В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 25 СЕРПНЯ 1990 РОКУ

БОЙКІВЩИНА
НАРОДНИЙ ЧАСОПИС ТУРКІВЩИНИ

№18

(1627)

РОЗДРІБНА ЦІНА – 5 грн.

П’ЯТНИЦЯ, 1 травня 2020 РОКУ

ПЕРЕКРИТА ДОРОГА –
НЕ ПЕРЕШКОДА
Турківські поштовики завершили виплату
одноразової допомоги пенсіонерам
Ще на початку карантину, який введений в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції,
Кабмін прийняв рішення виділити всім пенсіонерам,
в кого пенсія менша 5 тисяч гривень, одноразову
грошову допомогу – 1000 гривень. Вчора турківські
поштовики завершили виплату. Проблемою стало с. Ясениця, через те, що на під’їзді до села ремонтують дорогу Турка-Східниця.
Але, з ініціативи начальника центрального відділення поштового зв’язку м. Турка Михайла Колчара, питання вдалося вирішити. За домовленістю з сільським головою с. Ясениця Оксаною Кузьмич, пошту максимально близько підвезли до населеного пункту, а вже звідти
Оксана Василівна разом з начальником відділення поштового зв’язку села Ясениця Галиною Струналь забрали поштові відправлення. Передача здійснювалася під охороною супроводжуючих пошти
– Анатолія Калиновського та Миколи Попеля,
Щоб вчасно доставити в цей населений пункт грошові виплати, таку операцію доводилося проводити
двічі: у вівторок, 28 квітня, та в четвер, 30 квітня.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

МАКСИМ КОЗИЦЬКИЙ
РОЗПОДІЛИВ ОБОВ’ЯЗКИ
МІЖ ЗАСТУПНИКАМИ

БОРИНЯ МАЄ
НОВИЙ «ШКОЛЯРИК»
Минулого тижня начальнику відділу освіти Турківської РДА Оксані
Манюх керівництво Львівської ОДА вручило ключі від нового автобуса «Школярик». Він був придбаний за кошти обласного бюджету, за
співфінансування Турківської районної ради.
Уже найближчими днями автобус передадуть для користування
Боринському НВК.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Колектив Либохорської гімназії щиросердечно вітає з ювілейним днем народження добру, щиру, енергійну людину, кухара гімназії Ірину Василівну Ціко і бажає шановній ювілярці
неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і
довгого-довгого щасливого віку!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається.
Усім колективом ми Вас вітаємо,
Щастя, здоров’я й удачі бажаємо.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас, дорогенька, на довгі літа!

Не так давно призначений голова Львівської ОДА Максим Козицький вже має всіх заступників.
А днями своїм розпорядженням
він розподілив обов’язки між
ними. Нашому землякові, заступнику голови Івану Собку, який працював ще й з Маркіяном Мальським, дісталися найважчі та найвідповідальніші ділянки роботи.
Зокрема, він куруватиме департаменти фінансів, охорони здоров’я, культури та релігії, освіти і
науки.
Без сумніву, що Іван Михайлович, не дивлячись на свій молодий вік, маючи чималий досвід,
із цими завданнями успішно впорається.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

У ТУРКІВСЬКИЙ
РАЙОННИЙ СУД
ПРИЗНАЧАТЬ
СУДДЮ
У понеділок, 27 квітня, відбулося засідання Вищої ради правосуддя, на якому розглянуто
матеріали щодо внесення подання Президентові України про
призначення судді в Турківський
районний суд. Це кандидатура
Оксани Кшик. Місце проживання її зареєстровано у м. Кам’янка -Бузька, а декларація про
доходи свідчить, що вона працює
помічником судді у Кам’янкаБузькому районному суді.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

З нагоди ювілею жительку с. Вовче Ольгу Миколаївну Лило
щиросердечно вітають дочки Леся і Наталія, син Василь, зяті
Роман і Микола, невістка Іванна, онуки – Ігор, Василь, Андрій,
Василь, свати Іван та Анна. Дорога ювілярко, щоб в душі завжди цвіла весна, а за вікном для Вас
співали птахи, щоб у житті все було мирно і спокійно. Нехай усі Ваші дні будуть
наповнені любов’ю рідних і міцними обіймами.
Міцного Вам здоров’я, Божого благословення. Хай Матінка Божа, Цариця
Свята, дарує Вам многії і благії літа.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі.
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує світ.
Дай Боже, Вам здоров’я і натхнення.
Щоб Ви прожили ще багато літ –
Під Божим і людським благословенням!

