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

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

¹13    (1570)    Ï’ßÒÍÈÖß,  29 áåðåçíÿ  2019 ÐÎÊÓ

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 4 ãðí.

Дорогого чоловіка,
найкращого татуся та
дідуся – Володимира
Йосиповича Кричківсь-
кого, який святкуватиме
30 березня своє 45-
річчя, вітають: дружина
Ірина, дочки Тамара,
Юлія і Михайлинка, зять
Віталій, онучок Святос-
лавчик та вся родина.

У цей святковий день
хочемо всі Вам побажати міцного здоров’я,
безмежного щастя, мирного неба над голо-
вою, здійснення всіх найзаповітніших мрій і
довгих, щасливих років життя.

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає 45.
Хоч як прожитих років шкода,
Та не вернути їх назад.
Але попереду ще стільки
Років, веселощів, пригод.
Ви не зациклюйтеся тільки
На крихтах жалю і турбот.

31 березня відзначатиме ювілейну дату
житель смт. Бориня Роман Іванович Рик. До-
рогого, доброго, чуйного, люблячого, турбо-
тливого чоловіка, батька, дідуся із цим пре-
красним святом від щирого серця і з вели-
кою любов’ю вітають дружина Орися, сини

Сергій та Андрій, невістки Те-
тяна та Катерина, онуки Хри-
стинка, Ромчик та Андріа-
на і бажають дорогій їм
людині міцного-міцного

здоров’я, світлої радості в
житті, родинного тепла, Гос-

поднього благословення на
многії і благії літа.

Наш славний та рідний, найкращий у
світі.

З Вами нам завжди і затишно, й світло.
Чоловік, татусь і дідусь Ви чудовий.
Даруєте турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і ділом.
Щоб в рідному домі нам було надійно,
Живіть нам на радість у щасті та мирі.
Хай Бог посилає здоров’я і сили.
У дружній родині - усі ми щасливі.

Парафіяни і церковний комітет храму св.
Петра і Павла с. В. Гусне щиросердечно віта-
ють із днем народження, яке
відзначив 28 березня, на-
стоятеля церкви о. Івана
Гайвановича, і шлють ду-
ховному наставнику най-
щиріші побажання добра,
радості, міцного здоров’я,
Божого благословення – на
многая і благая літ!

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Шануєм Вас за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба

милість.
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.

Політична реклама
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30 березня святкуватиме свій день народжен-
ня жителька м. Турка – Ганна Григорівна Гали-
шин. З цієї нагоди дорогу і
люблячу, чуйну і турботливу
дружину, маму і бабусю сер-
дечно вітають люблячий чо-
ловік Михайло, дочка Галина,
зять Віктор, син Михайло, не-
вістка Іванна, любимі бабу-
сині онуки Назарій, Софійка,
Сергійко та Анічка і бажають
їй міцного здоров’я, гарного
настрою, достатку і родинно-
го тепла, благополуччя і добра, Господньої ласки
і опіки – на довгі, щасливі і мирні роки життя.

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!

Парафіяни і церковний комітет церкви Св. Ар-
хангела Михаїла с. Красне щиросердечно вітають
з днем народження настоятеля храму о. Степана.

Шановному імениннику
вони бажають міцного здоро-
в’я, радості і миру в серці,
твердості у вірі, ревного служ-
іння Господу і людям, щедрих
Божих благословінь та опіки
Божої Матері.

Хай Господь здоров’я по-
силає,

Радості і щастя додає,
Дух святий над Вами хай

витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додасть наснаги Вам і сили,
Хай панують спокій, мир, добро,
Щоб Ви довго Господу служили,
І в житті щоб горя не було!

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÊÐÀÞ –
ÖÅ ÏÐÀÖß Â ÐÎÇÁÓÄÎÂ²
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ

Ми би хотіли мати все і зразу, а так не буває. Бо без наполегливої праці не буває успіху. І потрібно крок
за кроком доводити всім, що ми намагаємось покращити своє життя  і робимо все для цього, дбаючи не
тільки про день нинішній, й за майбутні покоління. Українська держава порівняно ще молода, і неможливо
все зробити швидко: десь бракує досвіду, десь – коштів, а тут ще й війна на Сході України, розв’язана
агресивною Росією. Але ми віримо, що під умілим керівництвом президента і уряду наша держава ворога
переможе і  українські землі буде звільнено від агресора.

Я неодноразово вже писав і говорив  про свою зустріч із чинним  Президен-
том України Петром Порошенком щодо розбудови нашого краю і Турківщини,
зокрема напередодні підготовки до Четвертого Світового Конгресу Бойків,
який  проходитиме з 31 липня по 2 серпня 2020 року в Турківському та сусідніх
до нього районах під гаслом «Світовий Конгрес Бойків – у розбудові  Українсь-
кої держави!». В цьому плані нас також підтримує Президент України Петро
Порошенко, голова Львівської  обласної державної адміністрації Олег Синют-
ка, голова Турківської районної державної адміністрації Олександр Лабець-
кий,  голова Турківської районної ради Володимир Лозюк. Зокрема цей пози-
тив відчувався  й на звіті голови Турківської райдержадміністрації  Олександ-
ра Лабецького 11березня 2019 року, послухати який  у залі засідань районної
ради зібралось багато людей. Присутнім було представлено медіа-презента-
цію про проведену  роботу за минулий рік  у плані розвитку Турківщини, а
також окреслено перспективний план на майбутнє.

Нещодавно  Міжнародна громадська організація «Світовий Конгрес Бойків»
отримала відповіді на наше звернення щодо створення культурологічного цен-
тру – музею  архітектури та побуту (скансен) біля с.Явора, ансамблю пісні і
танцю «Бойківщина» та  школи народного образотворчого мистецтва в м.
Турка   від Міністерства культури України, від народних депутатів України Анд-
рія Лопушанського та Оксани Білозір, Львівської облдержадміністрації, які
інформують, що   звернулися з  відповідним   запитом до Голови Верховної
Ради України Андрія Парубія, і  їхнє звернення  вже було озвучено на засі-
данні Верховної Ради України. Обласне керівництво, в особі голови Львівської
ОДА Олега Синютки, а також і обласна рада, пообіцяли  фінансово підтриму-
вати  дані проекти за рахунок коштів державного бюджету.

Нагадаю читачам, що вже розпочато виконання комплексу  проектно-вишукувальних робіт та розробку проект-
ної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування музею
архітектури і побуту (скансена) на Співочому полі в с.Явора, в  урочищі Черенина.  У зв’язку з цим, я  двічі мав зустріч
з головним архітектором  Львівського архітектурно-планувального  проектного бюро  Миколою Адаменком.  Також
ГО «Світовий Конгрес Бойків» вимагає  і просить врахування наших пропозицій щодо збереження статусу Турківщи-
ни  як гірського району в ході проведення реформи децентралізації. Це питання також обіцяє  не залишити  поза
своєю увагою  Адміністрація Президента України,  Верховна Рада України,   Кабінет  Міністрів України та Мінрегіон.

Крім усього,  потрібно виконати й багато іншої роботи. Наприклад продовжити ремонт районного Народного
дому  – історичної будівлі, в якій в 1913 році читав свою поему «Мойсей» Іван Франко,  А це  капітально відремон-
тувати підлогу, яка скоро провалиться, забезпечити  технічну та пожежну безпеку приміщення  з масовим перебу-
ванням людей, облаштувати  внутрішній туалет, закупити нові театральні крісла в глядацький зал, зробити ремонт
фасаду будівлі, придбати новий автобус для перевезення учасників художньої самодіяльності та  інше.  Для  вико-
нання  запланованого  потрібно  коштів – на  суму  4 240 000 грн.

 На  засіданні нашого правління ми прийняли  нову програму та положення з підготовки та проведення Четвер-
того Світового Конгресу Бойків, який відбудеться  наступного року. Сподіваємося, що наші зусилля активно підтри-
має і київська влада.

Тому закликаю всіх прийти на виборчі дільниці 31 березня і підтримати діючого Президента України, верховного
головнокомандувача, адже саме з діючим Президентом ми спроможні перемогти одвічного ворога – Кремль, а
також продовжити розбудову нашого Бойківського краю.

 Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова  Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків»    і Координаційного центру Конгресу,

нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України та орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, заслужений
працівник культури України,  директор районного Народного дому.

Наступна зустріч відбулася із заступником Державно-
го секретаря Міністерства національної оборони Рес-
публіки Польща п. Томашем Шатковським. На ній обго-
ворено діяльність литовсько-польсько-української бри-
гади та протистояння спільним безпековим загрозам.

А завершився дводенний візит  відвідинами Сейму
Республіки Польща, де українська делегація провела

зустріч з Віце-маршаликом Сейму п. Терлецьким та
представниками польсько-української парламентської
групи співпраці з Україною. «Вкотре польські колеги оз-
вучили повну підтримку територіальної цілісності та су-
веренітету України, а також нашим євроатлантичним
прагненням, адже лише сильна Україна є запорукою
сильної Польщі», – наголосив, коментуючи результати

зустрічі, Андрій Лопушанський.
Надзвичайно продуктивно пройшло дещо раніше й

15-е засідання українсько-польської міжурядової коор-
динаційної ради з питань міжрегіонального співробіт-
ництва,  в Тернополі, в якому також брав участь Андрій
Ярославович. Щодо найважливіших домовленостей,
закріплених у протоколі засідання: у квітні 2019 року
комісія з питань пунктів пропуску та прикордонної
інфраструктури здійснить візит з метою огляду перспек-
тивних пунктів пропуску Лопушанка-Міхновець  та Адам-
чуки-Збереже. До речі, уже у  квітні може розпочати ро-
боту тимчасовий пункт пропуску в с. Лопушанка. І від того,
який буде наплив людей, що мають бажання відвідати
Польщу, залежатиме,  працюватиме він раз на тиждень
або й більше. «Тішуся, що всі мої ініціативи, напрацьо-
вані для Турківщини та Старосамбірщини, знайшли
підтримку українських та польських колег та відобра-
жені у підсумковому документі. Вдячний В’ячеславу
Негоді, незмінному співголові  МКРМС з українського
боку, за можливість взяти участь у роботі ради та спільно
з польською стороною крок за кроком реалізовувати
транскордонні проекти, надважливі для розвитку при-
кордонних районів», – підсумував Андрій Лопушансь-
кий.

