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м. Турка, вул. Івана Франка, 33.
Телефон: +38 067 351 5899

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
продавця будівельних матеріалів

Основні обов’язки:
- продаж товару, підбір товару, надання консультації покупцям

про товар, викладка товару.
Заробітна плата – 5000 грн. + відсотки від продажу.
Ми гарантуємо:
- можливість розвиватись в команді професіоналів
- достойну заробітну плату +відсотки за результатами роботи.
Звертатись за адресою: м.Турка, вул. Івана франка,33 (тери-

торія світлотехнічного заводу). Тел.: 0673515899 (Ірина).

Надію Михайлівну Пограничну з днем народження від щиро-
го серця і з великою любов’ю вітають чоловік о. Андрій, доньки
Марія та Іванна, зять Юрій, батьки Михайло і Марія, сестра
Галина, швагро Йосип, племінники Андрій та Іван, похресник
Микола і бажають дорогій і люблячій,
добрій і щирій, турботливій, найкращій у
світі дружині, матусі, сестрі, цьоці і хресній
мамі наснаги і міцного здоров’я, щастя,
добра і любові, хай благодать Господня
осяває усі її задуми і плани.

Ми дякуєм Богу за все, що дає,
Ну, а найперше — що ти у нас є!
Щоб лихо і труднощі тебе обминали,
Зозулі сто років життя накували.
Хай будуть поруч Віра і Любов,
Як два крила, що впасти не дадуть.
Хай Матір Божа тебе оберігає,
Міцне здоров’я посилає.
Хай майбуття буде гарним і світлим,
Хай тебе люблять і шанують всі на світі!

Громада с. Красне щиро вітає з днем народження щиру ду-
шею, добру, чуйну людину, їмость Марію Василівну Старевич.

Від усієї душі бажаємо Вам, шановна
імениннице, міцного здоров’я, добробуту,
миру, любові, довголіття. Господнього Вам
благословення на многії і благії, даровані
Господом літа.

Бажаємо Вам щасливої долі,
Радості стільки, як квітів у полі,
Усмішок глибоких, як дно океану,
В житті щоб не було ні зла, ні обману.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя й сили посилає,
Хай завжди ведеться з легкої руки
На добрі і довгі безхмарні роки!

3 вересня відзначатиме свій золотий ювілей –  50-річчя від
дня народження –  житель с.Ільник Михайло Петрович Кро-
пивницький.

Дорогого і люблячого, доброго і турботливого чоловіка, бать-
ка, сина, дідуся, зятя і свата від щирого серця вітають з нагоди
ювілею  дружина Ольга, дочка Наталія з чоловіком Михайлом,
дочки Оксана і Тетяна, мама Ольга та внук
Артемчик, теща Ганна, свати Марія і Іван.
Ювіляру вони бажають неба безхмарно-
го, настрою гарного, здоров’я без ліку і
довгого-довгого щасливого віку.

 У цей святковий світлий день,
Коли настане 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!

Найкращу матусю, найпрекраснішу дружину, турботливу ба-
бусю, найріднішу сестричку та хорошу свекруху і тещу, жительку
с. Явора, Марію Григорівну Стець з 70-річчям від дня народ-

ження щиро вітають чоловік Василь, донь-
ка Руслана, син Іван, зять Степан, невістка
Оксана, дочка Ніна з сім’єю, сестра Євге-
нія, брат Іван, сестра Ольга, онуки Віта,
Богдан, Уляна, Соломія, Ростислав та ма-
ленький правнучок Ростик. Рідні бажають
ювілярці міцного здоров’я, великого ро-
динного щастя і довголіття.

Тобі сьогодні рівно 70!
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість материнських по-

рад,
За вміння всім завжди допомагати.

Дорогі школярі, батьки!
Шановні освітяни Турківщи-
ни!

Щиро вітаємо вас з Днем
знань і початком нового на-
вчального року.

Перше вересня справді
стало всенародним святом,
яке об’єднує школярів, педа-
гогів, батьків, котре завжди є
урочистим і хвилюючим днем.
Саме з нього починається не-
звіданий, цікавий, і водночас
нелегкий шлях до пізнання
нового, ще незвіданого до-
рослого життя. Цей день для
майбутнього, бо освіта і на-
ука як щоденна потреба,
сенс, спосіб нашого життя.

День знань є особливим на-
самперед для першоклас-
ників, які за ручку з батька-
ми, бабусями і дідусями впер-
ше ступають на поріг школи.
А для одинадцятикласників –
мірилом їхньої дорослості і
відповідальності перед не-
легким вибором професійної
стезі і самостійності у прий-
нятті рішень.

Усім вам, дорогі друзі, зи-
чимо щастя, міцного здоро-
в’я, щоб кожен крок через
терни до зірок приносив за-
доволення, радість буття,
низку успіхів і перемог.

Щасливого навчального
року!

З повагою – відділ освіти,
районна профспілкова
організація працівників осв-
іти і науки.

ÇÍÎÂÓ ØÊÎËÀ ÊËÈ×Å ÍÀÑ
У неділю –   Перше  вересня, день, коли шкільний дзвоник кличе дітей до школи. Але цього

року, за рекомендацією  районного відділу освіти  та за погодженням  з  директорами загально-
освітніх навчальних закладів Турківщини, він пролунає для дітей горян у понеділок, 2 вересня.
Традиційні шкільні урочисті лінійки уже  стають минулим, тож у багатьох школах України (а,
можливо, й десь у нас) вони будуть  замінені просто зустріччю шкільних друзів, для найменших
– екскурсією навчальним закладом,  проведенням  Першого уроку.

– Міністерство освіти і науки   України пропонує теми Першого уроку, які здебільшого є орієнтовними.
Вчитель може коригувати, організовувати і проводити урок по-своєму, на  власний розсуд, – каже
завідувач райметодкабінету Наталія Дуда. – Важливо, щоб цей Перший урок був повчальним, цікавим
і задавав тон усьому періоду навчання, відповідав віковій категорії учнів. Тому   подаю тематику Першо-
го уроку для учнів усіх класів. Зокрема, для 1-4 класів: «Я люблю свою   країну», «Україна – моя Батьк-
івщина», «Діти об’єднують Україну», «Краса людини – її доброта»; для 5-9 класів:  «Ми українці – ми
європейці», «Я громадянин України – європейської країни», «Відкрий для себе Україну», «Розкажемо
Європі про себе», «Від проголошення Незалежності до нової України»;  для 10-11 класів: «Україна –
єдина країна», «Я – одинадцятикласник і я на порозі дорослого життя».

 За словами головного спеціаліста відділу освіти Турківської РДА Михайла Юсиповича, в загально-
освітніх навчальних закладах Турківщини в 2019-2020 навчальному році навчатимуться 5814 учнів.  У
порівнянні з минулим роком це  на 68  учнів більше.  На жаль, у перший клас піде менше дітей,  аніж
минулого  року – 613 ( у 2018-2019 навчальному році  першокласників було 697).  Що стосується 10-го
класу, то в   минулому році  набір до нього  становив 207 учнів,  зараз заплановано набрати в 10-й клас
трошки більше дітей, але ця цифра, безумовно,  буде ще змінена з тої причини,   що  перед  Першове-
реснем, або й  на початку вересня,  якась частина дітей піде навчатися у професійно-технічні ліцеї чи
медичні, педагогічні, або ж технічні коледжі.

Ольга ТАРАСЕНКО.



 2 стор.                     «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»              30 ñåðïíÿ 2019 ðîêó

Дорогі школярі, батьки, педагоги Турківщини!
Сердечно вітаю вас з Днем знань – початком

нового навчального року!!
В усі часи освічена людина користувалася по-

вагою. Навчання – це прихований скарб, це світ
знань про людей та їх оточення. Треба навчати-
ся, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна
науки зростуть у ваших юних душах урожаєм муд-
рості та натхнення. Нехай світлим, радісним і
плідним буде кожен ваш день, кожен крок.
Ростіть здоровими, досягайте висо-
ких результатів у навчанні, будьте ак-
тивними у громадському житті.

Загальновідомо, що знання – це
сила. Сила творіння, добра, суспіль-
ної злагоди та поступу. Вони, мов чис-
те повітря і життєдайна енергія сон-
ця, необхідні нам для будівництва
держави. Кожен з нас, перегортаючи
сторінки свого життя, зупиниться на
тій, що має назву «школа». І полинуть
тоді думки приємні, життєрадісні, і за-
щемить серце, бо згадуєш своє дитин-
ство, юність, своїх кращих друзів, своїх
порадників і наставників – учителів.
Щира вдячність вам, дорогі педагоги
та батьки, за самовіддану працю, за
бездоганне виконання такої відпові-
дальної місії як виховання підроста-
ючого покоління. Адже саме ви спри-
яєте формуванню юних особистостей,
від яких залежить наше майбутнє,
завтрашній день Української Держа-
ви.

Напередодні 1 вересня хочу побажати першок-
ласникам любити рідну мову і землю, поважати
працю і знання. Сподіваюся, що ви будете сумл-
інними і розумними учнями.

Дорогі одинадцятикласники! Цей навчальний
рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй  па-
м’яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі,
не підвладний плину часу образ вчителя, який
навчав кожного з вас не тільки читати та писати,
а й основ великої науки – життя.

Ще раз зі святом вас усіх – із Днем знань. З
початком нового навчального року!

З повагою –  голова Турківської районної ради
Володимир Лозюк.