Цими прекрасними весняними днями святкуватиме свій золотий ювілей добра, щира, любляча і турботлива матуся і бабуся, жителька с. Явора Галина Іванівна Мись. Від щирого серця і з великою любов’ю вітають її з цим чудовим життєвим святом дочка Юля з сім’єю, син Олег з сім’єю, син Назар з сім’єю і
вся велика родина. Рідні бажають дорогій ювілярці міцного-міцного здоров’я,
світлої радості в житті, родинного тепла,
сімейного затишку, довгих і щасливих
років життя під Божим благословенням.
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в
хаті.
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється
рікою.
Хай завжди всміхаються сонце і
небо,
Хай Бог береже Вас весь час,
Та іншого щастя нам більше не треба.
Живіть довго, рідна, із нами й для нас!

Щиросердечно вітаємо наших дорогих і люблячих, найкращих у світі батьків, дідуся і бабусю Ореста Петровича і Ярославу Миколаївну Яцкуляків, які святкують цими весняними днями своє 65-річчя!
Дорогенькі наші, нехай ця дата стане початком кращої частини вашого життя, насиченого яскравими враженнями, радістю, добром і благополуччям. Живіть щасливо 100 років! Не
хворійте і продовжуйте радіти життю, і нехай буде так: чим
більше років, тим більше щастя! Многая і благая вам літ під
Господньою опікою.
Здоров’я міцного, щастя без
краю,
Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб сонце і зорі плекали
тепло,
Щоб завжди здоров’я у вас
було.
Щоб смутку не знали, ми просимо в долі
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Родинного затишку й мирного неба!
З любов’ю і повагою – син Сергій з дружиною Світланою, син
Орест з дружиною Реґіною, онуки – Юлія, Максим і Ернест.
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ДОРОГА ТУРКА-СХІДНИЦЯ
На цей рік на її ремонт виділено 41 млн. грн.
Як було анонсовано, нещодавно відновлено ремонтні роботи на автодорозі, що з’єднує м.
Турка з Бориславом, а відтак Дрогобичем і Трускавцем. На цей рік з дорожного фонду виділено
41 мільйон гривень. Фахівці кажуть, що цих коштів вистачить, щоб капітально відремонтувати ділянку дороги від Явори до с. Ісаї.
Роботи проводить турецька
фірма «Онур», а тому є впевненість, що зроблені вони будуть якісно й надійно. Щоправда, не відомо, коли ця важлива
для жителів Турківщини дорога
буде відремонтована остаточно, а вже коли це станеться, то
для нас значно скоротиться
віддаль до міст Борислав, Дрогобич, Трускавець. Та, більше
того, – вона відіграватиме важливу роль в туристичному розвитку нашого краю. Відпочиваючі з Трускавця та Східниці зможуть значно скоротити шлях, подорожуючи, скажімо, до Закарпаття чи на нашу рідну Турківщину. Та й села, що знаходяться в цьому напрямку, як кажуть,
оживуть, стануть привабливішими й перспективнішими. Очевидно, для багатьох це стане добрим стимулом для того, щоб оселитися
тут, придбавши будинок чи спорудивши дачу. Словом, цю дорогу можна назвати дорогою розвитку та
надії.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

КАРАНТИН ГОТОВІ СКАСУВАТИ ДОСТРОКОВО.
Шмигаль назвав головні умови
Процес виходу України з карантину може бути завершений набагато раніше, ніж очікувалося.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook зазначив, що все залежатиме від ситуації з поширенням коронавірусу в країні. Він висловив надію, що 11 травня, як і планувалося, стане “відправною точкою”, проте наступні етапи
не прив’язані до конкретних дат.
“Якщо уряд буде бачити, що кількість
хворих знижується, то другий, третій або
четвертий етапи можуть початися одночасно. Не треба буде чекати 10 або 20
днів для запуску чергового етапу”, – розповів він, зазначивши, що карантин може
бути посилений, якщо ситуація розгорнеться в гіршу сторону.
Шмигаль повідомив, що в Кабміні готуються до відновлення поступової роботи
ринків, кафе, спортзалів та інших закладів.
“Мінекономіки і Міністерство охорони
здоров’я вже розробили чіткі критерії роботи і алгоритми контролю продовольчих
ринків. Це дасть можливість прийняти
рішення про відкриття більш ніж 280
ринків по всій Україні. Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити
належні умови роботи. На окремих етапах передбачається відкриття з обмеженнями деяких закладів.
Ці обмеження будемо на кожному етапі пом’якшувати. Це стосується навчальних закладів, кафе,
спортивних залів тощо “, – повідомив прем’єр.

ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
ВЕЛИКОДНЬОГО ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА
Напередодні Великодніх
свят відділ культури, туризму та молоді Турківської РДА оголосив про проведення конкурсу малюнка
серед дітей району «Великдень до діток завітав».
У зв’язку з карантином,
діти надсилали свої малюнки електронною поштою або на Вайбер.
Всього взяли участь у конкурсі дитячого малюнка 25
дітей горян. Днями журі переглянуло їхні роботи і визначило переможців. Тож
перше призове місце присуджено Марії Ільницькій із с. Завадівка, друге місце виборола Анна Сенета з Турки, а
третього призового місця
удостоїлася Інна Комарницька із селища Бориня. Вони
були відзначені пам’ятними подарунками.
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Дорогого і люблячого, чуйного і турботливого, доброго і
щирого, найкращого у світі батька, дідуся і прадіда Миколу
Йосифовича Кисиличака, жителя с. Дністрик Дубовий, з ювілейним 75-річчям від щирого серця і з великою любов’ю
вітають дочки Ірина, Тетяна і Людмила, зяті Степан і Микола, син Іван, невістка Беата, онуки – Марія з чоловіком Володимиром, Людмила з чоловіком Миколою, Степан з дружиною Інною, Оксана, Назар, Петро, Дмитро, Христина, Каспер, Мая, правнуки – Андрій, Іван, Андрій, Максим, Артем,
Олежик і бажають імениннику міцного здоров’я, родинного
тепла, світлих і сонячних днів у житті, сповнених радістю,
теплом і любов’ю рідних, близьких та знайомих,
рясних Божих благословінь.
Спасибі, рідненький, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є.
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

ПРИКОРДОННІ
ПЕРСПЕКТИВИ
Днями на своїй сторінці у Фейсбук голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин повідомив, що спільними зусиллями вдалося оголосити тендер на початок будівництва дороги Бориня-Боберка. А це 90 мільйонів гривень. Якщо розраховувати ці кошти на протяжність дороги, то їх вистачить, щоб
капітально відремонтувати ділянку від Борині й до залізничного моста в с. Нижня Яблунька.

Щодо дороги Турка-Лопушанка, то про її перспективи написав
депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський, а також продемонстрував сканкопії документів. Зокрема, на сторінці депутата
читаємо: «Шановні друзі, в цей нелегкий час пандемії, яка зупинила наш звичний ритм роботи, ми з командою продовжуємо докладати усіх зусиль, щоб міжнародний пункт пропуску Лопушанка-Міхновець був збудований. Ми стали ближче до досягнення омріяної цілі,
адже минулого тижня нарешті був укладений договір на розробку
техніко-економічного обґрунтування будівництва пункту пропуску Лопушанка-Міхновець. Сподіваємося, що протягом двох місяців ТЕО
буде передано на розгляд Кабінету Міністрів України для затвердження. Нагадаю, що ми домоглися виділення у цьому році 130 тис.
грн. на ці роботи та безпрецедентні 8,5 млн. грн.. – на розробку ПКД
на дорогу від Турки до майбутнього пункту пропуску. Вдячний всім за
підтримку. Працюємо далі».
З огляду на це, що значна робота проводиться як на ділянці Бориня-Боберка, так й на ділянці Турка-Лопушанка, дивною стає позиція деяких місцевих жителів, які думають, що дорогу, а чи пункт
пропуску, можна збудувати за помахом руки. Зазвичай, на це потрібно декілька років. А писати в Фейсбуці різні нісенітниці виходить за лічені хвилини, до того ще й ображаючи тих, хто хоче допомагати. Треба з розумінням і відповідальністю відноситися як до
успіхів, так й до можливих невдач. Пам’ятати: хто стукає, тому відчиняють.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

КОРОВА НАРОДИЛА
ЧЕТВЕРО ТЕЛЯТ

Ольга ТАРАСЕНКО.