 «Пропускному пункту між Україною та Республікою
Польща  у Львівській області Турківського району  Лопу-
шанка-Міхновець Бещадського повіту Підкарпатського
воєводства  Республіки Польща – бути !!!», – написав на
своїй сторінці у Фейсбук народний депутат Іван Савка.

 До слова, високо оцінив зусилля Андрія Лопушансь-
кого в плані транскордонного співробітництва, зокрема
щодо відкриття пункту  пропуску з Республікою Польща
на Турківщині й голова Львівської обласної   адмініст-
рації Олег Синютка, виступаючи під час звіту голови Тур-
ківської районної адміністрації Олександра Лабецько-
го два тижні тому.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÎÁ’ªÄÍÀËÈ ÇÓÑÈËËß ÄËß ÑÏ²ËÜÍÎ¯ ÌÅÒÈ
Важливі перемовини в контексті транскордонного співробітництва

Днями на своїй сторінці у Фейсбук депу-
тат Верховної Ради України Андрій Лопу-
шанський розповів про дводенний візит з
колегами-парламентарями з міжпарла-
ментської групи зв’язків з Республікою
Польща до Варшави. Першу зустріч наші
депутати провели із заступником Дер-
жавного секретаря Міністерства закор-
донних справ Республіки Польща Марті-
ном Пшидачем. На ній було порушено пи-
тання відкриття нових пунктів пропус-
ку на українсько-польському кордоні, зок-
рема перспективного пункту пропуску
Лопушанка-Міхновець   як важливого
інструменту активізації транскордонно-
го співробітництва. Цю ідею активно
підтримав народний депутат Іван Савка,
уродженець с. Лопушанка, який також був
у складі делегації. Наші парламентарі про-
сили п. Пшидача звернути увагу на зак-
лючну заяву та рекомендації ІХ засідання
ПК, де  йдеться про підтримку відкриття пілотного проекту  пункту пропуску на українсько-польсько-
му кордоні зі спільним контролем на українській стороні.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÏÅÐÅÕÎÄÈÒÜ
ÍÀ Ë²ÒÍ²É ×ÀÑ

У ніч з 30 на 31 березня в
Україні відбудеться пе-
рехід на літній час. А
тому, 31 березня, о 3.00
год., стрілки годинників
слід перевести на 1 годи-
ну вперед.

Політична реклама
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Минуле – найкращий друг майбутнього
Уперше Тимошенко стала народним депутатом 1997

року, а в грудні 1999-го вона зайняла посаду віце-
прем’єр-міністра з питань паливно-енергетичного ком-
плексу. Тоді лідерові «Батьківщини» вдалося припини-
ти ганебну практику так званих «віялових» відключень
електроенергії, коли без світла залишалися цілі райо-
ни. Тимошенко вивела з «тіні» багатомільярдні ресур-
си, ліквідувала в енергетичній сфері бартер. У бюджеті
з’явилися гроші, тому людям припинили затримувати
соціальні та пенсійні виплати.

У 2004 році лідер «Батьківщини» добровільно відмо-
вилася від президентських амбіцій, підтримавши єди-
ного кандидата від демократичних сил Віктора Ющен-
ка. Парламент 373 голосами обрав її головою уряду. У
підсумку – зарплати, пенсії і стипендії зросли в 1,5-2
рази, а розмір допомоги при народженні дитини - у 12
разів!

Найяскравіша подія першого прем’єрства Тимошен-
ко - повернення під контроль держави найбільшого
металургійного комбінату України «Криворіжсталь»,
який потім на відкритих торгах продали інвестору за суму,
що склала половину всіх надходжень від приватизації
за 13 попередніх років.

Тоді Тимошенко заявила про необхідність реприва-
тизації 3.000 підприємств, приватизованих з порушен-
ням законодавства. Це не сподобалося олігархам, тому
вони, граючи на амбіціях тодішнього президента Ющен-
ка, зняли лідера «Батьківщини» з посади, яку вона зай-
мала лише протягом 7,5 місяця. Цікаво, що за два тижні
до цього президент назвав уряд Тимошенко найкращим
за всю історію.

Лідер «Батьківщини» не підписала ініційованого
Ющенком Універсалу національної єдності, внаслідок
якого прем’єром став Янукович. Згодом Партія регіонів
почала скуповувати в парламенті депутатів, щоб ство-
рити більшість у 300 голосів і долати вето Ющенка на
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Юлія Тимошенко - найвпливовіша жінка сучасної України, що підтверджується не тільки численними
рейтингами популярних видань, а й, якщо відверто, народною любов’ю. Завдяки незмінній підтримці ви-
борців, голова «Батьківщини» ось уже протягом 20 років залишається в активній політиці. Цей величез-
ний період, без перебільшення, можна назвати ерою Тимошенко. Усі її конкуренти, в основному чоловіки,
зійшли з дистанції й піддалися політичному забуттю. Вона ж вистояла й продовжує боротьбу за країну,
за її незалежність.

будь-які закони. Президент був змушений розпустити
ВР. Нова Рада знову обрала Тимошенко головою уряду.

Юлія Володимирівна вчергове вдарила по олігархах і
корупціонерах, зокрема відмовилася від посередника
в газовій сфері «РосУкрЕнерго» й уклала прямий кон-
тракт між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом».
Окрім того, уряд повернув у державну власність шельф
Чорного моря, на який поклали око младоолігархи Яну-
ковича.

У ті складні роки трималися стабільні тарифи на газ і
електроенергію для населення - чого зараз не може
забезпечити ні прем’єр-міністр, ні президент. При Ти-
мошенко стали безкоштовно давати квартири чергови-
кам, чого не було раніше. Почалися виплати компен-
сацій за втрачені вклади в Ощадбанку СРСР. Введено
ЗНО знань для вступу до університетів, чим Тимошенко
відкрила дорогу талановитій молоді.

Незважаючи на світову фінансово-економічну кризу,
Кабмін Тимошенко відновив серійне виробництво вітчиз-
няних літаків марки «Ан», на озброєння армії прийняли

принципово новий танк «Оплот».
Протягом двох років прем’єрства Юлії Тимошенко всі

без винятку сільгоспвиробники отримували найвищу
підтримку з держбюджету. Саме тоді Україна зібрала
найбільші врожаї й посіла третє місце у світі за експор-
том зерна.

Щоб підтримати сільську медицину, уряд направив у
районні та сільські лікарні 3 тис. автомобілів. Пізніше
прокуратура Пшонки, за наказом Януковича, марно на-
магалася знайти порушення при реалізації цієї держав-
ної програми.

З ініціативи Тимошенко, в країні зупинили діяльність
гральних закладів, щоб захистити моральність і ду-
ховність молоді, зменшити залежність українців від ігро-
манії.

До Тимошенко можна по-різному ставитися, але, по-
клавши руку на серце, слід визнати: ні Яценюк, ні Грой-
сман не зробили і десятої частки того, що вдалося ліде-
рові «Батьківщини» на чолі уряду.

Янукович і Манафорт – проти Тимошенко
Політичне життя України проходило під знаком Ти-

мошенко навіть тоді, коли вона перебувала у в’язниці.
Президент-чоловік боявся її, як вогню, тому й кинув за
ґрати. ЄС, США і міжнародні організації заявили, що
судовий процес проти Тимошенко був політично моти-
вованим.

Щоб підвищити рейтинг Януковича за кордоном, аме-
риканський політтехнолог Пол Манафорт розробив тає-
мну медіа-стратегію, однією з цілей якої була дискреди-
тація Тимошенко. Пізніше проти Манафорта відкриють
кримінальну справу, правда, не в Україні, а в США. З
сенсаційних документів американського розслідуван-
ня, опублікованих британською газетою «The Gurdian»,
стало відомо, що Манафорт отримав від команди Яну-
ковича 75 млн. доларів на поширення «чорнухи» проти
Тимошенко.

Навіщо Януковичу викидати на це шалені гроші? По-
перше, політичні переслідування Тимошенко в Україні
викликали гостру критику як у США, так і в Євросоюзі, і у
зв’язку з цим потрібно було показати світові «справжнє
обличчя» екс-прем’єр-міністра України. По-друге, Яну-
кович «переміг» Тимошенко на президентських вибо-
рах з мінімальною перевагою, а тому лідер «Батьківщи-
ни» представляла для нього велику небезпеку як пол-
ітичний опонент.

 «Завдяки статті в «The Gurdian», ми бачимо, що це
була повномасштабна кампанія, тривалістю не один рік,
з дискредитації Тимошенко як політика і державного
діяча, - каже політолог Сергій Биков. - Сьогодні ми мо-
жемо спостерігати, що Банкова використовує ті ж фей-
ки, які використовував Янукович для дискредитації Ти-
мошенко».

Віктор БОНДАР.

Політична реклама
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 У березні ми вшановуємо без-

смертного Генія українського
народу – Тараса Шевченка. На
літературному конкурсі, присвя-
ченому пам’яті Великого Кобза-
ря, 10 березня у Львівському об-
ласному центрі народної твор-
чості і культосвітньої роботи
зібралися декламатори – пред-
ставники 20 районів Львівщини,
щоб продемонструвати свій дек-
ламаторський хист, уміння воло-
діти словом, показати свою ве-
лику душевну любов до поезії Та-
раса Григоровича.

Відділ культури Турківської РДА на
цьому великому літературно-мис-
тецькому святі представляла учени-
ця Явірського НВК Яна Добрянсь-
ка. На обласній сцені талановита
дівчина читала два твори: вірш ве-
ликого українського поета Тараса

Шевченка «І досі сниться» та легендарної поетеси сучасності Ліни Ко-
стенко – «Кобзарю, знаєш». Підготовляли юну явірчанку до конкурсу
художній керівник місцевого Народного дому Марія Ігнацевич та куль-
торганізатор Леся Ільницька.