Дорога шкільна громадо!
Вересень починається святом знань, просвіти,

науки. Перший шкільний день, перший урок,
перші вчителі. Наче все вперше – і слово, і музи-
ка, і дзвони душі. У цей святковий і, по суті новітній
день, кожна мати чи батько, дідусь чи бабуся про-
кинеться якнайраніше, аби неодмінно провести
свою дитину до школи – якщо не за ручку, то ідучи
поруч, або проведе поглядом і стоятиме довго –
аж допоки видно її дитя. І в цей чарівний час, доз-

вольте від щирого серця при-
вітати усіх земляків із традицій-
ним святом першого дзвоника
– Днем знань, який відкриває
світ пізнання та сходження до
одвічних життєдайних джерел
цивілізації, святом молодості та
надії, і насамперед тих, хто впер-
ше у житті переступає поріг шко-
ли. У цей момент – уже через
роки і відстані, перегортаючи
сторінки своїх школярських, сту-
дентських днів і років – так хо-
четься сказати вам, що навчан-
ня – це прихований скарб, це
світ знань про людей та їх ото-
чення. Вчіться, щоб знати, дія-
ти, жити. Упевнений, що зерна
науки дадуть добрі сходи і зро-
стуть у ваших душах урожаєм
мудрості та натхнення. Ростіть
здоровими, досягайте високих
результатів у навчанні та завж-
ди будьте активними у гро-

мадському житті.
Окреме, велике спасибі вам, шановні педаго-

ги, за тепло сердець, бездоганне виконання такої
відповідальної місії як виховання підростаючого
покоління в дусі любові до рідного краю, до Ук-
раїни, та до людини – як найбільшої гуманітарної
цінності. Бо саме ви сприяєте формуванню юних
особистостей, від яких залежить майбутнє украї-
нського народу, завтрашній день нашої Вітчизни.

Міцного здоров’я вам, успіхів і творчих злетів у
новому навчальному році, миру і добра!

З повагою Микола Яворський –  перший зас-
тупник голови Турківської РДА.

Шановні педагоги, батьки, дорогі учні!
Щиро вітаю вас із прекрасним вересневим святом першого дзвоника – Днем знань, який відкриває

світ пізнання та сходження до одвічних джерел мудрості.
Першого вересня усі шляхи ведуть до школи – початкової, середньої, вищої, школи життя. Розпочи-

нається навчальний рік і для першокласників, і для молоді, яка вже отримала довгожданий студентсь-
кий квиток, і для педагогів та батьків. Проте для всіх – це відкриття нової, осяйної, і часто нелегкої
дороги – дороги до нових знань, сподівань і звершень.

Упевнений, що цей Першовересень принесе нові здобутки й перемоги, а спільна праця, єдність
думок та наполегливість стануть запорукою успіхів у справі розвитку української освіти і Української
Держави.

Сердечно бажаю усім міцного здоров’я, віри в себе й натхнення! Будьте мудрими! Хай у вас і ваших
дітей в житті завжди буде місце для знання, добра, які допомагають справлятися з новими викликами
сучасного життя. А новий навчальний рік хай принесе гарний настрій у кожен освітній заклад, кожну
родину та кожне серце!

З повагою – Турківський міський голова Геннадій Когут.

У перший тиждень золотої осені відзначає своє 50-річчя
Наталія Анатоліївна Дульнявка. З цією чудовою датою її вітає
сестра Ніна, швагро Володимир з усією роди-
ною і бажають ювілярці:

Хай життя твоє тече рікою
І місця смутку в ньому не буде.
Ти ж залишайся завжди моло-

дою,
А над тобою – небо голубе.
Хай Любов з роками не згасає,
Надія й Віра поруч тебе йдуть,
Хай сам Господь тебе оберігає,
А мріїі вчасно в дійсність перей-

дуть.

2 вересня відзначатиме свій день народження чарівна
горянка, кохана дружина, любляча матуся, турботлива,
найкраща у світі бабуся, жителька м. Турка – Стефанія
Тадеївна Яворська.

Дорогу іменинницю вітають син Ігор,
невістка Марія, син Михайло, чоловік
Михайло і любимий бабусин онучок
Юрчик.

Рідненька наша, життя хай Ваше буде
чисте, уквітчане і щастям, і добром,
любов’ю, ніжністю, теплом. Міцного
Вам здоров’я, Господнього
благословення на многії і благії,
даровані Господом літа!

Прийміть найкращі щирі
побажання

І гарячий наш палкий привіт.
Хай це хороше, тепле привітання
Звучить для Вас ще добру сотню літ.
Хай онуки ростуть, а лице молодіє,
Хай роки ідуть – голова  не сивіє.
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Ще многії літа, й щасливої долі!

ÑÂßÒÎ ÍÀØÎ¯
ÄÅÐÆÀÂÍÎÑÒ²
майже у всіх населених пунктах

Турківщини відбулися урочистості з
нагоди Дня Незалежності України

Святкування Дня незалежності в Бітлі розпочалося Боже-
ственною літургією у храмі Святого Отця Миколая, яку
відслужив  місцевий  священник Михайло Завущак. Після
літургії учителі, культпрацівники, учні і всі парафіяни, що були
в церкві, з хрестом і хоругвами пішли дорогою, біля якої вес-
ною учні Бітлянської школи висадили липову Алею пам’яті
Небесної Сотні (посаджено 110 дерев), до хреста, який вста-
новлений на горі Карасовець, в честь 26-ї річниці відновлення
державності в Україні.

Біля хреста о. Михайло відслу-
жив молебень і виголосив про-
повідь, в якій відзначив, що най-
більшим скарбом для народу є
власна незалежна держава. Він
закликав молитися за тих, що
полягли за волю України, і тих,
що захищають нашу державу від
московських окупантів на Дон-
басі, та за всіх наших військових,
що бережуть мир і спокій у дер-
жаві.

Відтак присутні проспівали
Гімн «Ще не вмерла Україна». А
після –  учні Бітлянської і Сиг-
гловатської шкіл підготували для
присутніх  творчий і змістовний
концерт, в якому звучали пісні
про Україну і героїв, що її боро-
нять. На святі також читали
вірші, в яких прославляли і зак-
ликали любити Україну і украї-
нський народ, брати активну
участь в її розбудові, примножу-
вати її духовні і матеріальні скар-
би.

На урочистостях виступили
сільський голова Мирослав Цап,
директор Сигловатської ЗОШ

Павло Лоцко, краєзнавець Ми-
кола Михайлик, які коротко зу-
пинились на історичних подіях
України і її сьогоденні. Всім, усім
нам треба берегти нашу рідну
Україну від зовнішніх і внутрішніх
ворогів і щиро працювати для
блага народу і процвітання
нашої держави – таким був зміст
і лейтмотив виступів на святі.

 У концертній програмі взяли
участь сестри Лілія і Віталія По-
курбанич, Уляна  Малетич, сест-
ри Діана і Вікторія Булельо (ху-
дожній керівник – бібліотекар с.
Бітля Анастасія Кравчак), Ангел-
іна Лабецька, Ангеліна Легеза,
Андріана  Дребот (художній кер-
івник – бібліотекар бібліотеки-
філії с. Сигловате Наталія Цюр-
кало), Ганна Покурбанич, Вікто-
рія  Булельо, Наталія Лоцко (ху-
дожній керівник – завідувач На-
родного дому с. Бітля Оксана
Цюркало).

Слава Україні! Героям слава!
Микола МИХАЙЛИК,

член проводу Турківської РО
КУН.

ШКОЛА, В ЯКІЙ ПРИЄМНО ВЧИТИСЬ
Як відомо, у 2017-2018 навчальному році сто шкіл в Україні тестували новий стандарт. А з

2018-2019 навчального року усі перші класи навчаються за ним. Нова Українська Школа – це
реформа шкільництва Міністерства освіти і науки України.

Створити школу, у якій буде приємно навчатись, а також виховати новатора та громадянина, який
вміє ухвалювати прогресивні рішення. – мета реформи. Також у плани реформи входить соціалізація
особистості, виховання та різнобічний розвиток.

Вже другий рік у Лімнянському НВК ім. Романа Мотичака школярі навчатимуться за новою методи-
кою. Поки що – це перший і другий класи. Тож чим відрізняється нововведення від звичайного для нас
навчання? Перш за все, це наявність мультимедійної дошки та ноутбука. Завдяки цим приладам у дітей
з’являється більше зацікавлення до навчання. Зображення на мультимедійній дошці, поєднане з
поясненням учителя, більше запам’ятовується, розвивається зорова пам’ять, покращується  здатність
дітей до колективної діяльності.

Також у таких класах є нові парти, індивідуальні для кожного учня. Цікавим є те, що парти можна
розставляти у класі в будь-якому порядку. Ще програма Нової Української Школи передбачає, що діти
можуть під час уроку ходити по класу і виходити, не питаючи дозволу вчителя. Працює методика –
ранкове коло. Це значить, що діти перед заняттям мають привітатись один з одним, розповісти, як
минув учорашній день, та зробити комплімент. Це потрібно для того, щоб учити школярів людяності,
вихованості та привітності.

За словами вчителів початкових класів, сама програма цікава та насичена, потребує багато праці як
з боку вчителя, так і з боку учнів. Вони сподіваються, що такі зміни – позитивні і сприятимуть навчанню
та всебічному розвитку дитини.

Мар’яна МОТИЧАК,
студентка факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка.
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З такою концертною про-
грамою виступили учасники
художньої самодіяльності На-
родного дому с. Кривка.

 Із святом 28-ї річниці Неза-
лежності нашої держави гля-
дачів привітала ведуча Миросла-
ва Жавко:

З Днем Незалежності
вітаю всіх вас, люди,

Хай промінь в серці сонечко
несе.

Хай добро в душі натхненній
буде

І мир в країні – це понад усе.
Хай буде щастя в кожного

в родині,
Всі дні хороші, радісні, ясні.
Вокальна група, в складі Алли

Ришканич, секретаря сільської
ради, Галини Чичерської, заві-
дувача ФАПу, Люби Кеш – вчите-
ля місцевої школи, працівників
Народного дому – Мирослави
Жавко, Надії Шиб, Катерини Сич,
виконали ряд пісень: «Україно,
молюся за тебе», «Йшли селом
партизани», «Там, на горбочку,
в зеленім віночку», «Ой у лузі,
над Донбасом», «Світить
місяць, світить ясний в українсь-
кому селі». Зачарували своїм
співом Галина Чичерська і Ми-
рослава Жавко, виконавши
пісню «Зоріє в небі ясна зоря-
ниця». У виконанні Мирослави
Жавко прозвучали пісні « Моя
рідня», «Карпати». Учасники ху-
дожнього слова  – Соломія Риш-
канич, Марія Шиб, Христина
Шиб, Дарина Жавко – декламу-
вали вірші про Україну, про Ге-
роїв Небесної Сотні, Героїв АТО.