Напевно, вперше на Турківщин, зрештою, й на Львівщині, в с.
Лопушанка в одного з господарів корова народила четверо телят. Троє з них –
живі й здорові, а
ось те, що прийшло на світ останнім, загинуло.
Місцеві жителі кажуть, що, зрештою, й
воно могло вижити,
але господар вирішив, після народження трійні, що на
цьому все закінчиться та й пішов собі спокійно до хати. А остання тваринка з рекордної
четвірки, на жаль, просто задушилася внутріутробною плівою корови.
Наш кор.
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БОГ ЧЕКАЄ
НАШОГО ПОКАЯННЯ!
Сімнадцята глава Книги Дії апостолів розповідає про відвідини святим апостолом Павлом міста Афін,
де він повинен був дочекатися своїх співробітників і продовжити місію серед язичників. Щоб не марнувати
часу, він вирішив познайомитися з культурою великого міста. Він бродив по вулицях і площах, розмовляв
з людьми. Те, що він побачив в цьому місті, викликало бурю гіркоти і страждань в його серці: « 16 Як
Павло ж їх чекав ув Атенах, у ньому кипів його дух, як бачив це місто, повне ідолів»

Історики говорили, що в Афінах легше було зустріти
Бога, ніж людину. Павлу було гірко, що, замість справжнього і живого Бога, афіняни ревно поклонялися бездушним ідолам, віддаючи їм жар душі і розуму. Хтось
подумає: яка кому шкода від людських фантазій? Кого
зіпсували казки про бабу Ягу, або Кощія Безсмертного? Головне, щоб не було війни ...
Але Павло не міг з цим змиритися. Його душа розривалася і дух кипів, бо він розумів, що афіняни насправді
поклонялися бісам і шукали у них допомоги! Він бачив,
як люди нахабно ображають Божу велич, обманюють
самих себе і, в результаті, безтурботно прямують в пекло.
На жаль, афінська трагедія повторюється донині!
У головах більшості людей - неймовірна мішанина з
найбільш диких навколорелігійних ідей і поглядів. Як і
дві тисячі років тому, окультизм безроздільно панує в
містах і селах. Люди вірять, що розбити дзеркало - накликати сім бід. Якщо таке трапилося, треба кинути сіль
через плече, або повернутися проти годинникової
стрілки три рази. А червона нитка на зап’ясті, нібито
захист від усякого зла - це майже містична епідемія,
поширена і у високопосадовців, і в простого люду. А
чорний кіт..? Та хіба важко зрозуміти, що переходить
він вам дорогу в певному місці, бо живе недалеко. І з
порожніми відрами переходять через дорогу по тій же
причині, бо найближча криниця лише з того боку дороги,...і т.д. і т.п.
Подібні забобони засмучують Бога і доставляють
біль вірним Його служителям.
Люблячи людей, Павло відважно кинувся рятувати
їх : «17 Тож він розмовляв у синагозі з юдеями та з
богобійними, і на ринку щоденно зо стрічними..»
Павло проповідував Євангеліє юдеям і язичникам,
на площі і в домах. Несподівано він зіткнувся з філософами, які вступили з ним в диспут: « 18 А дехто з філософів - епікуреїв та стоїків сперечалися з ним. Одні
говорили: Що то хоче сказати оцей пустомов? А інші:
Здається, він проповідник чужих богів, бо він їм звіщав
Євангелію про Ісуса й воскресення».
Серед сперечальників були представники двох філософських шкіл. Філософи-епікурейці вважали головним
в житті - насолоду, а стоїки звеличували мужність. Свідоцтво Павла не вкладалося в рамки їхнього уявлення про життя і світ, і вони вирішили детальніше дізнатися про суть вчення, яке він проповідував їм. Для цього вони привели його до верховного суду на Марсовому
полі.
Павло потрапив на суд знатних людей міста. І ось
тут, в самому освіченому місті світу, в академії наук того
часу він мав засвідчити про свою віру. Безсумнівно,
Павло радів цій можливості, адже він вважав себе боржником юдеїв і греків (Рим1:14).
Павло почав з того, що всіх об’єднує: з позитивних
вражень: « 22 Тоді Павло став посередині ареопагу
й промовив: Мужі атенські! Із усього я бачу, що ви дуже
побожні. 23 Бо, проходячи та оглядаючи святощі ваші,
я знайшов також жертівника, що на ньому написано:
Незнаному Богові. Ось Того, Кого навмання ви шануєте, Того я проповідую вам».
Павло відзначив побожність афінян. Насправді, вони
боялися неповагою образити якесь божество. З пам’ятником «невідомому Богу» у них була пов’язана особлива історія.
Існує повір’я, що за шість століть до Павла в Афінах
лютувала смертельна епідемія. Люди старанно приносили жертвоприношення відомим їм богам, проте
вони не зупинили епідемію.
Але коли вони принесли жертву «невідомому Богу»,
то поразка припинилася. Це справило величезне враження на афінян, і вони збудували пам’ятник на честь
Бога-захисника, але імені та характеру Його не знали.
Павло побачив в тій далекій історії прояв Божої милості до жителів міста і сповістив, що знає дещо про
невідомого їм Бога, що захистив колись їх предків від
загибелі. Він розкрив афінянам три Його великих
якості.