– Наразі результатів конкурсу ми ще не знаємо, – каже методист по
драматичному жанру Турківського РНД Петрунеля Ільницька, – але
віримо, що наша Яна буде серед кращих. Її виступ заполонив зал, зас-
лужив бурхливих оплесків. Досвід минулих років наочно показує, що
Турківщина насправді повинна гордитися своїми талантами. Так мину-
лого року перемогу зі Львова привезла односельчанка Яни Марія Хоху-
ляк, звання переможців подібних конкурсів заслужено мали представ-
ники Борині, Шум’яча, Ластівки та багатьох інших сіл. «Турківчани завж-
ди гарно та артистично виступають на подібних конкурсах,  тому нам
цікавий кожен виступ представника Турківщини», – кажуть члени журі,

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Народна хорова капела «Карпати»
посіла на обласному конкурсі друге місце

 З нагоди 140-річчя від дня народження видатного українського композитора, фольклори-
ста, педагога, музикознавця, автора широко відомих обробок українських народних пісень
для хору «Ой  Морозе, Морозенку», «Бодай ся когут знудив» і «Гаївка»  Станіслава Людкеви-
ча у м. Миколаїв 24 березня відбувся обласний огляд-конкурс хорових колективів. Конкурс
провів Львівський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, за
підтримки департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.
Учасники змагалися у різних номінаціях – «Мішані хори, хорові капели», «Камерні хори»,
«Сільські та церковні хорові колективи» та ін. Виступали вони на сцені актового залу
Миколаївської дитячої музичної школи мистецтв.

 Від Турківщини в
заході взяла участь
народна хорова ка-
пела «Карпати»
РНД, яка виконала
твір С. Людкевича
«Пою коні при Ду-
наю», музичний
твір на слова
Т. Шевченка «Са-
док вишневий коло
хати» і «Не стій,
вербо, над водою»
В. Грицишина. Со-
лістами були Мико-
ла Курус та со-
пілкарі – Михайло
Щомак з Верхньої
Яблуньки і Анатолій Ярошович із с. Лосинець.

– Боротьба була нелегкою, адже довелось суперничати  з добре відомими і знаними в області
хоровими колективами. Ми виступили досить пристойно. Особливо гарно була зіграна партія соло.
Я задоволена виступом колективу, адже нам присуджено почесне друге місце. Минулого року ми
вибороли третє місце на такому ж конкурсі, – розповідає керівник народної хорової капели «Кар-
пати» Уляна Боберська. – Виступати на великій сцені  нашим 32 хористам, серед яких є люди
різного віку і різних професій, – звична справа. Хорова капела вже десять років підряд бере участь
у подібних конкурсах, присвячених не тільки Станіславу Людкевичу, а таким відомим композито-
рам як Миколі Лисенку, Кирилу Стеценку та іншим. Багато разів  були учасниками  оглядів-кон-
курсів, приурочених пам’яті Тараса Шевченка. До речі, минулого року на такому конкурсі ми отри-
мали друге призове місце. Також, користуючись нагодою, хочу щиро подякувати відділу культури
Турківської РДА – за організацію поїздки та відділу освіти – за надання автобуса «Школярик».

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Теплого весняного дня, 1 квітня, у зеленому розмаїтті
найкращих підсніжників, відзначає свій ювілей наша до-
рогенька донечка і сестра – Романія з с. Комарники.

У цей знаменний день бажаємо
ювілярці лицарського духу, кавказь-
кого здоров’я, щастя, оптимізму,
всіляких життєвих гараздів. Нехай
Твій життєвий шлях буде довгим, щас-
ливим і радісним.

Най Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки.
А Ангел Твій хоронитель
Хай буде  із Тобою завжди.
Щоб кожної миті відчула
Богородиці щиру опіку.
А Бог з неба нехай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
За добру вдачу і красу душі,
За простоту і людяність сердечну,
Прийми від нас усіх тепло сердець.
І любов до Тебе – безконечну.
Із любов’ю – батьки Броніслав та Емілія Зубрицькі, сес-

три Оксана та Ольга з сім’ями, брат Ігор та братова Гали-
на з сім’єю та вся велика родина.

Учнівський колектив 5 класу Комарницького НВК та їхні
батьки щиро вітають з ювілеєм свого класного керівника
Романію Броніславівну Рик, вчителя географії та історії.

Ми Вам бажаємо всі дружно
Завжди весни – зимою й літом…
І квітів, усмішок, добра,
І добрих ранкових привітів.
Незгоди хай Вам не присняться
І не зашкодить Вам гроза.
Хай Ваші очі чарівнії
Не умиває Вам сльоза.
Вам жити, жити й не старіти,

Вас люблять учні – Ваші діти.
Нехай горить усмішки цвіт
На многая, многая літ!

Дорогу куму, сваху, хресну маму – Ярославу Володимир-
івну Горбей, жительку с. Яворів – з ювілеєм – 60-річчям

від дня народження, який  відзначила
28 березня – сердечно вітають кум і сват
Степан з дружиною Галиною, похресник
Василь з дружиною Марією, син Ігор з
невісткою Марією, онуки Валентина і
Ірина і бажають люблячій ювілярці неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я
– без ліку, і довгого-довгого щасливого
віку.

Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,

До років 100 бажаємо прожить.
Хай поруч будуть віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь любов’ю хай зігріє,
Щоб довгим і легким був Ваш життєвий путь!

Дорогу, прекрасну, люблячу онучку, племінницю, сест-
ричку, жительку с. Либохора – Аліну Петрівну Миньо – сер-
дечно вітають з днем народження  бабуся Галина, вуйко
Іван, тітка Оксана, двоюрідні Артем і Каміла з Верхнього
Висоцького і бажають дорогій іменинниці міцного-міцно-
го здоров’я, здійснення усіх мрій і бажань, успіхів у на-
вчанні, щасливої долі, Господнього благословення – на
многії і благії літа.

Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілунком.
Нехай любов близьких Тобі людей
Для Тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається Тобі
І успіх супроводжує у справах.
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля – милосердна і ласкава!

Педагогічний колектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. щиросер-
дечно вітає із ювілейним днем народження вчителя  Ярос-
лаву Володимирівну Горбей і бажає шановній ювілярці

доброго здоров’я, радості і миру у серці,
безмежного людського щастя, щедрих
Божих благословінь та опіки Матері
Божої.

Нехай волошками цвітуть вес-
няні ранки,
Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!

Передовсім звертаємося до
всіх, кому належить виборче
право, обов’язково взяти участь
у виборах, продемонструвавши
таким чином готовність до осо-
бистої відповідальності за май-
бутнє нашої держави. Водночас
нагадуємо, що нашим завдан-
ням є зробити добре усвідомле-
ний вибір, показавши себе
зрілими громадянами. Не беру-
чи участі у виборах, чи недбало
та легковажно віддаючи свій го-
лос, ми не робимо позитивного
внеску в подальший розвиток і
утвердження української дер-
жавності, а також знецінюємо
жертву цілих поколінь наших во-

лелюбних предків, які століття-
ми мріяли і виборювали право
бути господарями на власній
землі. Ми не маємо права через
ігнорування чи занедбання сво-
го виборчого обов’язку нівелю-
вати зусилля героїв сучасності –
наших воїнів, які самовіддано
захищають Україну. Задумаймо-
ся, яку національну і державну
спадщину ми зготуємо прий-
дешнім поколінням, якщо сьо-
годні проявимо легковажність і
легкодушність, поверховість  і
безвідповідальність у своїх
рішеннях і діях.

Для здійснення справді усві-
домленого і зрілого вибору ми
повинні насамперед уникати
дій, викликаних поверховими
емоціями - поважаймо власну
гідність як виборців і розуміймо
вагу нашого вибору. Натомість
треба готуватися до вибору про-
ханням про світло Святого Духа,
щоб Він допоміг нам відрізнити
правду від фальші, реалістичну
програму дій від солодких обіця-
нок, щире вболівання за країну,
підкріплене реальними ділами,
від оманливих пропагандистсь-
ких гасел.

Звернімо увагу на те, яку конк-
ретну модель розвитку країни
пропонують нам кандидати на
найвищу посаду в державі та
якими шляхами вони хочуть ося-
гати визначені цілі. Адже Прези-
дент України несе відпові-
дальність за такі дуже важливі
ділянки суспільно-політичного
буття як державний суверенітет
і територіальна цілісність Бать-
ківщини, захист країни від пося-
гань зовнішніх ворогів, націо-
нальна безпека і оборонна
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до вірних та всіх громадян України з нагоди президентських виборів

здатність України, її міжнародні
відносини та інші важливі функції
державного управління і контро-
лю. Якщо б таке кермо потрапи-
ло до рук цілком не підготовле-
ної чи скомпрометованої яки-
мись шкідливими для держави
та народу діями особи, її дест-
руктивна діяльність могла б
обернутися непередбачувани-
ми, ба навіть  трагічними на-
слідками для країни, чого ніяк
не можна допустити. Навпаки,
ми повинні - маючи за плечима
славну історію понад тисячоліт-
ньої розбудови Української Дер-
жави на християнських принци-
пах віри в Бога, пошани до

гідності кожної особи, прав і сво-
бод людини та суспільства - зак-
ріпити дотеперішні здобутки на
шляху утвердження справді де-
мократичної, справедливої,
європейської, соборної України.

Тому ми закликаємо на вибо-
рах підтримувати тих, хто об-
стоює принципи державного су-
веренітету, цілісності і цивіліза-
ційного вибору українського на-
роду. Особливо слід бути обе-
режними щодо осіб, які пропо-
нують легкі та швидкі способи
вирішення дуже непростих пи-
тань, зокрема війни і миру. Бо
встановлення миру з агресором
будь-якою ціною та на його умо-
вах означає знищення Українсь-
кої Держави та втрату держав-
ності і, де-факто, є прихованою
відмовою від власного суверені-
тету та свободи народу. Кожен,
хто на основі популістських
підходів пропонує такого типу
розв’язки, не гідний довіри украї-
нських громадян. 

Нагадуємо, що християнин не
може підтримувати кандидатів і
політичні сили, які нехтують Бо-
жими заповідями і євангельсь-
кою наукою про недотор-
канність  людського життя від
зачаття до природної смерті, про
цінність сім’ї як нерозривного
союзу чоловіка і жінки, про
гідність кожної людини з її Бо-
гом даними правами і свобода-
ми. Господь нас кличе своїм
життєдайним словом до вірності
Його законові, яка принесе бла-
гословення нам і нашим нащад-
кам: «Якби ж то ти вважав на мої
повеління! Щастя твоє було б,
мов річка, а справедливість твоя
– як хвилі в морі» (Іс. 48, 18). Вод-

нораз ми маємо історичні
свідчення, що демократія лише
тоді приводить до повного розк-
віту людини і суспільства, коли
будується на автентичних за-
гальнолюдських і християнських
цінностях. Тож ці вибори мають
стати ще одним кроком в утвер-
дженні такого справедливого
суспільного ладу в Україні, за
якого кожен наш співвітчизник
почувався б захищеним і міг роз-
винути свої таланти і здібності,
подаровані Господом, для влас-
ного освячення та спільного бла-
га рідного українського народу.