Пам’ять загиблих Героїв за
Україну вшанували хвилиною
мовчання.

На закінчення виступу голова
сільської ради Михайло Повха-
нич подякував учасникам за
змістовний концерт, а всі при-
сутні в залі заспівали Гімн «Ще
не вмерла Україна».

 Катерина ЛАЗОР.

Здавалося, що все тут було
бездоганним, доброзичливим,
творчим і неповторним. Ведуча
заходу Оксана Цінкевич, яка, до
речі, є майором юстиції, задав-
ши добрий тон, гречно привіта-
ла односельців та всіх присутніх
й попросила місцевого пароха
о. Андрія, який прибув спеціаль-
но з урочистого богослужіння у
Винниках, в якому брав участь й
предстоятель Української Пра-
вославної Церкви Епіфаній, з
нагоди 30-річчя відновлення
УАПЦ, благословити захід. Усі
присутні помолилися та підне-
сено виконали Гімн України.
Затим, хвилиною мовчання вша-
нували світлу пам’ять Героїв, що
віддали своє життя за нашу не-
залежність.

Після цього ведуча коротко
розповіла про цілющі власти-
вості меду та його значення в
житті людини, починаючи з часів
сивої давнини та запросила на
сцену гостей, надаючи їм по
черзі слово:  Розлуцького
сільського голову Михайла Шу-
гала, заступника голови Туркі-
вської РДА Юрія Лила, директо-
ра Львівської дирекції АТ «Укр-
пошта» Миколу Ростова, по-
мічника народного депутата Ук-
раїни Андрія Лопушанського
Ірину Кіру, а також в.о. началь-
ника відділу культури Турківської
РДА Олега Вільчинського, голов-
ного спеціаліста з питань туриз-
му Турківської РДА Руслану Пи-
санчин, яка доклала багато зу-
силь до проведення фестивалю,
начальника відділення пошто-
вого зв’язку м. Турка Михайла
Колчара. Там же, на сцені, відбу-
лося й урочисте спецпогашення
власної марки, що була виготов-
лена з нагоди проведення фес-
тивалю меду. На конвертах, з ло-
готипом свята, були наклеєні
марки – на одному із зображен-
ням герба с. Розлуч, на іншому –
герба Турківського району. До
речі, конверти з цими марками
можна надсилати поштою в
будь-яку точку земної кулі. Таким
чином, отримувачі зможуть
дізнатися, що в нас, на Турків-
щині, є такий фестиваль. А проф-
інансували виготовлення марок
власним коштом голова Туркі-
вської районної ради Володи-

ÌÅÄÎÂÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
– ÐÅÏÐÅÇÅÍÒÀÒÈÂÍÀ
Â²ÇÈÒ²ÂÊÀ ÐÎÇËÓ×À

Чудова погода, прекрасні карпатські краєвиди, добрий
настрій учасників та гостей уже традиційного свята, що ме-
лодійно називається «фестиваль меду», стали запорукою
того, що захід пройшов на високому організаційному рівні. До
його проведення були залучені представники влади, зокрема
Турківська райдержадміністрація, Турківська районна рада, за
активної участі відділу культури РДА та багатьох творчих
колективів. Цьогоріч проходив фестиваль на базі «Альтана».

мир Лозюк та перший заступник
голови Турківської РДА Микола
Яворський.

Після, так би мовити, офіцій-
ної частини, ведуча представи-
ла тих, хто демонстрував, а відтак
і реалізовував мед та продукти
бджільництва. Це представники
Дрогобицького міжрайонного
товариства пасічників, Львівська
компанія «Фітані Світ», пасічни-
ця із Розлуча Марія Надич, пасі-

чник із с. Ісаї Михайло Марич, а
також медова продукція бази
«Альтана». Окрім медового
різноманіття, на фестивалі були
представлені вироби народних
умільців, продукція сироварів.
Для прикладу, відома на Турків-
щині писанкарка Олександра
Цуняк, на замовлення гостей,

писала писанки. Як сама
зізналася, для виготов-
лення однієї в середньо-
му затрачала півгодини.
Треба сказати, що чима-
ло з присутніх скористали-
ся цією доброю нагодою.

Цікавою й змістовною
була концертна програ-
ма. Гостей розважав на-
родний аматорський
фольклорний колектив
«Розлучанка» (Оксана
Гивлюд, Розалія Кузан,
Галина Яворівська. Кате-
рина Цінкевич, Надія Ви-
шинська, Оксана Велит,
Людмила Кудла, Ганна
Комуняк), троїсті музики

Народного дому с. Розлуч (Ва-
силь Гришканич, Іван Нестер,
Василь Кузьмак), юні солісти
Народного дому – 10-річна Со-
фія Назар, яку люб’язно нази-
вали соловейком, чарівна бойк-
івчаночка Юлія Дудіна, шести-
річна Софійка Назар ( цю тала-
новиту дівчинку мелодійно нази-
вають «квіточка»). Місцеві ама-
тори сцени кажуть, що дівчинка
співає з трьох років. У свій час її

прабабуся Марія Костьович та-
кож була активним учасником
художньої самодіяльності. Бур-
хливими оплесками  гості дяку-
вали за виступ солістці Народ-
ного дому с. Нижня Яблунька
Ліліані Михайлишин, солістці На-
родного дому с. Явора Уляні Ігна-
цевич та солістці Народного
дому с. Мала Волосянка Соломії
Комарницькій. Нікого не зали-
шили байдужими виступи народ-
ного самодіяльного колективу
«Відлуння» (керівник Михайло
Федорко), духового оркестру
«Сурмачі», під керівництвом Ми-
хайла Костевича, вокально-
інструментального ансамблю
«Горяни», під орудою Іванни
Ільків з м. Турка. Гармонійно
було вплетено в мереживо свя-
та й благодійний концерт, під ке-
рівництвом Миколи Стріженка,
що прибув на фестиваль, завдя-
ки сприянню депутата
Львівської обласної ради, нашо-
го земляка, уродженця с. Вовче
Михайла Дзюдзя. Власне 19 сер-
пня в нього був день народжен-
ня, а тому, скориставшись наго-
дою, артисти привітали благо-
дійника, побажавши йому
плідної праці, сил та наснаги у
професійному та приватному
житті. У рамках благодійного
концерту виступили золотий го-
лос України, співак, лауреат ба-
гатьох пісенних конкурсів Ігор
Шкурліпа, заслужений діяч ест-
радного мистецтва України, ла-
уреат  першої премії фестивалю

«Червона рута» Володимир Пи-
тель, добре відомий на Турків-
щині, заслужений артист Украї-
ни Володимир Коциловський,
заслужений артист України,
соліст Львівської опери Роман
Ковальчук, лауреат пісенної
премії «Галицький шлягер» Ма-
ріанна, співак USA New York
Stepan Ben Sheptytskyy, соліст
опери Станіслав Буденкевич,
саксофоніст, лауреат міжнарод-
них конкурсів Василь Пташник,
співачка, лауреат пісенних кон-
курсів Надія Якторович, імідж-
театр «Пані кураж» (Микола
Мазепа та Люба Мазепа), за-
пальний шоу-театр «Шатриця» і
ансамбль «Солохи», під керів-
ництвом Аліни Врубльовської.

Ближче до вечора  свято все
більше набирало форм народ-
них гулянь, де знаходилося
місце пісні, жартам. А головне –
панувала доброзичлива, щира
атмосфера. Власне, це засвід-
чує, що фестиваль меду, його ще
називають малими розлуцьки-
ми фестинами, має добрі перс-
пективи. Й віриться, що в на-
ступні роки він проходитиме ще
масштабніше, щораз репрезен-
туючи та прославляючи чудове
село Розлуч.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Із 80-річчям, яке святкува-
тиме 1 вересня,  жительку с.

Нижня Яблунька Анаста-
сію Іванівну Коваль-

чин, вчителя хімії і
біології, сердеч-

но вітають чо-
ловік Василь,
дочка Алла з
ч о л о в і к о м
Ярославом,
син Василь,
н е в і с т к а

Леся, онуки Анжела, Арсен,
Василько та правнучок Ар-
темчик і бажають дорогій юв-
ілярці, люблячій і турботливій
дружині, мамі, бабусі і праба-
бусі світлої радості в житті,
міцного здоров’я, Господньої
ласки і благословення.

Хай кожна днина буде
гожа,

Нехай благословить Вас
Мати Божа,

Нехай Ангел Божий поруч
Вас крокує,

А Господь многая літ
дарує!
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Дорогу матусю, бабусю, прабабусю – Ольгу Василівну Коль-
ган, жительку с. Явора, із 80-річчям сердечно вітають син
Ярослав, невістка Марія, син Микола, невістка Люба, дочка
Стефа, зять Андрій, дочка Ліда, зять Валерій, дочка Марія,
зять Володимир; онуки – Мар’яна з чоловіком Іваном, Мико-
ла, Микола, Іван, Степан, Марія з чоловіком Миколою, Анна,
Михайло, Анна, Мар’ян, Віталій, Софія; правнуки Микола і
Матвій і бажають ювілярці міцного здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, родинного тепла, благополуччя, ряс-

них Божих благословінь.
Люба матусю, бабусенько мила,

Спасибі велике, що Ви нас зрос-
тили,

Що Ви нас любите, усім пома-
гаєте,

 Молитеся за нас, добра нам
бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі,

Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,

Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Хор «Дзвін» греко-католицької церкви св. апостолів Пет-
ра і Павла м. Турка щиросердечно вітає з прекрасним юві-
леєм добропорядну і щиру людину, ревну християнку, хорис-
тку – Ярославу Комарницьку – і бажає шановній ювілярці
міцного здоров’я, радості, добра,
миру, достатку, Господнього благо-
словення на многії і благії літа.

На килимі життя, немов чарі-
вна м’ята,

Розквітла Ваша ювілейна
дата.

Хай цвіт життя повік не од-
цвітає,

Хай добро щоднини прибуває.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає,
Хай у душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

Колектив Ільницького НВК щиросердечно вітає вчителя по-
чаткових класів Марію Михайлівну Блажівську з ювілейним
днем народження – 45-річчям. Колеги бажають шановній
ювілярці міцного здоров’я, великого людського щастя, неви-

черпної життєвої енергії, здійснення
мрій, достатку, миру, Божого благословен-
ня на многії літа!