1. БОГ САМОДОСТАТНІЙ
«24 Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши
Господом неба й землі, проживає не в храмах, рукою
збудованих, 25 і Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь Він мав би потребу, бо Сам дає всім
і життя, і дихання, і все».
Бог створив світ. При цьому Він не потребував чиїхось порад, не потребував і підсобників, які допомагали б Йому повісити землю «ні на чому» (Книга Йова
26:7) і поставити кордони для моря.
Він не запрошував нікого спроектувати земний ландшафт і вирішувати, де розмістити гори, а де рівнини,
де пустити річки, а де насадити ліси. У Бога було достатньо мудрості і сили Самому впоратися з будівництвом всесвіту.
Павло продовжував дивувати афінян: « 24 Бог, що
створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба
й землі, проживає не в храмах, рукою збудованих».
У світу один Господар! Він мешкає не в побудованих
людьми храмах і не в насаджених священних гаях. І
сьогодні гірко усвідомлювати, що люди витрачають даремно час, гроші і сили на пошану неіснуючих богів
замість поклоніння Єдиному істинному Богу!
Проповідь Павла вміщала все необхідне для спасіння душі. До єдиного Творця всесвіту веде лише одна
дорога через поклоніння Господу Ісусу Христу!
Павло йде далі в своєму наступі на помилкове богопоклоніння афінян: « 24 Бог, що створив світ і все,
що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає
не в храмах, рукою збудованих, 25 і Він не вимагає
служіння рук людських, ніби в чомусь Він мав би потребу, бо Сам дає всім і життя, і дихання, і все ».
Бог не потребує жертви тварин, або дітей, які нерідко в той час практикували язичники для примирення духів. Богу також не потрібні золото і срібло. Він Творець всього, в тому числі і всіх благородних металів. Йому не потрібні навіть рукотворні храми. Він вічний
Дух, і тому для Нього нічого не значать матеріальні
блага.
Але Бога потребуєш ти! Йдучи в погибель, ти робиш
нещасним себе, а не Його. Ось чому тобі потрібно впокоритися перед Ним і серйозно поставитися до Його
заклику стати Божим слугою. Ніколи не забуваймо про
самодостатність Бога!
2. БОГ ДОБРИЙ
Апостол Павло наводить 5 доказів доброти Бога.
Бог дає життя і підтримує його .
«25 Сам дає всім і життя, і дихання, і все.26 І ввесь
людський рід Він з одного створив, щоб замешкати
всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі замешкання їх».
Ми зобов’язані Богу кожним вдихом і видихом. Кожним шматком хліба і ковтком води. Кожним почутим
звуком пташиного співу і музики весняного струмочка.
Кожним промінчиком сонця і кольором райдуги.
... А все це - дари Божі!
Бог визначив кожному народу своє місце для проживання.
« 26... призначив окреслені доби й границі замешкання».
Деякі народи освоїли крайню північ, деякі – тропіки,
деякі – пустелі, деякі – гори або рівнини. Природа всюди дивна і красива, і Бог бажає, щоб люди зберігали і
обробляли її для власного блага!
Бог спонукає людей шукати тісного спілкування з
Ним.
«27 Щоб вони шукали Бога, чи Його не відчують і
не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з нас».
Бог знає, що через гріх прабатьків ми опинилися
відчуженими від Нього. Ми загубилися в лабіринтах
світу, живемо кожен за своїми правилами, а не за Божими. Ось чому на планеті панує право сильного,
мільярд людей голодує, спалахують війни. Кажуть історики, що за всю історію людства пройшло 15 тисяч воєн,
які забрали 3,5 мільярда життів. У кожному столітті цивілізація жила в мирі лише тільки тиждень. І причиною
цьому – гріх.
Гріх є причиною того, що мільйони людей щорічно
вмирають від раку, сотні тисяч сьогодні гинуть від ал-
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когольної залежності, і серед них все більше і більше