Вищезазначені критерії більш
детально відображено в Пам’-
ятці виборця-християнина щодо
усвідомлення відповідальності
за власний голос (див. газета
“Бойківщина”  №9, від 1 берез-
ня 2019 року, 7 стор.) і в Пам’-
ятці політика-християнина щодо
зобов’язання дотримуватися
християнських цінностей у своїй
політичній діяльності (див. сайт
Са мбірсько-Д рогобицької
єпархії УГКЦ), які були затверд-
жені нашим Синодом для люб’-
язного вжитку вірних і всіх людей
доброї волі та які додаємо до
цього звернення як його інтег-
ральну частину.

Кандидатів на пост Президен-
та України наполегливо закли-
каємо поводитися чесно, прозо-
ро і відповідально, рішуче відки-
даючи негідні засоби ведення
виборчої кампанії, і представи-
ти громадянам програму дій, яку
справді можливо виконати, для
дієвого захисту суверенітету Ук-
раїни і морального, суспільно-
політичного та економічного
оновлення нашої держави й на-
роду.

Перестерігаємо всіх перед
загрозою важкої вади наших ви-
борчих кампаній - корупції, тоб-
то намагання купити голоси ви-
борців чи готовності громадян
продати свій голос за якісь ко-
роткотермінові матеріальні ви-
годи, котрі відтак обернуться
стратегічною поразкою народ-
них устремлінь і прагнень.

Закликаємо членів виборчих
комісій дуже сумлінно виконува-
ти свої завдання і не ставати
співавторами кримінального й
морального злочину фальсифі-
кацій чи маніпуляцій волевияв-
лення громадян, щоб прийдешні
вибори були справді демокра-
тичними.

Беручи до уваги небезпід-
ставні остороги щодо можливих
провокацій з боку недругів нашої
Вітчизни, особливій Божій опіці
поручаємо українські правоохо-
ронні органи, щоб вони могли
запевнити мир і безпеку під час
виборчої кампанії та в сам день
виборів.

Усвідомлюючи, що «коли Гос-
подь та не будує дому, - дарма
працюють його будівничі. Коли
Господь не зберігає міста, - дар-
ма пильнує сторож» (Пс. 127, 1),
ми закликаємо всіх дітей нашої
Церкви та віруючих людей Украї-
ни до усильної молитви за Божу
опіку, мудрість і благословення
на прийдешні вибори.

А весь боголюбивий українсь-
кий народ, його правління і за-
хисників нашої землі віддаємо
під материнську опіку Пресвятої
Богородиці, прикликаючи на всіх
благословення всемогутнього 
Бога - Отця, і Сина, і Святого
Духа!

 Від імені Синоду Єпископів
Києво-Галицького Верховного
Архиєпископства

† СВЯТОСЛАВ

Дорогі в Христі брати і сестри, шановні співгромадяни! Трид-
цять першого березня 2019 р. Б. відбудуться чергові прези-
дентські вибори. Вибори - це один із дуже важливих моментів
прояву демократичного устрою держави, суттєвим аспек-
том якого є свобідне волевиявлення її громадян. Зважаючи на
величезну значимість прийдешніх виборів для подальшого роз-
витку нашого суспільства, а можливо навіть для існування
самої незалежної Української Держави, ми, ієрархи УГКЦ, праг-
немо поділитися з вами кількома думками, керуючись нашою
пастирською відповідальністю та щирим вболіванням про
спільне благо українського народу.



29 áåðåçíÿ 2019 ðîêó          «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                     5 стор.

Згідно з Конституцією України, кожно-
му з нас надане право брати участь у ви-
борах. Така участь є добровільною спра-
вою кожного. «Громадяни мають право...
вільно обирати і бути обраними до
органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування» (Стаття 38).

Як християни, ми покликані дбати про
нашу земну країну, в якій Бог визначив
нам жити і служити. “Отже, перш над усе
я благаю чинити молитви, благання, про-
хання, подяки за всіх людей, за царів та
за всіх, хто при владі, щоб могли ми про-
вадити тихе й мирне життя в усякій по-
божності та чистості. Бо це добре й при-
ємне Спасителеві нашому Богові, що
хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли
до пізнання правди” (1 Тим. 2:1-4).

Християни – свідомі громадяни країни,
тому передусім вони моляться, щоб пра-
вильно і відповідально перед Богом зро-
бити вибір щодо кандидатів у владні
крісла.

Біблія каже: “Немає влади, як не від
Бога, і влади існуючі встановлені від Бога”
(Рим. 13:1). Це означає, що Бог контро-
лює процеси зміни влади. “Він змінює
часи та пори року, скидає царів та наста-
новляє царів” (Дан. 2:21). Всяка влада від
Бога, але слід пам’ятати: не всяка влада
Божа. Саме тому, обираючи, необхідно
виявляти не тільки громадянську, а й пе-
редусім християнську свідомість та відпо-
відальність.

Яким же критеріям, з християнської
точки зору, мають відповідати кандидати
на державні посади? Наші цінності виз-
начать наш вибір.

Але про що насамперед слід пам’ята-
ти християнам, обираючи владу?

1. СВОБОДА  ВІРОСПОВІДАННЯ
У Конституції України зазначено: «Кож-

ному гарантується право на свободу дум-
ки і слова, на вільне вираження своїх по-
глядів і переконань» (Стаття 34).

«Кожен має право на свободу світог-
ляду і віросповідання. Це право включає
свободу сповідувати будь-яку релігію, або
не сповідувати жодної, безперешкодно
відправляти одноособово чи колективно
релігійні культи і ритуальні обряди, вести
релігійну діяльність» (Стаття 35).

Історично євангельські християни-бап-
тисти завжди відстоювали  принцип сво-
боди і рівності людини у суспільстві. Пра-
во жити вільно дане кожному Богом.
Люди, що при владі, покликані забезпе-
чити це право. Будь-яке насилля, диктат,
тоталітаризм є злочином і не відповідає
Божому задуму щодо гідного життя лю-
дини у соціумі. Свобода коштує досить
дорого, і її варто цінувати. Під час виборів
особливо варто про це пам’ятати новому
поколінню християн, які не зазнали пе-
реслідувань за часів Радянського Союзу.

 Церква Христа пам’ятає різні періоди
свого існування. Часи жорстоких пере-
слідувань і часи свободи. Бог допускає
до влади і кривавих диктаторів, і людей,
які прихильно ставляться до віруючих, і
щиро віруючих християн. Проте, обираю-
чи владу, слід пам’ятати, що наші інтере-
си перш за все в тому, що ми використо-
вуємо свободу як можливість для про-

повіді Євангелія і поширення Царства
Божого: “…нехай святиться Ім’я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє” (Мт. 6:9-10).

В умовах свободи Церква Христа отри-
мує значні можливості служити усім лю-
дям. Свобода в Україні сприяє безпереш-
кодному служінню Церкви упродовж ос-
танніх років. Наша країна здобула свобо-
ду і незалежність, у тому числі і релігійну.
Рівність усіх релігій, можливість вільно
сповідувати віру, звершувати служіння,
позитивно впливаючи на суспільні про-
цеси, – це є незаперечним надбанням
країни і благословенням для християн в
Україні. Тому, обираючи владу, ми оби-
раємо тих, хто цінує свободу і готовий її
забезпечувати й надалі.

2. ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОГРАМ КАНДИ-
ДАТІВ БІБЛІЙНИМ (ДУХОВНИМ) ЦІННОС-
ТЯМ

Успішний розвиток країни бере свої
витоки із духовних джерел. Соціальний,
культурний, економічний, політичний
прогрес країни залежить від панівних
духовно-моральних цінностей.

Сьогодні Україна декларує свою духов-
ну значимість, вказуючи на багатовікову
християнську спадщину. Ми, як христия-
ни, зацікавлені в тому, аби духовні осно-
ви держави базувалися на правильних
моральних засадах.

Духовна необізнаність, безприн-
ципність, або відверте відступництво від
Божих законів кандидатів на високі по-
сади є сигналом для християн утримати-
ся від їх підтримки.

Біблія каже: «Благословенням правед-
ників підноситься місто, а устами безбож-
них руйнується» (Пр. 11:11). Для нас, хри-
стиян, важливо, щоб у таких важливих
сферах суспільного життя як сім’я, вихо-
вання дітей, освіта, трудова етика тощо
державні мужі демонстрували здорові,
високі моральні стандарти, що відпові-
дають Божим законам і не суперечать
законам людського буття. Натомість
різного роду збочення, які суперечать
Слову Божому, вважаємо небезпечними,
антибіблійними, а людей, які їх пропагу-
ють чи підтримують, не гідними влади.

Відомо, що у минулому більшість про-
відних країн світу досягли економічного
процвітання та добробуту в першу чергу
завдяки людям, які розбудовували краї-
ни згідно із Божими законами.

Такий критерій у виборі допоможе нам
розрізнити дешевий популізм від серй-
озних духовних переконань тих, хто бо-
реться за право обіймати державні по-
сади в Україні.

Варто дізнатися, яке ж бачення канди-
дати мають у питаннях віри, моралі, Цер-
кви, духовної розбудови країни. На жаль,
ці питання часто взагалі не висвітлюють,
або ж свідомо про них не говорять.

3. НЕБЕЗПЕКА АТЕЇСТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ
“Безумний говорить у серці своїм: нема

Бога!” (Пс. 14:1).
Сімдесят років безбожжя й атеїзму

довели Радянський Союз до розпаду.
Омріяний “рай” без Бога не вдалося збу-
дувати. Наслідки такого курсу політиків,
які відводили український народ від Бога,

країна пожинає ще й досі.
Християнин, який допомагає безбож-

нику-атеїсту “прийти до влади”, – чинить
гріх. Ми не можемо віддавати голос за
тих, хто дотримується  безбожної ідеології
(комуністичної, неомарксистської, сата-
нізму тощо). Ми розуміємо, що такі люди
будуть руйнувати країну, навіть якщо вони
здібні професіонали.

І навіть якщо у своїх програмах вони
“заграють” з християнами і гарантують
“покращити життя вже сьогодні”, – ми
розуміємо, що це не більше як передви-
борча тактика. Ми не можемо проміняти
біблійні переконання на дешеві матері-
альні обіцянки.