Хай збудеться все, що Ви хочете,
Хай збудеться все, що чекаєте,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку Ви в житті прокладаєте.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, й наснага,
 І шана людська, і повага.

ÍÅ ÇÐÀÄÆÓÉÌÎ
ÏÎËÅÃËÈÕ Ó ÁÎßÕ

Íà Òóðê³âùèí³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàõèñíèê³â Óêðà¿íè, ÿê³ çàãèíóëè â áîðîòüá³
çà íåçàëåæí³ñòü, ñóâåðåí³òåò ³ òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè

На виконання Указу Президента України від 23 серпня 2019 року №621 «Про День пам’яті
захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну
цілісність України», вчора, 29 серпня, на майдані Шевченка в місті Турка відбулися поминальні
заходи.

Так учасники АТО Сергій Доній, Микола Коноваленко, Євген Стерляніков приспустили Державний
Прапор України на щоглі.  Відтак біля пам’ятного знака загиблим учасникам АТО священнослужителі
о.Михаїл та о.Іван відслужили молебень за загиблими воїнами, а присутні вшанували пам’ять загиблих
хвилиною мовчання. Потім відбулася церемонія покладання квітів до стели Небесної Сотні, меморі-
альних дощок Олександра Ільницького, Юрія Міська, пам’ятного знака загиблим воїнам АТО, в якій
взяли участь голова Турківсь-
кої районної ради Володи-
мир Лозюк, перший заступ-
ник голови Турківської РДА
Микола Яворський, заступ-
ник голови Турківської РДА
Юрій Лило, Турківський
міський голова Геннадій Ко-
гут, помічник депутата Вер-
ховної Ради України Андрія
Лопушанського – Ірина Кіра,
бойові побратими загиблих,
громадські активісти, пред-
ставники установ та органі-
зацій району.

«Бої за м.Іловайськ До-
нецької області у серпні 2014
року (завдяки російській про-
паганді, відомі також як Іло-
вайський котел), – зазначив
у своєму виступі заступник го-
лови Турківської райдержад-
міністрації Юрій Лило.

18 серпня, в ході запеклих
боїв, українські силовики, що
значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти
під контроль частину міста, однак після заходу значних сил регулярних російських військ 23-24 серпня
у тил українських вояків з території РФ, а також через дезертирство окремих українських підрозділів,
іловайське угрупування опинилося в оточенні. У ніч з 28 на 29 серпня російські військові надали за-
певнення – під гарантією честі офіцера, що вони нададуть українським військовим зелений коридор
для виходу з оточення. Але в черговий раз показали, що для них поняття честі офіцера не існує, бо,
скориставшись довірою українських військових, почали розстрілювати кинджальним вогнем українсь-
ку колону на марші. Військовослужбовці ЗСУ були змушені в цих важких умовах прийняти бій і з важки-
ми втратами виходити з оточення. Тоді в боях загинуло 366 українських воїнів, 429 – були поранені, 128
потрапили в полон, 158 – безвісти зникли. А вийшло з оточення 789 бійців. Відповідно, росіяни втрати-
ли 150 військовослужбовців, також загинуло 330 сепаратистів. Станом на 22 серпня 2019 року, тіла 16-
ти бійців української армії ще не ідентифіковано, а 19 воїнів досі вважаються безвісти зниклими.

Ця трагедія повинна послугувати черговим уроком для політичного та військового керівництва Украї-
ни, всіх громадян, що з ворогом, яким є Росія, домовлятись не можна. Всі домовленості з Росією ніколи
не вартують навіть того паперу, на якому вони написані. Про це свідчить історія. Пам’ятаймо про це,
пам’ятаймо про  захисників України, які віддали своє життя за територіальну цілісність та суверенітет.

На жаль, і Турківщина у серпні 2014 року втратила своїх трьох синів – Романа Мотичака, Михайла
Романовича та Миколу Кльоба.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної пол-

ітики апарату РДА.

 Нагадаємо, що загинув  Микола у бою в районі аеро-
порту Луганська, який десантники героїчно обороняли
кілька місяців під постійними обстрілами важкої арти-
лерії і РСЗВ «ГРАД». З 31 серпня з Миколою було  втра-
чено зв’язок. Бойовики не дали одразу забрати тіло з
поля бою, дзвонили з його телефону рідним.  Тіло  вби-
того десантника сепаратисти дозволили забрати лише
через півтора місяця.  Він був упізнаний за експерти-
зою ДНК ( спочатку мама здала ДНК на ймовірну спор-
ідненість, а потім і батько) серед похованих під Дніпро-
петровськом на Краснопільському кладовищі  невідо-
мих Героїв АТО.

Через 2 роки після загибелі, 28 вересня 2016 року,
Миколу, з усіма почестями,  перепоховали в  його рідно-
му селі  Нижня Яблунька. Зранку з ним попрощалися у
Львові військовослужбовці  80-ї окремої аеромобільної
бригади. Товариші супроводжували його аж до рідної
домівки. Поруч були активісти Автомайдану, керівники
районної влади,  колектив і депутатський корпус

сільської ради,  односельці, рідні, і зовсім незнайомі
люди, духовенство, волонтери, учні і  викладачі Турківсь-
кого професійного ліцею, де у свій час здобував фах во-
дія-електрика.  Люди ставали на коліна перед загиб-
лим Героєм, засвічували лампадки. Після поминальної
панахиди  біля скульптури Матері Божої в Турці, привез-
ли Героя  в рідне село. Солдати пронесли його труну на
руках через усе село. На парастасі за загиблим були
присутні 20 священиків.  Під час  похорону  Миколи Кльо-
ба через Н. Яблуньку їхав електропоїзд, який зупинився
на залізничному мості, своїм сигналом віддавши шану
Герою.

Його ніколи не забудуть односельці, педагоги і шко-
лярі місцевої школи, де навчався і був прикладом для
інших учнів.  Не загоїться на серці рана у батьків – Марії
і Івана, які виховали такого безстрашного і мужнього
сина.  У Нижній Яблуньці започаткований футбольний
турнір, пам’яті Героя Миколи Кльоба, адже Микола дуже
любив грати у футбол і був одним з найкращих гравців

місцевої  команди.
Указом Прези-

дента України №
511/2016 від 19 лис-
топада 2016 року,
«За особисту
мужність, виявлену у
захисті державного
суверенітету та тери-
торіальної цілісності
України, самовідда-
не виконання
військового обов’яз-
ку»,  Микола Кльоб
нагороджений орде-
ном «За мужність»
III ступеня (посмерт-
но). Також він наго-
роджений нагруд-
ним знаком «За
оборону Лугансько-
го аеропорту» (по-
смертно).

Вічна слава Ге-
рою!  Вічна пам’ять.
Герої не вмирають!

Підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.

У РЯДАХ НЕБЕСНОЇ ГВАРДІЇ
Завтра, 31 серпня,   минає 5 років з дня загибелі нашого молодого земляка, якому 15 червня виповнилося

б  24 роки, уродженця с. Н. Яблунька Миколи Кльоба. Тоді, у 2014 році,  йому було всього 19, а він уже прийняв
своє перше  справжнє  бойове хрещення. Солдат, водій БТРа 1-ї роти 1-го батальйону 80-ї окремої аеромо-
більної бригади. З  березня 2014 року стояв на захисті Батьківщини, пройшов бої у найгарячіших точках,
брав участь у розблокуванні підрозділів бригади в Луганському аеропорту, тричі горів у БТРі, вогонь
знищив усі його документи.



30 ñåðïíÿ 2019 ðîêó          «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                     5 стор.

ÄÎÐÎÃÀ ÄÎ ÕÐÀÌÓ
ÇÍÀÍÜ, ÄÅ Ñ²ÞÒÜ

ÐÎÇÓÌÍÅ, ÄÎÁÐÅ, Â²×ÍÅ
Над Стриєм розкинулось село,

Серед верболозів розцвіло.
Це Лосинець, край наш чарівний,

Кожному із нас він дорогий.
Це слова із пісні про Лосинець, автором якої є вчителька Іванна Микуляк. Саме в цьому селі,

в сім’ї колгоспників – Юстини і Миколи Гуляновичів – народилася наймолодша дитина, яку
назвали Іванною. А було в сім’ї семеро дітей. У селі проходило її дитинство, тут закінчила сім
класів, а далі продовжила навчання в Турківській середній школі. Згадує, як важко було добира-
тися до школи пішки 10 кілометрів. Мосту ще не було, тільки починали будувати, то річку
треба було перебрести, а інколи перевозив перевізник човном, або на плоті.

У 9-10 класах було запроваджено профільне навчання, зав-
дяки якому здобула фах старшої піонервожатої. У класі навча-
лося 30 учнів:  усі – дівчата. І тільки був один хлопець – Василь
Комарницький, який потім працював директором Турківської
школи-інтернату. Кожен з учнів був загоновим вожатим у яко-
мусь з молодших класів.

– І так мене, після закінчення школи, направили працювати
піонервожатою у Шандровецьку восьмирічну школу, – розпов-
ідає Іванна Миколаївна. – Згодом поступила на заочне відділен-
ня Дрогобицького педагогічного інституту ім. І. Франка, за спец-
іальністю українська мова і література. Потім, протягом двох
років, працювала вчителем початкових класів у Потоківській
початковій школі села Верхнє Висоцьке. З 1972 року по даний
час навчаю дітей в Лосинецькій ЗОШ І-ІІ ст., – розповідає вете-
ран педагогічної ниви.

Викладала Іванна Микуляк різні предмети, особливо глибокі
знання давала учням з іноземної (німецької) мови. Колишні
учні згадують, що легко було вчити німецьку мову, навчаючись у
вищих та середніх  навчальних закладах. Маючи 55 років педа-
гогічного стажу, Іванна Миколаївна стурбована сьогоднішнім
ставленням учнів до навчання. Пригадує, що у свої шкільні роки
до книги ставилася як до святині, щоб, не дай Боже, зробити
якусь помітку в книжці. Треба було самій заробити гроші, щоб
купити найнеобхідніше до школи. Скільки книжок перечитала
за роки навчання в школі! А сьогодні діти користуються готови-
ми матеріалами з комп’ютерів, та ще й засвоюють багато зай-
вого, непотрібного.

