцінювання надати
уповноваженій особі Українського центру оцінювання
якості освіти (далі – уповноважена особа Українського
центру). Сертифікат для проставляння відмітки про проходження зовнішнього оцінювання.
Учаснику зовнішнього оцінювання забороняється:
1) приносити до пункту зовнішнього оцінювання небезпечні предмети, або речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;
2) використовувати в пункті зовнішнього оцінювання
та мати при собі, або на своєму робочому місці протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної
роботи, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки,
збереження та відтворення інформації, а також окремі
елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані, або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що
не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання
(крім дозволених виробів медичного призначення, про
наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту зовнішнього оцінювання до початку виконання роботи);
3) протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи:
- заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати роботу;
- спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником
зовнішнього оцінювання під час виконання сертифікаційної роботи;
- списувати відповіді на завдання сертифікаційної
роботи в іншого учасника зовнішнього оцінювання;
- виносити за межі аудиторії зошити із завданнями
сертифікаційної роботи, їх окремі аркуші, бланки відповідей;
4) псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт зовнішнього оцінювання, чи майно осіб,
які перебувають у пункті;
5) персоналізувати сертифікаційну роботу.
4. У разі виявлення порушення дотримання правил
пункту тестування, учасник зовнішнього оцінювання, за
вимогою осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання, має повернути їм матеріали зовнішнього оцінювання та залишити пункт зовнішнього оцінювання.
Шановні педагоги, батьки, учні! Хочу висловити сподівання на Вашу активну участь та співпрацю щодо належної підготовки випускників до здачі зовнішнього оцінювання. Адже за результатами зовнішнього незалежного оцінювання визначають рейтинг закладу освіти, а
також району. Постараймося захистити честь Турківщини!
Наталія ДУДА,
завідувач методичного кабінету, відповідальна за
ЗНО в Турківському районі.

кої гідності. Вдячність - багатство душі людської. Їй присвячені
праці і дослідження філософів,
психологів, вчених різних народів
і напрямків.
Святий апостол Павло настійно благає: «Пильнуйте, щоб
хтось комусь не відплатив злом
за зло; але завжди шукайте добра один одному, і всім. Завжди
радійте.Без угаву моліться. За
все дякуйте: бо така Божа воля
про вас у Христі Ісусі. Духа не
гасіть. Пророцтва не принижуйте.
Усе досліджуйте (випробовуйте), тримайтеся доброго. Утримуйтеся від усілякого
зла» (1 Сол. 5:15-22).
Першою нашою вдячністю є
вдячність Всевишньому за життя, бо без неї все інше не має
сенсу. Доки людина жива, у неї є
шанси зробити багато. Один з
головних сенсів життя людини це здобуття любові. А де людина може взяти любов? Тільки з
вдячністю прийняти її від Бога в
своєму серці. Тоді і життя наповнюється любов’ю.
Головний обряд християнського богослужіння - причастя,
або євхаристія, що в перекладі з
грецького означає «вдячність».

Ранньохристиянські автори називають Євхаристію «ліками
безсмертя», «ліками життя». Це
таїнство символізує богоспілкування, набуття єднання із Творцем, прилучення до Божества,
до Любові Божої.
Будь-який досвід, отриманий завдяки свободі вибору, дарованої людині Творцем. І в цьому цінність життя: пізнання світу
в різних його проявах на особистому досвіді дає можливість вирости і стати мудрішою. Особистий досвід дозволяє зробити усвідомлений вибір і утвердитися
в ньому. Так людський дух росте, стає міцнішим, вільнішим.
Мудрість - це дар небес, чуттєве
осяяння під час духовного зростання людини, дар, за допомогою якого досягається стан вищого просвітління, всерозуміння, всезнання.
Вдячність - природний стан
людини, наповненої глибинними почуттями в безперервному
діалозі з Богом. Мудра людина
завжди вдячна Богові.
Зиновій БИЧКО,
журналіст.