4. МОРАЛЬНІ (ХРИСТИЯНСЬКІ) ЧЕСНО-
ТИ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЙДУТЬ У ВЛАДУ

Справедливість, чесність, порядність,
щирість, уважність, безкорисливість –
необхідні риси характеру людей, які по-
кликані приймати важливі рішення на
рівні держави. Адже Бог завжди благо-
словляє порядних людей у владі. «Вибе-
ри з-між усього народу людей здатних,
богобоязних, людей надійних, некорис-
толюбних, та й постав їх над ними» (Вихід
18:21).

Слід зважати на те, наскільки канди-
дат готовий зважати на рани суспільства:
алкоголізм, наркоманію, ігроманію, по-
ширення аморальності тощо, усе те, що
руйнує моральні устої суспільства.

Згідно з Біблією, влада має відзначати-
ся мудрим керівництвом, зупиняти зло-
чинців, забезпечувати справедливе пра-
восуддя (Рим. 13:2-4). Влада чесно бере
відповідальність за важливі процеси
розвитку країни, системно впроваджує
необхідні зміни і дбає про людей. «Цар
утримує край правосуддям, а людина ха-
барна руйнує його» (Пр. 29:4).

У минулому Бог попереджав Ізраїль
про умови вибору “президента” (Повт.
17:14-20). Ми живемо у світській державі,
і в наших умовах здається це неможли-
вим, але як християни ми молимося і хо-
чемо бачити людей, які максимально
відповідають таким Божим критеріям.

5. ПРОФЕСІЙНІСТЬ І ДОСВІД В УП-
РАВЛІННІ

Сьогодні у суспільстві великий попит на
“нові обличчя” в політиці. І багато “нових”
готові прийти до влади. Однак слід пам’-
ятати, що не кожна людина, яка претен-
дує на відповідальні державні посади,
має необхідний досвід і здібності у сфері
управління. Не кожен може бути керів-
ником на рівні держави.

Амбіції кандидатів не варті того, щоб
християнин втратив пильність і розумін-
ня реальної ситуації. Нам необхідно збе-
рігати духовну тверезість і виваженість.
Ми самостійно перед Богом робимо свій
вибір як християни, не продаємо свого
голосу і не помножуємо корупції та ха-
барництва, бо «…хабар губить серце»
(Екл. 7:7).

Сьогодні  ми, як християни, посилює-
мо молитви і знову беремо духовну відпо-
відальність за долю і розвиток нашої краї-
ни. Бог усе контролює і наперед знає, хто
керуватиме нашою державою. Однак
наша участь у цьому теж неабияка, адже,
аби зробити правильний вибір, потрібно
відповідально ставитися до цього питан-
ня і можновладців вибирати за критерія-
ми, що відповідають Божому Слову та
нашим християнським переконанням.

Тому церкви у 2019 році щоп’ятниці
мають піст і молитву за нашу державу.  А
29 березня проходитиме Всеукраїнський
піст і молитва за вибори, аби Україна
мала духовне пробудження та економіч-
не процвітання.

“Боже Великий, Єдиний, нам Україну
храни!

Волі і світу промінням Ти її осіни”
Микола ЯЦКУЛЯК,

пресвітер церкви ЄХБ м. Турка.

ÂÈÁÎÐÈ.
ÊÎÃÎ ÂÈÁÐÀÒÈ?
Із наближенням президентських, а за ними й парламентських, виборів, усе

більше християни ставлять собі запитання: “За кого ж віддати свій голос?”,
“Хто гідний бути обраним на високі державні посади?” Погоджуюся, в часи
передвиборчих перегонів не так просто розібратися і правильно зорієнтува-
тися у десятках програм тих, хто “йде у владу”. Запропоновані стратегії
кандидатів краща одна від іншої. Дебати, реклама, ефіри – все спрямоване на
те, щоб завоювати симпатії виборців. Передвиборчі перегони та критика спри-
чиняють протистояння, і навіть суспільну тривогу.

Дорогу донечку, кохану дружину,
матусю, найдорожчу бабусю, жительку
с. Ясениця –  Галину
Василівну Люзович
вітають з ювілейним
днем народження –
50-річчям, яке
святкуватиме 2
квітня, тато Василь,
мама Надія, чоловік
Василь, сини
Михайло та Мар’ян,
дочка Ірина, зять
Тарас, онучка Даринка і бажають
дорогій  їм людині міцного здоров’я і
Господнього благословення на многії
і благії, даровані Богом літа.

Зичим в ювілейний день сонця і
тепла,

Радості безмежної, усмішок,
добра,

Здійснення думок, задумів і мрій,
Сповнення усіх планів і надій.
Злагоди у домі, у серці любові,
Кожної хвилини міцного здоров’я,
Успіхів великих, достатку і втіхи,
Подарунків долі, Божої опіки.

Педагогічний колектив Комарниць-
кого НВК щиросердечно вітає вчителя
початкових класів Валентину Йосипі-
вну Яворську з ювілеєм – 60-річчям
від дня народження.

Міцного здоров’я
Вам, невичерпної

енергії, успіхів у
роботі, благопо-

луччя та оптим-
ізму. Нехай Вас

завжди супро-
воджує удача, по-

стійно зігріває тепло
людської вдячності, а

будні і свята наповню-
ються радістю, світлом і любов’ю
рідних та близьких.

Хай доля дарує Вам років багато,
Відпустить здоров’я міцного й

добра.
Хай повниться ласкою рідна Вам

хата
Й багато в ній буде любові й теп-

ла.
Хай радість приносить Вам кож-

на година,
Від горя хоронить молитва свя-

та,
Хай щастям квітує життєва

стежина
На многії і благії майбутні літа.

Парафіяни  і церковний комітет цер-
кви Святої Трійці с. Матків щиросер-
дечно вітають з
днем народження
настоятеля храму,
протоієрея о. Сте-
пана.

Всечесний о. Сте-
пане, нехай Вас по-
стійно зігріває теп-
ло людської вдяч-
ності, а будні напов-
нюються радістю,
світлом та любов’ю рідних і близьких.
Ангел Божий хай оберігає Вас і Вашу
родину вдень і вночі, кожну хвилину.
Многая і благая Вам літ.

Благословенні, отче, будьте не-
бесами,

Всевишній хай оцінює Ваш труд,
А зерна ті, що сієте між нами,
Плодами слави Божої зійдуть.
В молитвах Господа благаєм
Й Пречисту Діву Пресвяту,
Щоб повсякчас Вам додавали
Здоров’я й сили на земнім шляху.
Ми ж будем щиро Господа блага-

ти
І Божої ласки випросим для Вас,
Щоб ми могли ще довго Вас віта-

ти
Із Днем народження у цей весня-

ний час!
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ª ÒÀÊÀ ÏÐÎÔÅÑ²ß –
ËÞÄÅÉ ÇÀÕÈÙÀÒÈ

Можна багато розповідати чи описувати історії про успішних людей бойківського краю.
Особливо повчальними та вартими наслідування є ті, де герої досягли успіху без допомоги
впливових родичів чи вигідних зв’язків, а виключно завдяки особистій наполегливості, праце-
любності та вмінню домагатися поставленої мети. Серед таких сьогодні хочемо згадати – в
недавньому полковника поліції, начальника курсу факультету№1 з підготовки фахівців для
підрозділів слідства, а нині  уже цивільного – заступника декана  факультету №1 з підготов-
ки фахівців для підрозділів досудового розслідування Львівського державного університету
внутрішніх справ Миколу Пацкана, уродженця с. Закіпці. Про таких, як він, кажуть – зробив
себе сам.

Микола Миколайович впевне-
но пройшов свій кар’єрний шлях
від курсанта (тоді ще школи
міліції) і до вмілого наставника,
показавши чудовий приклад
для молодих людей, хто живе
розчаруванням та хибним уяв-
ленням, що без протекції в сьо-
годнішньому непростому житті
неможливо чогось досягти.
Власне, життєва історія нашого
земляка спростовує  безнадію і
може додати оптимізму тим, хто
окрилений  бажанням щоден-
но працювати над собою з тим,
щоб проявивши свої здібності,
зреалізувати себе в житті.

Нещодавно Микола Мико-
лайович разом з колегами – де-
каном факультету, де він пра-
цює, полковником поліції
Олексієм Авраменком та про-
відним фахівцем відділу профорієнтації та комунікаційної роботи Ігорем Єсипом, які також мають
свою формулу успіху, відвідали наш район та зустрілися з майбутніми випускниками Турківського НВК
та Турківської ЗОШ №1 де провели корисний профорієнтаційний діалог з учнями. Очевидно, що дехто
з них таки виявить бажання вступити до  вузу МВС, адже   в часі  зустрічі, після виступу гостей, було
чимало запитань щодо умов вступу та інших аспектів життєдіяльності університету.

Не дивлячись на те, що сьогодні є досить багато критичних зауважень стосовно роботи правоохо-
ронців, їхня суспільна місія все ж є важливою і необхідною, і віриться, що найближчим часом вона
стане винятково почесною, як у всьому світі. А ще й – високооплачуваною. Про те, що у вузі дають добрі
знання та професійні навички, засвідчує кар’єрний ріст випускників. Для прикладу, начальника Туркі-
вського відділення поліції, майора поліції Дмитра Роля, начальника Старосамбірського відділення
поліції, підполковника поліції Сергія Захарчика,  слідчої головного управління Національної поліції у
Львівській області Наталії Марич та багатьох інших. Власне, згадуючи про наших земляків, можна
ствердно казати, що випускники Львівського державного університету внутрішніх справ безперечно
мають перспективи. Звичайно, якщо  взяти за життєвий принцип вислів філософа, який звучить так:
«Все твоє життя на 90 відсотків залежить від тебе самого і лише на 10 відсотків від обставин, які на 99
відсотків залежать від тебе».

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ШЕВЧЕНКОВА ВЕСНА
Минають роки і сторіччя, змінюються вірування і погляди людей, але велике надбання  мис-

тецтва надовго переживають своїх творців. Дійсно, є в нашій літературі імена, що не потре-
бують ні пишних шат, красномовства, ані високих означень та епітетів, бо вони входять у
свідомість кожного з нас змалечку як голос матері, як сонячне світло, як подих рідних про-
сторів. До них належить ім’я геніального українського поета Тараса Шевченка.