Бачачи здібності вмілого педагога, Іванну Миколаївну в 1989
році призначають директором Лосинецької загальноосвітньої школи. Хоч приміщення було старе, але
дбала про благоустрій школи, мріяла про будівництво нової, виготовляла документацію на добудову
шкільного приміщення.

Але сталося так, що після того, як згоріла школа, виросла нова, красива. Завдяки наполегливості і
старанням молодого енергійного теперішнього директора школи Корнелії Яворської, ми маємо сучас-
ну школу, якою гордяться учні, батьки і всі жителі села.

Іванна Миколаївна завжди брала активну участь у громадському житті, була учасником художньої
самодіяльності, обиралася депутатом сільської ради чотирьох скликань. Впродовж багатьох років
збирає фольклор села і залучає учнів до цієї роботи. За сумлінну працю вона нагороджена орденом
Трудової Слави ІІІ ступеня, медаллю «Ветеран праці», знаком «Відмінник освіти України».

Сотням дітей досвідчений педагог проторувала дорогу в життя, які і сьогодні завдячують їй, згадують
і щиро дякують за людяність і доброту, чесність і порядність.

Іванна Миколаївна була моїм класним керівником. Нас було всього четверо в класі. Ми завжди
ходили разом, систематично відвідували школу. З нами проводили цікаві заходи. Іванна Миколаївна
старалась, щоб ми всюди були першими. За це їй – велика вдячність. В цьому році ми вперше зібрали-
ся на зустріч з випускниками. І знову під її керівництвом учні 9 класу підготували цікаву концертну
програму.

Незважаючи на поважний вік, Іванна Миколаївна і сьогодні невтомно працює на педагогічній ниві.
Як і колись, любить повторювати слова: вчительська праця – доленька моя. Завдяки невсипущій
енергії, й виглядає молодо.

Надійною опорою впродовж п’ятдесяти років спільного життя є її чоловік Іван Миколайович. Серце
матері радіє за дітей, які завжди навідуються до батьківської оселі, а також онуки і правнучок Іванко.

Дочки Світлана, Іванна, син Микола обрали професію педагога, наймолодша дочка Оксана закінчи-
ла Львівський лісотехнічний університет.

Коли всі збираються разом – це справжнє свято. А ще велике щастя для Іванни Миколаївни – йти
дорогою до храму Знань, де сіяла і сіє розумне, добре,  вічне.

Діана ІЛЬНИЦЬКА,
студентка факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка.

Найрідніших, найкращих, люблячих і турботливих батьків,
жителів с. Завадівка – Івана і Михайлину Яворських – щиро-
сердечно вітаємо з рубіновим весіллям.

Сорок років тому ви поєднали свої долі, поклялися у ко-
ханні та вірності. Всі
роки ви згуртовано йшли
рука об руку, будуючи
разом сімейний храм
кохання. Вам є чим пи-
шатися, у вас є турбо-
тливі діти, підростають
чудові онуки. І сьогодні,
відзначаючи рубінове
весілля, вас по праву
можна назвати бездоганною парою. Ви пронесли своє ко-
хання через роки, через труднощі та негаразди, залишаю-
чись ніжними і відданими своїм почуттям. Нехай рубін, цей
яскраво-червоний камінь кохання, подарує вам нову іскор-
ку у відносинах і збереже ваші почуття до кінця ваших днів. З
ювілеєм подружнього життя вас, дорогі батьки!

Хай доля буде, як волошка в житі,
Душа хай буде вічно молода.
Від сонця – золота, а від небес –  блакиті,
Хай обминають горе і біда.
Хай життя здається добрим дивом –
Єдиним, неповторним і красивим,
А всі  ваші життєвії шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!

З повагою –  діти, онуки  та всі рідні.

Кожна калька порушує насамперед ус-
талену віками фундаментальну мовну
традицію, розхитує закони правопису та
словника.

Систематично порушується за кальку-
вання утворення вищого ступеня по-
рівняння прикметників. У цьому разі зай-
ве вживання елементів «більш,
найбільш»:  більш висока, більш світлий,
найбільш значне – правильно: вища,
світліший, найзначніше.

 знаходитися десь – перебувати, місти-
тися, розташовуватися,бути;

 вилитий – викапаний;
 кожного разу – щоразу, щомиті;
 як тільки – щойно;
 до цього часу – досі;
 в минулому році – торік;
 по обидві сторони – обабіч;
 через деякий час – згодом;
 до цієї пори – дотепер;
 замість цього – натомість;
 приходити до свідомості – опритомні-

ти;
 знайти порозуміння – порозумітися;
 виключення – виняток;
 багаточисленний – численний;
 крупний – великий, дорідний;
 кромка – окрайок, пруг, кант, облямів-

ка;
 діючий – чинний;

Без коментарів хочу навести величез-
ну в’язку найпоширеніших лексичних
кальок:

кращий друг (без порівняння) – найк-
ращий друг;

 новіший –найновіший, новітній;
 біля ста – близько, коло ста;
 більше ста – понад сто, більш ніж (як)

сто;
 в кінці кінців – кінець кінцем,врешті-

решт, урешті-решт;
 зустрічаються випадки – трапляються

випадки;

 існуючий – сучасний, наявний;
 виконуючий – виконавець, виконувач;
 узагальнюючий – підсумковий; до них

відносяться – до них належать;
 любі – будь-які;
 їх – їхній;
 ні єдиного – жодного;
 відміняти – скасовувати;
 по крайній мірі – принаймні;
 у 2000 році – 2000 року;
 з метою – щоб.., для...;
 такі як – як-от;
 учбовий – навчальний;
 грамоті навчатися – навчатися грамо-

ти;
 згідно чого – згідно з чим;
 відповідно чого – відповідно до чого;
 ряд – низка;
 фон – тло;
 тратити сили – гаяти.
     Зрозуміло, що тут наведені найчаст-

іше вживані кальки-паралітики. На-
справді їх легіони. Тому треба усім нам
настійно та завзято з ними боротися.

Зиновій БИЧКО,
мовознавець.

ÊÀËÜÊÀ – ËÞÒÈÉ ÂÎÐÎÃ ÌÎÂÈ
Не заперечуючи явище калькування, однак, хочеться виступити на прю з

неоковирними кальками-потворами в нашій мові. За десятиліття мовного со-
вєтського іга ми, на жаль, і нині не реагуємо на оці глибинні міни, а саму кальку
сприймаємо як безневинне явище. До речі, чимало з них увійшло в «російсько-
російські» словники радянської доби, наприклад: як правило – как правило, в
першу чергу – в первую очередь, так як – так как тощо.

ЇЗДА З ЕКСТРИМОМ

Днями в місті Турка працівники Укртрансбезпеки у Львівській
області, патрульної поліції, Львівської обласної державної ад-
міністрації проводили заходи державного контролю.

У рамках перевірки було складено один протокол за ст. 164 КУ-
пАП (це відсутність ліцензії на здійснення перевезення пасажирів,
тобто нелегальне перевезення пасажирів). Санкція штрафу – в
розмірі від 17 до 34 тисяч грн.

– Дивує те, що мешканців Турківщини влаштовувало їздити пере-
робленим транспортним засобом на дерев’яних кріслах. Лякає той
факт, що в людей відсутній інстинкт самозбереження, бо в разі ДТП,
була б велика біда, – написав на своїй сторінці у Фейсбук засновник
громадської організації “За якісний транспорт” Святослав Товстига.

Наш кор.
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– Що стосується традиційного одягу карпатських бойків,
то до наших днів збереглася у ньому давня простота форм
і крою. Для виготовлення одягу бойки використовували
домоткане полотно, вовняне сукно й овечі хутра. Дослід-
ники кажуть, що зовнішній вигляд бойківського одягу, його
орнаментація й прикраси є біднішими порівняно з одя-
гом гуцулів, але неповторними та унікальними. З етнічно-
го одягу бойків, який зберігається в нашому музеї, пере-
важно спідниці, лейбики, вишиті блузки, запаски, пояси-
крайки, дитячі, чоловічі та жіночі костюми. Всі вони зібрані
з теренів Турківщини. Маємо зразки одягу майже з кож-
ного села, де є свої, властиві лише цьому селу, стиль і
вишивка. Найстаріша річ з колекції бойківського одягу в
музеї – це спідниця-димка. Її ще називають мальованка.
Такі спідниці виготовляли тільки в нас, на Бойківщині,
зокрема в с. Жукотин. Ця спідниця має більше як 150
років. Мальованка тому, що на домотканому полотні, під
трафарет, чорною фарбою нанесений симетричний візе-
рунок. Цей експонат є для нас дуже цінним, він привер-
тає увагу багатьох дослідників бойківського етносу. Зовсім
недавно, десь два роки назад, Лариса та Володимир
Сасики подарували  музею лляний чоловічий костюм (ви-
шита довга сорочка і полотняні портки (штани), виготов-
лений в с. Шум’яч. У колекції бойківського одягу – багато
вишитих сорочок із Вовчого. Орнаменти вишивок тут дуже
гарні, красиві, рукави зроблені брижками – такими собі
зібранками, по яких нитками нанесено візерунок. Дуже
часто на одній блузці трапляється два-три різні, але по-
єднані між собою, узори. Є оригінальні лейбики, пода-
ровані музею жителями  сіл Шум’яч, Вовче, Либохора,
Бітля і Нижня Яблунька. Також напередодні  недавніх
Всесвітніх бойківських фестин одна з жительок Либохо-
ри, яка виїжджала з села, подарувала музеєві лейбик,
акуратно і добре збережений, – із битого овечого сукна,
ще й вишитий. До речі, маємо й чоловічі сердаки, теж
зроблені із овечої вовни. Це досить складна робота, бо
пошити із вовни сердак непросто.  Ці теплі вовняні кожу-
хи, сердаки, лейбики рятували горян від холоду і морозів.
Є в нас і спідниці, є й запаски. Дуже багато долучилися до
збору етноодягу жителі Нижньої Яблуньки і Верхньої
Яблуньки, Вовчого, Лімни, Хащова, Бітлі, Либохори, Сиг-
ловатого. Є кілька сорочок із с. Боберка. Ми старалися
майже з кожного села мати хоча б по одній старовинній
речі. Ось і недавно в музей принесли із с. Явора вишивки
і дуже красиву скатертину – з візерунком, на домоткано-
му полотні.