8 стор.
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“ÊÓÁÎÊ ÏÀÌ’ßÒ² ÃÅÐÎ¯Â”
ÇÄÎÁÓËÈ ÍÈÆÍÜÎßÁËÓÍÜÖ²
У вівторок, 30 квітня, відбувся фінальний поєдинок щорічного весняного турніру “Кубок пам’яті Героїв”, між командами з
Борині та Нижньої Яблуньки. У цей святковий погожий день на
Турківському міському стадіоні “Карпати” зібралося чимало
вболівальників. Хтось приїхав підтримати свою команду у вирішальному поєдинку, а хтось – просто отримати насолоду
від яскравої та видовищної гри.

Матч і справді видався чудовим і однозначно вартим статусу фінального. Уже з перших хвилин боринчани взялися демонструвати супернику, хто на полі
господар. Вони більше володіли м’ячем, проводили різні небезпечні атаки, одна з яких,
врешті-решт, завершилася взяттям воріт. Нижньояблуньці з усіх

сил старалися якось протидіяти супернику, проте у першому
таймі вони це завдання провалили, пропустивши ще двічі. З
рахунком 3:0 на користь боринчан команди пішли на перерву.
Другий тайм став справжньою
несподіванкою для вболівальників, та й мабуть для самих фут-
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болістів. Це була практично
дзеркальна протилежність першої половини гри. Нижньояблунські футболісти, зібравшись
з силами, проявили справжню
волю до перемоги. Вони зробили те, що дуже рідко вдається
зробити навіть у професійному
футболі на найвищих рівнях. Їм
вдалося зрівняти рахунок – 3:3
та перевести гру в овертайм. Дві
15-хвилинки переможця не визначили, тож завершувала гру
серія післяматчевих пенальті. І
тут, уже будучи на неабиякому
піднесенні, нижньояблуньці
просто героїчно вирвали перемогу в матчі – 4:2 та здобули таким чином свій перший “Кубок
пам’яті Героїв”.
Кращим бомбардиром турніру став Олег Бабич
(Бориня), кращим
воротарем визнано Юрія Шийку
(Н.Яблуньк а), а
кращим гравцем –
Михайла Лозинця
(Бориня). Вони отримали грамоти та
пам’ятні статуетки.
Також всі учасники
турніру нагороджені пам’ятними
відзнаками та грамотами. Півфіналісти та учасники
фіналу отримали
футбольні м’ячі.
Фіналіст - маленький кубок, а переможець – головний
кубок. Також команда-фіналіст та
команда-переможець отримали медалі, а голова Турківської РДА, поранений
майданівець Олександр Лабецький, під патронатом якого
проходив цей спортивний захід
– за допомогу в організації та
проведенні турніру – подяку від
федерації футболу Турківщини.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ПЕРЕМОГА
ВАСИЛЯ
ПОТОЧНОГО
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ÇÍÎÂÓ ÑÌÅÐÒÜ Ó ÂÎÃÍ²
Вчора, 2 травня, о 05:35 год., на диспетчерський пункт рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Ясениця,
в дерев’яному житловому будинку.
На місце пожежі було направлено відділення з 28-ої Державної
пожежно-рятувальної частини м. Турка. По прибуттю рятувальники
провели розвідку пожежі, під час якої виявлено тіло чоловіка, 1977
року народження – власника будинку. Над ліквідацією пожежі працювало 9 пожежників та 2 одиниці спецтехніки. Причини займання
встановлюють правоохоронці.
За дивним збігом обставин, останнім часом, практично щотижня,
у нашому районі у вогні гинуть люди. І це має насторожити працівників органів місцевого самоврядування, які на місцях бачать
ймовірні загрози, що спричиняють виникнення пожеж, знають про
неблагополучні сім’ї.
Наш кор.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Сектор молоді і спорту Турківської РДА та спортивна громадськість
району сумують з приводу смерті майстра спорту з важкої атлетики
Богдана Андрійовича Рогача і висловлюють щире співчуття рідним і
близьким покійного.
Педагогічний колектив Яблунівської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття Оксані Іванівні Рештей з приводу смерті брата – Буштина
Миколи Івановича.
Наш кор.