По-особливому
велично, урочисто
відзначають Шев-
ченківські дні у
Нижньояблунсько-
му НВК І-ІІ ступенів.

Участь у цих свят-
кових дійствах взя-
ла вся школа. Шев-
ченківські дні
відкрились загаль-
н о ш к і л ь н о ю
лінійкою «Люби Ук-
раїну, як великий
Тарас», підготовле-
ною Наталією Іван-
івною Питчак.

Цікавий брейн-
ринг «Стежками
Шевченкового сло-
ва» підготували
учні початкових
класів під керівниц-
твом Надії Василі-
вни Попадич.

Продовжили естафету Шевченківських днів літературно-музичними композиціями: «Кобзарева струна
не вмирає» (Лідія Іванівна Питчак); «Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди» (Марія Василівна
Луб); «Жінки в житті і творчості Шевченка» (Любов Іванівна Гацько); «Шевченко – наш. Він – для усіх
століть» (Наталія Іванівна Питчак). Також в нашій школі було організовано конкурси малюнків та ви-
разного читання віршів.

Підсумком вшанування поета стало загальношкільне свято «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь сто-
ліття».

Про геніального поета Т.Г. Шевченка ми, здається, знаємо все. Однак вкотре схиляємося перед
величчю Генія, вчитуємося, вдумуємося, вслухаємося в його пророчі слова з «Кобзаря» і намагаємося
дорости до нього.

Наталія ЛЯХОВИЧ,
голова учнівського самоврядування.

ÃÅÐÎ¯ ÍÅ  ÂÌÈÐÀÞÒÜ!
Із кривавих століть
Налетів бандо-хам,

Як фортеця, стоїть
Український майдан.

О. Лупій.

Люди по-різному вшановують, увіковічнюють пам’ять про
своїх героїв, в т.ч. Небесної Сотні, які загинули на Майдані
Гідності на початку 2014 року. Найбільш поширено висвітлю-
ють це стенди з фотографіями героїв, гранітні стели та ін.

У мене виникла ідея посади-
ти Липову Алею пам’яті Небес-
ної Сотні. Цю ідею жителі села
Бітля підтримали схвально. Свя-
щеник о. Михайло (Завущак) ого-
лосив про задум в церкві і попро-
сив оберігати і доглядати дерев-
ця, на краю чиїх земельних діля-
нок вони будуть висаджені. Пе-
дагогічний колектив Бітлянсько-
ого НВК також з ентузіазмом
підтримав цей задум.

Саджанці липи, висотою 1-1,2
метра, я замовив в м. Коломия і
заплатив за них. Їх звідти пере-
слали в Бітлю через «Нову по-
шту». Директор школи Іван Гом-
зяк і весь педколектив виріши-
ли, щоб дерева садили учні стар-
ших класів і в такий спосіб долу-
чились до надзвичайно корисної
справи, яка в їх пам’яті закар-
бується на все життя. Виникне
бажання дізнатися більше про
Героїв Майдану і сам Майдан, а
також справедлива гордість, що
і вони у такий спосіб долучились
до розбудови рідної України,
вшановуючи своєю працею її Ге-
роїв, і в свої юні літа не є сторон-
німи спостерігачами історичних
подій, що відбуваються в рідній
державі.

Також школярі будуть берегти
і доглядати, як плід своєї праці,
ці дерева, від яких потрійна ко-
ристь: пам’ять про Героїв, медо-
носи і запашний чай. Ця Липова
Алея пам’яті Небесної Сотні буде
пам’ятником Героям, що загину-
ли справді геройською смертю
під час Революції Гідності, – на

сотні літ, адже липа живе 300-
400 років. Мрію і вірю, що скоро
ми звільнимо рідну Україну від
московських окупантів, їх кола-
борантів і своїх перевертнів та
інших ворогів, і в недалекому
майбутньому вона засяє у колі
вільних народів багатою і могут-
ньою Соборною Самостійною
Державою.

Землю для алеї  від кущів роз-
чищали: Нестор Вас. Яцейко,
Мирон М. Михайлик, Микола Юр.
Покурбанич. Саджанці липи
(більше 100 шт.), разом з дирек-
тором школи Іваном Семенови-
чем, висадили учні старших
класів, а саме: Діана Вол. Буле-
льо; Марина Сер. Михалко; Рос-
тислав Вас. Фазан; Уляна Ол.
Малетич; сестри Віталія і Лілія
Юр. Покурбанич; Євген Ол. Ми-
хайлик; Дмитро Вол. Гаврили-
шин; Володимир Вол. Куник; Рус-
лан Яр. Легеза; Іван Ол. Стро-
ган; Віктор Ів. Яводчак; Сергій
Серг. Даниляк; Володимир Мик.
Михайлик; Степан Іванович По-
тюк;  Андрій Вас. Петрайко; Мак-
сим Мик. Малетич; Микола Мих.
Риштей; Іван Ів. Чопик.

Дерева Липової Алеї висади-
ли в один ряд від центральної
дороги села до Хреста, встанов-
леного на горі Карасовець на
честь 26-ої річниці відновлення
державності України, на відстані
більше 700 метрів.

Слава Україні! Героям Слава!
Микола МИХАЙЛИК,

член Проводу Турківської
ГО КУН.

ÎÑÂ²ÒÀ É
ÌÎÐÀËÜÍ² Ö²ÍÍÎÑÒ²

Нині, в часи світових викликів і упадку загальнолюдських пріо-
ритетів, пониження планки вартості добра, тільки три век-
тори – мораль, моральні цінності й моральна культура –  мо-
жуть урятувати людське суспільство від самознищення. Ані
інтелектуальний рівень, ні навіть найпрестижніша освіта, ані
найвищий соціальний статус не дають підростаючому поко-
лінню імунітету проти моральної зіпсованості, морального
розбещення та втрати світлих почуттів і любові до ближнь-
ого.

Тому нам, батькам, сім’ї, треба передусім перейматися не успіха-
ми своїх дітей у навчанні, їхній кар’єрі, але щомиті бути зацікавлени-
ми в моральному їхньому вихованні, в їхніх моральних орієнтирах.

Освіта, без сумніву, важлива і потрібна. Однак жодні академічні
знання не зможуть подолати погані схильності й бажання: богозне-
вагу, зраду, осуд, брехню, гріх, грошолюбство, заздрість, зажерливість,
ненависть, помсту, похоті тощо. Їх знищують на корені лише все-
сильні моральні засади.

На чільному місці морального виховання стоїть Любов – найваж-
ливіша християнська чеснота. У першому посланні святого апосто-
ла Павла до коринтян дано її найвичерпніше визначення: «Любов
терпелива і добра. Любов не ревнує. Вона не вихваляється, не
зазнається, не поводиться непристойно, не шукає власної виго-
ди і не дратується. Вона не веде лічби образам. Любов не тішить-
ся неправедністю (чимось поганим), але радіє правді. Любов усе
зносить… все терпить. Любов ніколи не згасає» (13: 4-8). У першо-
му соборному посланні святого апостола Петра звучить заклик усім
серцем любити одне одного, бо любов покриває безліч гріхів.

Любов, на мою думку, встократ підсилює ще інші хороші моральні
цінності – великодушність і доброту. Людина все життя вчиться вияв-
ляти таку рису як любов. Цей процес починається ще з дитинства, а
тому найважливіша роль у ньому належить батькам. Її треба берег-
ти, поглиблювати та збільшувати. Народна мудрість каже, що коли
зло входить дверима, то любов утікає вікном.

Отже, моральну культуру можна прирівняти зі зброєю проти заг-
роз нашій безпеці та мирному існуванню.

Зиновій БИЧКО,
журналіст.
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Тому що ліс – народне багатство, бережімо ліс від пожежі!
Ліс – величезне, ще не до кінця нами оцінене багатство, дане Богом, а тому наш відповідаль-

ний людський обов’язок – берегти його як Господнє творіння для суспільного блага, для прий-
дешніх поколінь.

З давніх-давен люди бережно ставились до лісу. Він дав людині тепло, їжу, захищав від природних
катаклізмів і ворогів. Люди, в свою чергу, охороняли ліс від пожеж.

У теплу та весняну погоду в лісах збільшується кількість відпочиваючих. Однак саме ця обставина
спонукає працівників державної лісової охорони бути вкрай пильними. Бо нерідко байдужість та без-
відповідальність любителів відпочинку на природі призводить до лісових пожеж, які завдають значної
шкоди лісу та довкіллю загалом. За декілька годин неконтрольована пожежа може знищити цілі лісові
масиви, що росли десятками років. Величезної шкоди пожежі завдають фауні – гинуть птахи, звірі,
знищуються їхні домівки. У зв’язку з цим, ДП «Боринське лісове господарство» звертає увагу громадян
на дотримання правил перебування в лісових масивах. Нашим підприємством закуплено постери,

білборди на протипожежну тематику та не-
засмічення лісів і встановлено у лісництвах.

По підприємству видано наказ №31 від
15.03.2019 року «Про стан охорони лісів від
пожеж та своєчасну підготовку підприємства
до пожежонебезпечного періоду 2019 року»,
а також розроблено і  затверджено у
Турківській РДА оперативно-мобілізаційний
план гасіння лісових пожеж на 2019 рік.

А по лісництвах розроблено маршрути
щоденного патрулювання лісових обходів, а
також проводяться профілактичні заходи
серед населення та в школах (лекції, бесіди).
На пожежонебезпечний період – із
01.04.2019р. по 31.10.2019р. – розроблено
графіки чергування у конторі лісгоспу та по
лісництвах і затверджено директором ДП
«Боринське лісове господарство» Михайлом

Ільницьким.
Зосереджуючи на всьому цьому увагу, адміністрація підприємства має надію  на людський здоровий

глузд, сподівається, що ми усією громадою станемо на боротьбу з цим негативним явищем для довкі-
лля. Звертаємось до дітей, їхніх батьків, вчителів, священнослужителів, керівників різних рівнів, органів
місцевого самоврядування бути відповідальними й з розумінням відноситися до цієї дуже важливої
проблеми. Пам’ятаймо: наше здоров’я, екологічне благополуччя, зрештою, й естетичний вигляд тери-
торій, у значній мірі залежать від нас самих. Надто вже неприємно й сумно дивитися на обгорілі
пагорби та долини.