– Пані Руслано, а головні убори зберігаються в
музеї?

– Є солом’яний чоловічий бриль. Маємо кілька жіно-
чих чепців, які колись носили бойківські жінки. Наприк-
лад, весільні зі стрічками. Коли дівчина одружувалася, то
такий чіпець їй надівали на голову. Демонструє музей й
бойківське взуття – дерев’яники і ходаки. Дерев’яники –
взуття, зроблене із дерева, а ходаки – виключно зі шкіри
зі шнурками - волоками, а коли верх шкіряний, а низ –
дерев’яний – їх різновид.

– Бачу, що акурат підходять до колекції одягу й
прекрасні бойківські рушники.

– Років п’ять тому ми придбали неймовірно красиві
рушники в однієї із господинь с. Мала Волосянка. Один
рушник – весільний, другий, що висів у домівці на покутті,
на образах, а третій – під коровай. Вишиті вони дуже ори-
гінально і майстерно. Вишивані старі рушники дали на
зберігання в музей жителі Гусного, Карпатського, В. і Н.
Яблуньки, Либохори. Також є рушник, який нам подару-
вала працівниця бібліотеки Стефанія Бончук. Його ви-
шивала ще її бабуся. Тож коли приїжджають на Турківщи-
ну туристи і приходять в наш музей на екскурсію, вони
просто в захопленні від бойківських костюмів і вишивок.

– Знаю, що музей «Бойківщина» дуже багато разів
представляв старовинний бойківський одяг за ме-
жами району.

– І не злічити, скільки. Двічі у Києві – під час представ-
лення нашого Бойківського краю –  етноодяг був вистав-
лений в Українському домі. І це була єдина виставка бой-
ківського одягу, яку високо оцінили за оригінальність ек-
спонатів – вишитих вручну на домотканому старому по-
лотні. Наприклад, Рожнятівщина, Івано-_Франківщина,
Закарпаття представляли імітацію одягу– на теперішнь-
ому полотні були вставки, вишиті колись. У нас такого
немає, а суто оригінальні експонати. Також виставка на-
шого бойківського етноодягу побувала й на Івано-Франк-
івщині, в Одесі, з нею знайомилися в Харківській області
– на фестивалі в селі Малинівка. Неодноразово виставка
брала участь в етнофестивалях Закарпатської області , у

проведенні свят гостинності в Дрогобичі, Стрию, Самборі,
Городку.

– Як ви зберігаєте цей багатолітній одяг, щоб він
не нищився, щоб його не з’їдала міль? Чи доводить-
ся вам його підлатувати, підшивати?

– Звісно, що важко зараз такий одяг зберігати, бо виго-
товлений він з натуральної тканини. До того ж, досить
старої. Тому для його зберігання використовуємо спец-
іальні засоби для обприскування від молі та від тлі. Об-
прискуємо  через кожний тиждень – у дні, коли немає
відвідувачів. Також перемо одяг. Перемо його вручну в
лузі, у господарському милі. Якщо трапляється десь дірка,
то стараємося її залатати, десь підшити. Це ж старий
одяг, а роки беруть своє, хоч як би ми його не оберігали.
Та й музей не має відповідної площі для зберігання своїх
фондів. У приміщенні тісно і сиро. А мала би бути відпов-

ідна вологість та температура для зберігання тих чи інших
речей. Стараємося, аби в музеї, як взимку, так і влітку,
було відчинене вікно – для провітрювання кімнат. Щоп-
равда, сильно точить дерев’яні вироби шершень, ми вже
й різними хімікатами обробляємо їх, речовинами для ук-
ріплення деревини, дещо підлаковуємо, але це бажано-
го ефекту не дає.  Не знаємо, як з цим боротися. Але
стараємося все робити, аби зберегти експонати.

– Чи готовий музей ще приймати нові експонати?
– У своїх виступах я завжди наголошую: бойківчани,

якщо ви маєте вдома, у бабусиних скринях, старовинний
бойківський одяг, подаруйте народному музею «Бойків-
щина». Адже це є наша історія, наша пам’ять і наша рел-
іквія. Ми просимо людей саме дарувати, адже коштів,
аби купити ту чи іншу старовинну річ, не маємо. На преве-
ликий жаль, наші люди чомусь пасивно ставляться до
того, аби віднести стару річ в музей. Можуть спалити її,
викинути на смітник чи навіть мити нею підлогу. До нас на
екскурсію приходить багато дітей,  особливо школярів, і я
бачу, коли вони впізнають свою річ, зроблену їхньою ба-
бусею чи прабабусею, як в них світяться очі від гордості.
Хоча б по одній речі з кожного села хтось сюди ще приніс,
було б дуже добре. Фактично старі звичаї відмирають,
забуваються обряди, уже в такому одязі ніхто не ходить,
тому вкрай важливо – запам’ятати цю історію і показати
її прийдешнім поколінням. Лемки, гуцули надзвичайно
бережуть своє. Там що не хата – то музей, який радо
відчиняє двері туристам і гостям, і на тих екскурсіях наші
сусіди навіть заробляють. Чомусь у нашому краї такого
немає. Тож ще раз наголошую: здавайте, даруйте в на-
родний музей «Бойківщина» старовинні речі, що заваля-
лися у ваших шухлядах чи скринях, адже вони – наша
культура, наша історія. А якщо ми не знатимемо минуло-
го, не будемо мати й майбутнього.

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÊÐÀÑÀ ÒÀ ÂÅËÈ× ÀÂÒÅÍÒÈ×ÍÎÃÎ
ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÎÄßÃÓ

Нещодавно, за сприяння голови Турківської районної ради Володимира Лозюка, у народному музеї «Бойк-
івщина» працювала знімальна група телевізійного каналу «Перший Західний», яка проводила тут зйомки
зразків бойківського етноодягу, старовинних речей побуту, господарського інвентаря  жителів нашого
Турківського району. Про кожну річ, яка цікавила львівських журналістів, історію її походження, застосу-
вання, виробництво, давала коментар завідувач народного музею «Бойківщина» Руслана Юсипович. Навіть
було продемонстровано прання і носіння старовинного бойківського одягу. Презентація цього фільму
відбудеться у вересні в  Західному реабілітаційно-спортивному центрі в с. Яворів. Тож, зустрівшись з п.
Русланою, вирішила дізнатися, що з етнічного бойківського одягу зберігається в народному музеї і як
знайомить музей відвідувачів, жителів інших областей України  зі своїми дорогоцінними експонатами.

Нещодавно відбулося засідання адмінкомісії
Турківської міської ради, на якій розглядали питан-
ня  про несплату окремими  фізичними особами-
підприємцями послуги за вивіз твердих побутових
відходів. У ході засідання зайшла суперечка про те,
хто ж має ініціювати укладення договору – сама
людина –господар, приватне підприємство, чи ко-
мунальники, тобто, хто до кого має прийти та
укласти такий договір? Дехто запевняв, що з по-
чатку року комунальники не приходили укладати з
ним договір, натомість працівники комунальної
служби стверджують, що не мають можливості
обходити, для укладення договору, кожний двір, а
коли і йдуть, то доводиться остерігатись злих
собак, що є в дворі та бродять по вулицях, та й не
завжди вдома є господар. А підприємці, приватні
господарства зобов’язані самі прийти і укласти до-
говір на вивіз ТПВ. Тож як має бути згідно закону?
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 З 1 січня 2018 року Україна зобов’язалася сортувати

все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його
на придатне для повторного використання, для захоро-
нення та небезпечне. «Проблема зі сміттям існує в пер-
шу чергу через байдужість, через відсутність бажання
зробити якусь користь для інших людей і довкілля» -
обурюється  в. о. начальника КП «Житлово-комунальне
управління» Ігор Солопатич. – «У той час, коли в місті
суттєво збільшилась кількість сміттєвих контейнерів,
ящиків, поруч з містом продовжують «процвітати»
стихійні звалища, а те сміття, яке накопичується у
сміттєвих баках, не встигаємо вчасно забрати, бо не всі
платять за його вивіз. Не вистачає коштів на пальне, на
обслуговування транспорту. Виходить, що чесна, совісна,
відповідальна людина, яка  платить за вивіз сміття, пла-
тить ще й за свого недобросовісного сусіда, який , як і
вона, спокійно викидає сміття у ящик. Якщо ми зловимо
людину, яка викидатиме сміття в контейнер, а не має
укладеного з ЖКП договору, відповідатиме за законом.
Так не може бути. За сміття, як і за споживання світла,
газу, води, треба платити усім».

Згідно з чинним законодавством України, а саме:
відповідно до ч. 2. ст. 35-1 Закону України «Про відхо-
ди», власники або наймачі, користувачі, у тому числі
орендарі, джерел утворення побутових відходів, зе-
мельних ділянок укладають договори з юридичною осо-
бою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення
побутових відходів, та здійснюють оплату таких послуг. -
До джерел утворення побутових відходів стаття 1 дано-
го Закону відносить об’єкти, на яких утворюються побу-
тові відходи (житлові будинки, підприємства, установи,
організації та земельні ділянки). Виконавцем послуг з
вивезення побутових відходів на території м. Турка є КП
«Житлово-комунальне управління».

Згідно з п.1 розділу 5 ст. 25 Закону України «Про жит-
лово-комунальні послуги», споживач зобов’язується ук-
ласти договір на надання житлово-комунальних послуг.
До категорії споживачів вищевказаний Закон відносить
фізичних і юридичних осіб, які отримують житлово-ко-
мунальні послуги. Згідно з правилами благоустрою те-
риторії нашого міста, до порушень цих правил відно-
ситься відсутність у підприємств, установ, організацій,
підприємців, громадян, які мають у власності, або кори-
стуванні, приміщення (будівлі, споруди), договору на
вивіз побутових відходів зі спеціалізованими організац-
іями. Відповідно до Правил благоустрою, при виявленні
фактів порушення Правил благоустрою, уповноважені
на те органи мають право складати протоколи, в яких
фіксуватимуться дані порушення і на підставі яких буде
відкриватись адміністративне провадження.