Продається житловий будинок в с. Коцурів Пустомитівського району. Є приватизована земельна ділянка.
Ціна – договірна.
Тел.: 0959063260. Стефа.

Законом передбачено лише 10 конкретних підстав зупинки
автомобіля, а саме:
1. якщо водій порушив Правила дорожнього руху;
2. якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність
автомобіля;
3. якщо водій або пасажири причетні до вчинення ДТП чи іншого
правопорушення;
4. якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;
5. якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про
обставини вчинення ДТП чи іншого правопорушення, свідками якого вони могли бути;
6. якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху, або як свідка;
7. якщо орган державної влади прийняв рішення про обмеження
чи заборону руху;
8. якщо спосіб закріплення вантажу на автомобілі створює небезпеку для учасників руху;
9. порушення порядку використання спеціальних світлових або
звукових сигналів;
10. наявність іноземних номерних знаків з метою перевірки законності передачі такого авто у користування чи розпорядження
іншим особам.
ВСІ ІНШІ ПІДСТАВИ Є НЕЗАКОННИМИ.
При цьому поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про
конкретну причину зупинки з її детальним описом. Ця підстава повинна бути однією із 10-ти, перелічених вище. Якщо поліцейський
назвав підставу, якої нема у переліку, то зупинка є безпідставною!
Якщо зупинка є безпідставною, то всі подальші дії інспектора є
також неправомірними.
Тому, якщо після безпідставної зупинки інспектор ЗНАЙШОВ ІНШЕ
ПОРУШЕННЯ ТА НАКЛАВ НА ВАС ШТРАФ, ТО ТАКИЙ ШТРАФ Є НЕЗАКОННИМ ТА ПІДЛЯГАЄ СКАСУВАННЮ.
Юридична компанія «Дорожній Адвокат» – 050-758-11-74 (viber),
067-171-16-11. Працюємо дистанційно у всіх регіонах України. Запишіть ці номери на майбутнє!

Загублений військовий квиток НК 5120877, виданий 11.05.1981р.
Турківським РВК Львівської обл. на ім’я Іллі Олександровича Гуляновича, вважати недісним.

У середу, 1 травня, відбувся
відкритий кубок Львова з настільного тенісу. В категорії
серед учасників бойових дій переможцем серед близько 40 учасників став наш земляк – завідувач сектору молоді та спорту
Турківської РДА Василь Поточний. Його наставником є знаний
на Турківщині спортсмен-тенісист, тренер -викладач ДЮСШ
«Юність» Василь Гуй.
Варто відзначити і те, що Василь
Поточний показує хороші результати не лише у грі в настільний теніс,
а і в багатьох інших видах спорту.
Він багатогранний спортсмен та наставник молоді, а в останні роки – ще й ефективний організатор спортивних заходів.

Загублений військовий квиток
НК №6033248, виданий на ім’я
Івана Даниловича Сипливого,
вважати недійсним.

ÊÎËÈ ÏÎË²Ö²ß ÌÎÆÅ
ÇÓÏÈÍÈÒÈ ÂÀØ
ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ

Втрачені військовий квиток та
посвідчення учасника бойових
дій, видані Турківським РВК на
ім’я Володимира Михайловича
Сітека, вважати недійсними.

Педагогічний колектив та технічний персонал Комарницького
НВК сумують з приводу передчасної смерті прибиральниці Оксани
Йосипівни Пилипів і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійної.
Колектив Нижньояблунської сільської ради сумує з приводу передчасної смерті касира Лідії Степанівни Марич і висловлює щире
співчуття рідним і близьким покійної.
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