Шановні громадяни, щоб уникнути лісових пожеж, дотримуйтесь наступних правил:
– не розводьте багать у лісі;
– намагайтесь не палити в лісі, не кидайте недопалки на землю, особливо там, де наявна суха

підстилка;
– ні в якому разі не випалюйте суху рослинність на землях лісового фонду, на землях природно-

заповідного фонду та на господарських землях, що знаходяться поруч з лісом;
– не створюйте смітники в лісі та на прилеглих землях, тим більше, не підпалюйте їх;
– без узгодження з постійними лісокористувачами, суворо забороняється використовувати в лісі

піротехнічні засоби, інші вибухові та пожежонебезпечні речовини.
Не зайвим буде нагадати, що відповідно до законодавства, порушення правил пожежної безпеки в

лісах тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність та відшкодування винуватцями
завданих збитків.

При виникненні пожежі у лісфонді ДП «Боринське ЛГ» потрібно телефонувати  черговому по лісгос-
пу: (моб. 0504318779/ 03(269)3-42-97), або 101.

Василь КОВАЛЬЧИН,
провідний інженер охорони та захисту лісу Державного підприємства «Боринське лісове госпо-

дарство».

Відповідно до Програми, суб-
’єктам підприємницької діяльності,
представникам малого бізнесу, які
відповідають вимогам Господарсь-
кого Кодексу, з обласного бюджету
відшкодовуватимуть частину
відсоткової ставки за кредитами,
отриманими в банках, що уклали ге-
неральні угоди про співробітницт-
во з департаментом економічної
політики ЛОДА.

Претенденти на отримання
відшкодування частини відсоткової
ставки за кредитами повинні відпо-
відати таким вимогам:

- здійснювати господарську
діяльність неперервно не менше 24
місяців;

– здійснювати діяльність у межах
тих видів діяльності згідно з КВЕД
2010, що підпадають під перелік усіх
груп розділу 16 «Оброблення дере-
вини та виготовлення виробів з де-
ревини та корка, крім меблів; виго-
товлення виробів із соломки та рос-
линних матеріалів для плетіння»,
групи 31.0 розділу 31«Виробництво
меблів» (крім класу 31.03 «Вироб-
ництво матраців») та розділу 13
«Текстильне виробництво», розді-
лу 14 «Виробництво одягу», розді-
лу 15 «Виробництво шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів».

Для участі у конкурсі суб’єктам
малого підприємництва необхідно
подати інвестиційні проекти з таки-
ми розділами:

- вид діяльності, виробничі мож-
ливості, кадровий потенціал, фінан-
сово-господарська стійкість;

- конкретний напрямок викорис-
тання кредитних коштів;

- очікуваний приріст виробницт-
ва і реалізації продукції (товарів) у
результаті реалізації проекту;

- очікуване зниження собівар-
тості виробництва і продукції у ре-
зультаті реалізації проекту;

- очікувані нові ринки збуту про-
дукції за межами області і країни.

Загальний обсяг інвестиційного
проекту не повинен перевищувати
15 сторінок.

Максимальна сума кредиту, яку
надаватимуть у банках суб’єктам
підприємницької діяльності, стано-
вить 750 тис грн. терміном на три
роки. Розмір часткового відшкоду-
вання відсоткової ставки складає
14 % річних.

ПІДПРИЄМЦІ-  УЧАСНИКИ АТО.
Підприємці-учасники АТО змо-

жуть отримати з обласного бюдже-
ту відшкодовування частини
відсоткової ставки за кредитами,
отриманими у банках та кредитних
спілках, які уклали генеральні угоди
про співробітництво з департамен-
том економічної політики ЛОДА.

Претенденти на отримання
відшкодування частини відсоткової
ставки за кредитами повинні відпо-
відати таким вимогам:

- мати статус учасника АТО;
- мати офіційну прописку на те-

риторії Львівської області;
- створити бізнес-план (інвести-

ційний проект);
- взяти участь у навчанні у ме-

жах проекту міжнародного фонду
«Відродження», «Новий відлік», або
покласти на свій банківський раху-
нок 20% від очікуваної суми креди-
ту.

Для участі у конкурсі необхідно
подати інвестиційні проекти з таки-
ми розділами:

- вид діяльності, наявні чи по-
тенційні виробничі можливості, на-
явний чи потенційний кадровий
склад;

- конкретний напрямок викорис-
тання кредитних коштів;

- очікуваний фінансово-економі-
чний ефект від реалізації проекту;

- очікувані ринки збуту продукції
та послуг.

Загальний обсяг інвестиційного
проекту не повинен перевищувати
15 сторінок.

Зазначені документи учасникам
конкурсу необхідно подати в депар-
тамент економічної політики облас-
ної державної адміністрації з 27 бе-
резня по 27 квітня 2019 року за ад-
ресою: м. Львів, вул. Винниченка,
18, каб. 425.

Зазначимо, департамент еконо-
мічної  політики ЛОДА співпрацює з
такими банками та кредитними
спілками: ПАТ АКБ «Львів», ПАТ
«Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ
«ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ
«ПІРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Укр-
газбанк», ПАТ КБ «Приватбанк»,
Церковна кредитна спілка «Анісія»,
кредитна спілка «Вигода», кредит-
на спілка «Бойківщина».

Максимальна сума кредиту – 300
тис. грн. терміном на 3 роки. Розмір
часткового відшкодування відсот-
кової ставки складає 14 % річних.

Детальні умови участі у кон-
курсні визначені в положеннях Про-
грами, яка розміщена на офіційній
інтернет-сторінці Львівської облас-
ної ради.

Детальну інформацію також мож-
на отримати за телефоном: 2-999-
279.

УЧАСНИКІВ АТО ТА ООС ЗАП-
РОШУЮТЬ ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ
СТАРТАП-ПРОЕКТІВ

Департамент економічної політи-
ки Львівської облдержадміністрації,
у межах реалізації Програми підви-
щення конкурентоспроможності
Львівської області задля підтримки
підприємницької ініціативи учас-
ників АТО (ООС) інформує про ого-
лошення конкурсу стартап-про-
ектів в частині придбання устатку-
вання, обладнання, інших засобів
виробництва з 27 березня по 27
квітня 2019 року.

Підприємці-учасники АТО (ООС),
зможуть отримати фінансування
витрат (частини витрат) на реалі-
зацію стартап-проекту шляхом ук-
ладання договору з департаментом
економічної політики ЛОДА.

Претенденти на реалізацію
стартап-проекту повинні:

– мати статус фізичної особи-
підприємця;

– мати статус учасника АТО
(ООС);

– мати офіційну прописку на те-
риторії Львівської області;

– подати стартап-проект на прид-
бання устаткування, обладнання,
інших засобів виробництва;

-заповнити заявку в письмово-
му вигляді, або в он-лайн режимі.

Для участі у конкурсі необхід-
но подати стартап – проект з та-
кими розділами:

1.Зміст ідеї. Опис проекту, сусп-
ільна значимість, вид економічної
діяльності, якому відповідає проект.

2. Конкретний напрямок викори-
стання наданих коштів.

3. Очікуваний фінансово-економ-
ічний ефект від реалізації стартап-
проекту.

Зазначені документи учасникам
конкурсу необхідно подати в депар-
тамент економічної політики облас-
ної державної адміністрації за адре-
сою: м. Львів, вул. Винниченка, 18,
каб. 419.

Розмір видатків на реалізацію
стартап-проекту для однієї фізич-
ної особи-підприємця не може
перевищувати 30 тис. грн. і на-
дається не частіше 1 разу на два
роки (24 місяці).

Детальні умови участі у конкурсі
визначені Програмою підвищення
к о н к у р е н т о с п р о м о ж н о с т і
Львівської області, яка розміщена
на офіційній інтернет-сторінці
Львівської обласної ради.

Детальну інформацію також мож-
на отримати за телефоном: 299-92-
79.

Турківська РДА.

Департамент економічної політики Львівської облдержадмініст-
рації, у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспромож-
ності Львівської області, проводить конкурс інвестиційних проектів.
Конкурс триватиме з 27 березня 2019 року до 27 квітня 2019 року. 

Два тижні тому я була в селі
Шандровець, Там учні місцевої
школи в  сільському Народному
домі  вже  пишуть листи солда-
там на фронт, малюють для них
малюнки, будуть ще  робити  пи-
санки. Бо ж  і  цього року ми, як
завжди, готуємося, щоб на Ве-
ликодні свята передати гарні
подарунки нашим хлопцям на
передову. Багато хто з людей
каже,  навіщо це робити, там  і
так  все  солдатам  дають. Я осо-
бисто з багатьма із них спілкую-
ся і знаю, що не всім їх забезпе-
чують. Та й самі  ви, напевно,
слухаєте по радіо, чи бачите по
телевізору, як  там,  нашим за-
хисникам, на лінії зіткнення.
Слід сказати, що наші  пакунки
завжди  доходять до адресатів
– бійців –добровольців  четвер-
тої роти «Січ», а також передає-
мо хлопцям з Турківщини з інших

бойових  бригад, які звернулися
до нас по допомогу.  Можливо, з
їжею й  проблем солдати  не
мають, а ось шкарпеток  їм точ-
но не вистачає.  Взимку  ми ще
купляли і висилали рукавиці і
теплі шапки.  Станом на сьо-
годні, на  нашому благодійному
рахунку є  36 тисяч гривень з тієї
суми,  яку  зібрали  і здали ще на
Різдвяні свята школи. Тож на
придбання святкових  вели-
кодніх кошиків ми кошти маємо,
а ось бажано було би передати
їм щось  із домашньої консер-
вації,  мед, гриби, сало. Бо ж
найбільше тішаться солдати
продуктам з дому. Зрозумійте,
це  –наші діти. Звідкіля вони б
не були,  вони все одно – наші,
вони нас з вами захищають. Най-
перше маємо подумати так: моя
дитина вдома – навчається, або
ж працює, чи на заробітках, а

чиясь сидить зараз, у тому бо-
лоті, в  холодному окопі, і захи-
щає наш спокій,  наших дітей,
нашу Батьківщину. Тому я  най-
перше звертаюся до вас, ша-
новні батьки, любі  матері,  всі
ви  тяжко годували свої діти і  не
хочете, щоб  і ваша дитина була
там, на війні. І ніхто не хоче, щоб
привозили звідти  наших дітей
пораненими і  вбитими. Дай
Боже, щоб  вони  усі здорові по-
вернулися  до своїх рідних осель.
Тому звертаюся до всіх: моліть-
ся зараз у Великий піст за на-
ших безстрашних захисників, а
хто має можливість – чи в
сільській раді, чи в  школі, або ж
у церкві  – зберіться і  приєднай-
теся  до цієї благодійної акції  по
збору святкових   великодніх па-
кунків  для наших солдатів. Зак-
ликаю до активної співпраці де-
путатів районної ради, місцевих
рад.