Згідно зі ст. 152 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, порушення правил у сфері благоуст-
рою населених пунктів тягне за собою накладення штра-
фу на громадян – від 20 до 80 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, а на підприємців ще більше
– від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів.  Тобто,
відсутність договору на вивезення побутових відходів у
фізичної чи юридичної особи є порушенням Законів
«Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги»,
«Про благоустрій населених пунктів» та Правил благо-
устрою території міста Турка і тягне за собою адмініст-
ративну відповідальність.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Цей гріх дуже небезпечний, але про нього говорять мало, він не
зрівняється з усіма “звичними” гріхами, такими як перелюб, горди-
ня, заздрість…

Однак саме цей гріх штовхає багатьох людей ближче і ближче до
краю над прірвою, до втрати стосунків із Богом, вбиваючи віру і до-
віру, як буревій.

Якщо його не помічати і впустити у свою душу, то вона стане відкри-
тою до всіх інших гріхів.

Наведу за приклад історію дівчини з Нігерії, яка активно служила,
була віруючою і походила з християнської сім’ї. Одного дня я почув
її плач. Ридаючи, дівчина розповіла, що її батьки загинули в автока-
тастрофі, а вдома на батьківщині у неї ще шестеро братів і сестер. Зі
свого невеликого заробітку вона надсилала їм допомогу ще до не-
щасного випадку, а зараз навіть не має коштів на літак.

З її уст лунало: Я просто не розумію! Стільки років я вірно служи-
ла Господу. Я постійно давала десятину. Я намагалася жити пра-
ведно перед Богом. А тепер ось спіткало таке горе! Чому Бог до-
пустив цю трагедію? У мене навіть немає грошей, щоб купити кви-
ток на літак до Нігерії і поховати моїх батьків, не кажучи вже про
те, щоб чимось допомогти моїм бідним братам і сестрам. Безглуз-
да смерть! Навіщо? Я не розумію! Чому у праведних таке важке
життя? Що більше я наближаюся до Ісуса, то більше страждань. У
мене таке важке життя, і я зазнала стільки болю! Мені вже більше
не під силу. Але мої труднощі тільки збільшуються. Чому Бог допу-
стив, щоб мене спіткало таке?

Серце цієї дівчини було зранене, і я не знав, як можна їй допо-
могти, якщо усе здавалось просто безпомічним.

Під час молитви мене раптом осінило: Господи, адже усім нам
теж незрозуміло, чому Ти допускаєш страждання вірних сердець.
Нам незрозумілі злидні, бідність, труднощі. Це як руйнівне завдан-
ня. Ми життям своїм бажаємо догодити Тобі – але, попри все, нас
осягають скорботи за скорботами, покарання за покараннями, не-
щастя за нещастями і раптові біди.

Отче, як мені простягнути руку допомоги всім зраненим серцем,
скорботним і страждаючим ? Ми всі ставимо одне і те ж питання:
«Чому, коли я живу і чиню по правді, в моєму житті стільки болю і
мук?»

Я був вражений і здивований тою відповіддю, яку дав мені Гос-
подь!

Я почав розуміти, як легко для християн, яких спіткало гірке вип-
робування, впасти в гріх надмірного жалю. Річ у тім, що якщо ми не
дивимося на наші випробування очима Бога – якщо ми не бачимо
прихованої за сумом і горем небезпеки – ми можемо посковзнути-
ся і впасти в темну безодню!

Але ж ми повинні плакати з тими, хто плаче. Як лікарняна нянька
доглядає за хворими, так і я повинен бути поруч зі скорботними –
повинен бути їхньою підтримкою, коли вони виливають свій жаль.

Це, без сумніву, так. Однак Дух Святий показав мені, що посеред
нашої життєвої кризи настає час, коли важливо не допустити, щоб в
нашому серці проріс гіркий корінь сумніву!

Я вірю, що Бог розуміє наші мимовільні спалахи тривоги щоразу,
коли трапляється біда. Зі страху перед смертю, лихом, або іншою
трагедією, багато хто з нас каже: «Господи, для чого Ти допустив
це?» Навіть Христос на Голгофі кликав: «Боже Мій, Боже Мій! Чому
Ти покинув Мене? » (Мат.27: 46).

Але Ісус не дозволив скорботі вкоренитися і зійти сумнівом в грунті
Його серця. Він дозволив Святому Духу втішити Його. І в найтяжчу
хвилину агонії і мук доручив Своє життя і майбутнє в руки Небесного
Отця: «… Отче! В руки Твої віддаю Свого духа! ». (Луки 23:46).

Я усвідомлюю тепер, що інакше ніяк не позбутися від жалю, скор-
бот чи інших проблем, що нам не знайти жодного іншого виходу, –
якщо ми не зупинимося і не скажемо: «Я не буду більше ні запиту-
вати, ні ставити під сумнів все, що спіткало мене . Так, я сумую, і мені
боляче – але я знаю, Бог всемогутній! Досить сумніватися!»

На нашу людську думку, життя повинно складатися таким чином:
якщо ми все доручили і віддали в руки Божі, то для нас відкриваєть-
ся пряма дорога до слави; на нашому шляху не повинно бути ніяких
перешкод – ні страждань, ні випробувань.

Однак вся істина полягає в тому, що нам наших страждань не
зрозуміти. Як би ми не намагалися розібратися в життєвій ситуації,
всі наші спроби залишаться невдалими!

Наш погляд має бути зверненим до Бога, який знає більше, ніж
ми, бо у Нього – найбільша мудрість і просити про силу довіряти
Йому.

«Була ціла течія, яка почала
трактувати Літургію як видовище.
Але потім зрозуміли, що видови-
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Передусім, вважає Блаженніший Святослав, для того, аби
оживити Літургію, треба на ній не спати. Треба бути живим
учасником того дійства.

За його словами, після Другого Ватиканського собору в Ка-
толицькій Церкві і в інших спільнотах, зокрема протестан-
тських, було дуже багато дискусій на цю тему. Мовляв, що
робити, аби «то таке нудне стало веселішим».

ще – це муха - одноденка. А свя-
щенник на такій літургії-виставі
мусив виконувати роль шоуме-
на. І вони потім побачили, що
такого роду оживлення Літургії є
безплідне. Воно не веде до кра-
щого переживання зустрічі лю-
дини з Богом», – розповів Пред-
стоятель.

«Є інший спосіб – краще готу-
ватися до Літургії, і священни-
кові, і вірним», – наголосив Гла-
ва УГКЦ.

Як приклад, він навів одного
священника, який започаткував
справді літургійну реформу в
Церкві. «Він почав друкувати
тексти на кожну Утреню, Служ-
бу Божу і Вечірню, щоб ті люди,
які приходять до храму, мали
тексти перед очима і могли бра-
ти участь у співі. Не тільки розу-
міли «Господи помилуй», а все,
що там співається. Можливо,

нам усім варто йти цим шля-
хом», – сказав архиєрей.

Блаженніший Святослав дав
дві поради, які отримав ще як
семінарист від свого духівника,
як тоді до нього зверталися, ар-
химандрита Любомира Гузара.

«Ці поради мені особисто
дуже помогли. Перше, що він
казав, – ідіть на Богослужіння
як на зустріч. Не як на виставу, а
як на зустріч. Він тоді казав, що
на ту саму виставу майже ніколи
двічі не ходять, а от на побачен-
ня, на зустріч, то інша справа…
Ми йдемо на Літургію, не тільки,
щоб там щось навчитися, отри-
мати якусь інформацію, а йде-
мо, щоб зустріти Бога. Більше
того – зустріти Бога, який хоче
мені послужити. Бо Божествен-
на Літургія – це момент, не коли
я Богові служу, не коли я Йому
співаю, а коли Він для мене схо-
дить з небес, аби послужити.
Тому ми називаємо її Службою
Божою», – переконує Блажен-
ніший Святослав.

І друга порада. «Справді, для
нашої Літургії, яка є глибоко
містична, інколи потрібно допо-
моги, щоби вловити її повчаль-
ний зміст. Ідучи на зустріч, ви
йдіть з таким настроєм: Бог мені
хоче щось сказати, а я мушу
почути. Повірте мені, якщо так
ви будете йти на Службу Божу,
щось завжди нового і глибоко
іншого Бог вам скаже. Бо Гос-
подь Бог говорить. І кожного дня
інше. Немає двох однакових Бо-
гослужінь», – вважає духовний
лідер українців.

«І вийшовши з Богослужіння,
питайте себе: А що мені сьо-
годні Бог сказав? Побачите, що
вийдете з такої зустрічі з повним
серцем і особливим словом, яке
Бог звертає саме до вас», – за-
певняє Блаженніший Святос-
лав.

СТРАХ ПЕРЕД СПОВІДДЮ?
12 порад, які допоможуть

Для тих, кому сповідальня швидше нагадує залу для тортур, аніж джерело нескінченного мило-
сердя, ці 12 порад варто прочитати. І позбутися страху перед сповіддю.

Почни з молитви! Що може буде простіше: знак хреста і молитва Царю Небесний, щоби Святий Дух
прийшов і допоміг у сповіді.

Спершу подякуй! Значно складніше знайти те, за що Богові варто подякувати, ніж оскаржувати себе
за свої гріхи. Однак спершу подумай, за що ти вдячний.

Захоплюйся Богом! Дуже допомага-
ють фрагменти з Біблії про блудного сина
або оповідь про те, як Ісус омиває ноги
учням. Чи можна боятись такого Бога?

Картка з ручкою (смартфон). Запиши
свої добрі вчинки разом з поганими – і
тоді все буде видно, як на долоні, це дуже
добре порядкує сумління.

Формулювання – не найважливіше. -
Дуже часто проблеми виникають на етапі
підготування до сповіді: заучуємо все, що
маємо сказати мало не як молитву “Отче
наш”. Однак насправді добір фраз – не
найважливіше, головне – сенс.

Священник теж сповідається. І часто
з важких гріхів, ніж ті, хто сповідається в
нього. Один священник говорив, що вчить-
ся покори, сповідаючи людей, які знач-
но ближче до Бога.

Важкі гріхи можуть стати благодаттю. -
Це добре розуміють великі грішники, які
навернулись. Що більше ти відкриваєш-
ся перед сповідником, то більше Божого
милосердя можеш отримати.

Уявити собі Ісуса. Коли надходить
страх перед сповіддю, який сковує, страх
під час визнавання гріхів, пригадай собі
образ Ісуса із фільму “Страсті Христові”.
Важко засумніватися у милосерді такого
Бога.

Не здивуєш сповідника. Усі найстрашніші і найбільш безсоромні гріхи описані ще у Старому Завіті.
Священників ще із семінарії вчать бути готовими до визнання будь-яких гріхів.

Сповідайся поза Літургією. І не тільки тому, щоби вповні прийняти Благодать Літургії та Євхаристії.
Сповідь має бути в тиші, без поспіху, розважлива, подібно як праця добрих психологів і психотера-
певтів.

Знайди свого сповідника. Сповідь у одного і того священика може допомогти вирішити багато
проблем. Варто знайти того, перед ким тобі добре визнавати гріхи і ти бачиш, що сповіді є плідними.

Бог не скупий на прощення. Всемогутній Бог може простити гріхи найбільшому грішнику, якщо лише
той попросить. Чи можна не віддатись такій Любові?



 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)
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редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
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Стрийська, 48.
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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

Охоронники, вахта.
6000-9000 тис. грн. за вахту.

Харчування, проживання – за
рахунок фірми.

Офіційне працевлаштування,
повний соцпакет, хороші умови
праці. Телефони: 0976064072,
0682572853

Таким чином карпатівці і на-
далі займають другу сходинку у
турнірній таблиці. У лідера – ФК
“Стрілець” із с.Стрілки Старо-
самбірського району – на 3 очки
більше, але наша команда має
на одну гру менше. Саме зі
«Стрільцем» «Карпати» зігра-
ють наступний матч. Тож у не-
ділю, 1 вересня, потрібно прий-
ти на турківський міський стаді-
он «Карпати» та підтримати
нашу команду, адже гра обіцяє
бути дуже напруженою. Нам
конче необхідно здобути пере-
могу у цьому дербі, аби в подаль-

шому стати лідером групи. По-
чаток матчів – традиційно: юна-
ки – о 14.00 год., дорослі – о
16.00 год.

Дванадцятий тур минулої
неділі пройшов і в чемпіонаті
Турківщини з футболу. Цього дня
Явора вдома програла Бітлі –
3:5, у Либохорі вовчани розписа-
ли нічию з місцевими футболі-
стами – 1:1, Гусне отримало тех-
нічну перемогу над Нижньою
Яблунькою, що припинила бо-
ротьбу у чемпіонаті – 3:0.

А от матч «Літмир» (Присліп)
– ФК «Верхня Яблунька» не за-

вершився. Верхньояблунські
футболісти, через конфлікт із су-
перником (відмова вилученого
гравця команди Прислопа зали-
шити футбольне поле), покину-
ли футбольне поле до фіналь-
ного свистка. Хоча порушення тут
розпочалися ще з самого почат-
ку, адже команда Прислопа
організувала матч у своєму селі
на дискваліфікованому стадіоні.
Абсолютно не зрозуміло, чому
не у Шум’яч, а туди поїхали і
гравці з Верхньої Яблуньки. Оче-
видно, що між командами була
така собі дружня домовленість,
яка для обох завершилася по-
гано. За ігнорування норм Рег-
ламенту проведення футболь-
них змагань у нашому районі,
командам Верхньої Яблуньки та
Прислопа зараховано технічні
поразки з рахунком 0-3.

У наступному турі чемпіонату
району, що пройде у неділю, 1
вересня, між собою зіграють
Вовче та Присліп, Верхня Яб-
лунька та Явора, а також Бітля
та Гусне. Команда з Либохори –
відпочиватиме. Початок матчів
– о 15.00 год.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊ² “ÊÀÐÏÀÒÈ”
ÇÍÎÂÓ ÏÅÐÅÌÎÃËÈ

Цього разу під роздачу потрапив ФК “Бори” із с.Бориничі Жи-
дачівського району. Приймаючи  у 12-му турі чемпіонату
Львівщини з футболу серед команд другої ліги у себе вдома
турківчан, господарі зазнали поразки – 2:5.

Колектив Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 висловлює щире співчуття
робітниці Галині Вікторівні Сенів з приводу тяжкої втрати –  смерті
сина.

Колектив стоматологічного відділення Турківської райполіклініки
висловлює щире співчуття медсестрі Марії Михайлівні Комарницькій
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив медпрацівників  терапевтичного відділу Турківської КЦРЛ
висловлює щире співчуття медсестрі Оксані Михайлівні Бойко з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері.

Продається приватизована
двокімнатна квартира (55 м2) в
м. Турка, на площі Ринок. Євро-
ремонт. Всі комунікації. Є гараж.
Ціна – 30.000 у. о. Тел.:
0505118777. Євген.

Продається корова в с. Нижнє Висоцьке. Ціна – договірна. Де-
талі за тел.: 0957532141. Галина.

ÒÓÐÊ²Â×ÀÍÈÍ Â²ÄÑÓÄÈÂ
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖ²Þ ÇÀ ÏÎØÊÎÄÆÅÍÅ

ÀÂÒÎ ×ÅÐÅÇ Â²ÄÊÐÈÒÈÉ
ÊÀÍÀË²ÇÀÖ²ÉÍÈÉ ËÞÊ

Турківська міська рада має виплатити понад 31 тис. грн.
місцевому мешканцю, який пошкодив автомобіль внаслідок
наїзду на незакритий каналізаційний люк. Суд визнав, що прац-
івники Турківської міськради не слідкували за безпечністю до-
роги, відтак мають компенсувати водію витрати на ремонт
авто.

ДТП сталася ще на початку вересня 2018 року, коли 20-річний
водій мікроавтобуса Volkswagen T5 наїхав заднім колесом на кана-
лізаційний люк. Під час судового розгляду він розповів, що інцидент
стався у темну пору доби на неосвітленій вулиці і на ремонт авто
довелося витратити більше 28 тис. грн.

Одразу після ДТП поліцейські склали на водія протокол за пору-
шення ПДР, однак через три місяці після того Турківський райсуд
закрив адмінсправу через відсутність вини чоловіка у виникненні
аварії. Закриття адмінсправи стало одним із ключових аргументів
на користь задовільнення позову до Турківської міськради, праців-
ники якої мали слідкувати за безпечністю вулиці.

Чоловік пояснив, що внаслідок наїзду на відкритий люк, у авто-
мобілі довелось
в ід н о в л ю в а т и
праву сторону ку-
зова і замінити
розсувну дверку.
Оскільки вулиця,
на якій сталася
ДТП, перебуває
на балансі
міськради Турки,
значить саме ме-
рія має компен-
сувати матері-
альні збитки. «За-
подіяні матері-
альні збитки нега-
тивно відіб’ються
на подальшій вартості автомобіля, оскільки при продажі автомобіль
буде вважатися таким, що потрапляв у ДТП», - заявив водій.

Відтак він вимагав не лише компенсувати йому витрати на ре-
монт авто, а й виплатити 5 тис. грн. моральної компенсації. Суд
задовольнив його позов, але зменшив моральну компенсацію до З
тис. грн.

Загалом Турківську міськраду зобов’язали виплатити водію 31,3
тис. грн., однак це рішення ще не набрало законної сили, юристи
мерії ще мають можливість подати апеляцію.

Від редакції: з’ясовуючи всі обставини, пов’язані з судовим рішен-
ням, ми поцікавилися в юриста Турківської міської ради Іванни
Шубін, як зреагувала мерія на таке рішення феміди. Зокрема вона
повідомила, що наразі готує апеляційну скаргу, яка уже до кінця
тижня буде надіслана до апеляційного суду Львівської області.
Це свідчить про те, що міська рада своєї вини не визнає і готова
поборотися за справедливість. Що з того вийде – поживемо –
побачимо.

ДО ВІДОМА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Управління Державної казначейської служби України у Туркі-

вському районі Львівської області  звертає увагу, що з 05.08.2019
року набрала чинності постанова Правління Національного бан-
ку України від 28.12.2018 №162 «Про запровадження міжнарод-
ного номера  банківського рахунку (IBAN) в Україні.

Згідно з Постановою №162, в Україні номер банківського ра-
хунку  буде формуватись за стандартом IBAN та складатиме 29
літерно-цифрових символів. Рахунки вступають в дію з 01.10.2019.

З 01.10.2019 до 31.10.2019 діє перехідний період, а  з 01.11.2019
– у постійному режимі.

Реквізити рахунків розміщені на офіційній Веб-сторінці Голов-
ного управління Державної казначейської служби України у
Львівській області (https://Lviv.treasury.gov.ua – рубрика реквізи-
ти рахунків).

Бітлянська сільська рада
оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного
бухгалтера Бітлянської
сільської ради.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:
1. Вища освіта.
2. Стаж роботи – не менше 3

років.
3. Вміння працювати на   ком-

п’ютері – обов’язкове.
Для участі в конкурсі не-

обхідні наступні документи:
– заява на участь у конкурсі;
– заповнена особова картка

(форма П-2ДС) з відповідними
додатками;

– дві фотокартки, розміром 4х6
см;

– копії документів про освіту;
– відомості про доходи та зо-

бов’язання фінансового характе-
ру щодо себе та своєї сім’ї;

– копії першої та другої сторінок
паспорта громадянина України.

Термін прийняття документів
– протягом 30 календарних днів
з дня  опублікування цього ого-
лошення про проведення кон-
курсу.

Документи подавати за адре-
сою: с. Бітля, вул. Центральна,
173-а, сільська рада.

Довідки за телефоном: 3-77-
48.

Втрачене посвідчення особи, яка проживає на території гірсько-
го населеного пункту, серія А №001419, видане Бітлянською
сільською радою на ім’я Любові Іллівни Лабецької, вважати не-
дійсним.