Приносити   продукти, кошти,
чи  якісну домашню консерва-
цію,  можна в культурно-мис-
тецький центр «Україна» (кіно-
театр) – до Марії Іванівни Маткі-
вської. Вона, наш найстаріший
сумлінний  волонтер,  завжди, як
мовиться,  на своєму посту.

Мирослава КАЛИНИЧ,
депутат Турківської районної

ради, фракція ВО «Свобода».

ВЛАШТУЙМО СВЯТО НАШИМ СОЛДАТАМ!
Війна – це страшно, війна – це багато крові, сліз,  нещасть і

смертей. Щоби захистити свою землю, рідну домівку, май-
бутнє  підростаючих дітей  і онуків від російського агресора,
багато наших відважних чоловіків і жінок, незалежно від віку,
професії, матеріального стану, навіть не роздумуючи, пішли
на  фронт,  наважившись подивитися в очі війні.  Світ  враже-
ний ставленням наших солдат до своєї країни, бажанням її за-
хистити, зробити її безпечним місцем. Ми,  жителі мирної те-
риторії, маємо завжди  пам’ятати їхню відвагу, хоробрість і
самопожертву, допомагати і підтримувати наших солдатів.



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

Часопис виходить раз на тиждень.

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

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

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

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

У рамках “Кубка чемпіонів
Львівщини”, зелено-білі зігра-
ють перший чвертьфінальний
поєдинок. Їхнім суперником, за
результатом жеребкування, став

футбольний клуб “Датський Тек-
стиль” із міста Сокаль.

Тож завтра, 30 березня, на
турківському міському стадіоні
“Карпати” буде перший в цьо-

му році великий футбол. Поча-
ток матчу – о 14.00 год.

Нагадаємо, що карпатівці роз-
почали боротьбу у цьому турнірі
ще восени. Тоді вони успішно
пройшли груповий етап, зайняв-
ши першу сходинку у турнірній
таблиці, та вийшли до чвертьфі-
налу. Тож давайте усі разом
прийдемо завтра на стадіон та
підтримаємо наших хлопців у не-
простому та відповідальному
матчі, ставши справжнім 12-м
гравцем.

Окрім цього, стартував
прийом заявок на участь у щор-
ічному весняному районному
футбольному турнірі “Кубок па-
м’яті Героїв”. Реєстрація команд
триватиме до 2 квітня. А уже у
неділю, 7 квітня, будуть зіграні
перші матчі групового етапу.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ² ÑÒÀÐÒÓª
ÂÅËÈÊÈÉ ÔÓÒÁÎË

Уже завтра, 30 березня, у нашому районі розпочинається
футбольний сезон 2019 року. Першими на собі випробують
весняне поле турківські “Карпати”

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та мета-

лопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силікатну, вогнетривку, клінкерну, облицюваль-

ну, цемент, вапно, шифер, плоский шифер, блоки з мармурової
крошки, газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний,
арматуру, кахель, сітку для огорожі, мінвату, пінопласт, пилома-
теріали, тротуарну плитку, поребрик, селітру та нітрофоску.

Виготовляємо металеві огорожі на цвинтар, дашки, навіси,
ворота. Надаємо послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.

Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

ЗМАГАЛИСЯ ШАХІСТИ
У неділю, 24 березня, відбувся чемпіонат району з шахів.

У напружених поєдинках перемогу серед чоловіків виборов
Петро Рогач (всі перемоги, одна поразка), друге місце –
Микола Сакаль (також всі перемоги і одна поразка), третє
Микола Федаш.

Серед жінок перше місце здобула Оксана Марич, друге – Ган-
на Мамчук, третє – Оксана Рогач.

Переможці нагороджені медалями, грамотами та грошови-
ми преміями. Учасники чемпіонату, що ввійшли в десятку кра-
щих шахістів Турківщини, також відзначено грошовими премія-
ми, як і призери серед юнаків. Нагороди забезпечив сектор
молоді та спорту Турківської райдержадміністрації.

Василь ПОТОЧНИЙ,
завідувач сектору молоді та спорту Турківської РДА.

У зв’язку зі зміною місця про-
живання сім’ї, терміново про-
дається квартира в м. Турка (3
кімнати, площею 76 кв.м., індив-
ідуальне газове опалення, всі
комунікації, підвал, горище, са-
рай). Ціна доступна, можливий
торг. Більше інформації можна
отримати в телефонному ре-
жимі.

Тел.: 0990365809 (Марія).

Колектив Комарницького НВК висловлює щире співчуття вчителю
математики Руслані Богданівні і директору школи Василю Володи-
мировичу Комарницьким з приводу великого горя – смерті батька і
тестя – Богдана Миколайовича.

Учні 7-го класу Комарницького НВК та їхні батьки висловлюють
щире співчуття класному керівникові Руслані Богданівні Комар-
ницькій з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Педагогічний колектив, класний керівник та учні 7-го класу Крас-
ненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють щире співчуття учениці 7-го класу
Лілії Валеріївні Зубкович з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті матері.

Вчитель математики Верхньовисоцького НВК Ольга Володими-
рівна Петрик висловлює щире співчуття вчителю математики Ко-
марницького НВК Руслані Богданівні Комарницькій з приводу тяж-
кої втрати – смерті батька.

Виконавчий комітет Комарницької сільської ради висловлює щире
співчуття члену виконкому, директору Комарницького НВК Василю
Володимировичу Комарницькому з приводу тяжкої втрати – смерті
тестя.

Колектив Верхненського НВК висловлює щире співчуття майстру
по ремонту Григорію Петровичу Місяйлу з приводу тяжкої втрати –
смерті брата – Василя.

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України глибоко
сумує з приводу смерті колишнього працівника автошколи Івана
Петровича Кропивницького і висловлює щире співчуття родині по-
кійного.

Продається будинок у м. Тур-
ка (незавершене будівництво) –
120 кв. м.; всі комунікації. При-
ватизована земля – 50 сотиків,
ціна – договірна.

Тел.: 0674436295.

Терміново продаю дигу, двигун – ДТ-20, у хорошому стані (зроб-
лено капітальний ремонт, поміняно головні деталі).

Ціна – 1,5 тис. доларів.
Адреса: с. Вовче. Тел.: 0981175416.

Загублений студентський кви-
ток – ВК №12123602, виданий
Самбірським педагогічним ко-
леджем ім. І.Филипчака, на ім’я
Вікторії Миколаївни Яворської,
вважати недійсним.

ПРЕЙСКУРАНТ
закупівельних  цін  ПФ “ Білаки ” на ВРХ, коні

та свині в грн. за 1  кг  живої  ваги

Іван СТРУЦЬ,
начальник відділу агропромислового розвитку.

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА  
ВИД ТВАРИН 

 ПОПЕРЕДНЯ 
11.02.2019року 

Від 
12.03.2019року 

Бички вищ.вгод., понад 400 кг 33,50 33,50 
Бички  вищ.вгод., від 345-до 400кг 32,00 32,00 
Бички до 345 кг 30,55 32,00 
Молодняк,  вищ.вгод., від 345кг 
(телиці) 32,00 31,50 

Молодняк, вища вгод., до 345кг 
(телиці) 30,55 32,00 

Молодняк до 245 кг 33,50 - 
Молодняк середньої вгодованості 26,25 25,80 
Молодняк    н/ сер. вгод. 23,75 23,40 
Молодняк,  худа 16,70 16,40 
Доросла,  вищої  вгод.  від 350кг 29,00 28,50 
Доросла вищої вгод. до 350кг 28,00 27,05 
Доросла  середньої  вгод. 25,30 24,90 

Доросла  н/середньої  вгод. 22,90 22,55 

Доросла, худа 16,85 16,55 
Коні  I  категорії 19,70 20,20 
Коні  II  категорії 16,30 16,80 
Свині  23,00 23,00 
Свиноматки 21,00 21,00 
 

Турківська міська рада повідомляє:
1) Про оприлюднення проекту регуля-

торного акта - проект рішення сесії
міської ради «Про внесення змін до
рішення сесії міської ради від 01.06.2018
року №1537 «Про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,
на 2019 рік»;

2) Про обговорення надання дозволу
на встановлення пам’ятного знака Геро-
ям Небесної Сотні на площі Ринок в м.Тур-
ка (біля пам’ятника Степану Бандері).

Проект регуляторного акта та аналіз
його регуляторного впливу до проекту
рішення та матеріали стосовно встанов-
лення пам’ятного знака Героям Небес-
ної Сотні розміщено на офіційному сайті
Турківської міської ради (turka-
mrada.gov.ua) у спеціальному розділі
«Прозоре місто» (підрозділ «Регулятор-
на політика»).

Термін приймання пропозицій та зау-
важень становить один місяць з дня оп-
рилюднення даного повідомлення.

Пропозиції та зауваження просимо на-
давати в письмовій формі на адресу
розробника: Турківська міська рада, пл.
Ринок, 26, м. Турка, 82500. тел./факс: 3-
11-90 та/або на електронну адресу:
turkamrada@ukr.net

Продається незавершений будинок (дерев’яний, обкла-
дений білою цеглою) на вул. Зарічна в м. Турка. Є приса-
дибна ділянка 6 арів, сад.

Тел.: 0956029195, 0663447535.

Продаю автомобіль ГАЗ-52 (самоскид).
Ціна – договірна. Тел.: 0963686337. Іван.

ÏÅÐÅÌÎÃÀ
ÍÀÇÀÐ²ß ÊÎÌÀÐÍÈÖÜÊÎÃÎ

Учень Турківського про-
фесійного ліцею Назарій Ко-
марницький переміг у ІІ
етапі Всеукраїнського кон-
курсу фахової майстерності
серед здобувачів освіти зак-
ладів професійної (професій-
но-технічної) освіти
Львівської області з професії
«Електромонтер з ремон-
ту та обслуговування елек-
троустаткування».

 Попереду у Назарія
третій етап, який пройде в
м.Кременчук Полтавської
області у квітні.

Наш кор.