жінок і дітей. За рівнем дитячого алкоголізму Україна
перша в світі.
А сьогодні гинуть ще й від нового вірусу.
Особливе занепокоєння викликають нові норми про
включення в шкільні навчальні програми предмета з
сексуальних відносин і статевого виховання, що проповідує виняткові права ЛГБТ.
Атмосфера зла в світі є результатом гріховності людей, і якщо їм щось і може допомогти, так це навернення до Бога. Бог добрий і Він закликає людей шукати Його. Тільки Він здатний навести в світі лад. Тільки
Він може дати людині здатність перемагати зло добром. Людина повинна пережити зустріч з великим Богом, відчути Його близьку присутність і в єднанні з Ним
поширювати вплив добра.
Бог створив нас родичами Собі.
« 28 …Навіть рід ми Його! 29 Отож, бувши Божим
тим родом, не повинні ми думати, що Божество подібне до золота, або срібла, чи до каменю, твору мистецтва чи людської вигадки»
Люди не нащадки мавпи. Вони родичі Бога, створені
за Його образом і подобою. Один з проявів гріховного
божевілля людей - спроби матеріалізації невидимого
Бога за допомогою мистецтва.
Бога зображували у вигляді золотого тільця, птиці,
плазуна ... Чи варто дивуватися, що люди живуть далеко не як ангели, а тільки заради тілесних задоволень
і розмноження?
Бог закликає людину до покаяння.
«30 Не зважаючи ж Бог на часи невідомости, ось
тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися»
Покаяння - моральний обов’язок кожної людини,
де б ти не жив і ким би не був. На це вказують слова
«Бог наказує». Якщо люди повинні виконувати повеління земної влади, то тим більше вони зобов’язані беззаперечно коритися владі небесній.
Покаяння включає в себе гіркий жаль за вчинений
проступок та відмова його повторювати.
Покаяння - це визнання своєї гріховної природи і тверде рішення жити за Божим Законом.
Можна сказати і так: покаяння - це моральна революція в душі, в результаті якої в ній встановлюється
свята, добра влада Бога.
Люди, захотівши забрати славу і владу у Бога (забрати корону), прославляють самі себе. Люди не прославляють Бога, а славлять один одного. Ще не давно кричали: «Слава КПРС!», а тепер….?
І сьогодні, як наслідок гріха гордині, гинуть ще й від
нового вірусу. Варто задуматися,- чому вірус називається – корона? У Бога випадковостей не буває.
Всі люди, на всій планеті вже побачили, що корона
належить Богу.
Він є ЦАР царів.
Пониклі, горді голови, в очікуванні чогось лихого, починають розуміти, що вся слава, і влада, і поклоніння
належить тільки Богу.
ВІН ЧЕКАЄ НАШОГО ПОКАЯННЯ.
Бог справедливий
«31 бо Він визначив день, коли хоче судити поправді
ввесь світ через Мужа, що Його наперед Він поставив, і Він подав доказа всім, із мертвих Його воскресивши.»
Біблія багаторазово згадує про Божу справедливість
і людську відповідальність. Саме тому Бог віддасть кожному по його справах, інакше Він перестане бути гарантом справедливості.
«31 бо Він визначив день, коли хоче судити поправді ввесь світ,»
Бог призначив день суду для всього людського роду,
і ніхто не зможе скасувати його. Дата початку суду прихована від нашого знання. Але на суд покличуть кожного, і здійснюватися він буде «через Мужа, що Його
наперед Він поставив, і Він подав доказа всім, із мертвих Його воскресивши». Ми розуміємо, що тим Мужем є Ісус Христос.
Мало хто з афінян поставилися з належною серйозністю до проповіді апостола Павла. Більшість почали
висміювати її. А ще інші слухачі визнали апостольську
проповідь веселою і обіцяли послухати його на дозвіллі
коли-небудь ще.
З Його боку для примирення зроблено все: Христос,
принісши спокутну жертву, розплатився за наш гріх, як
переможець пекла і смерті, Він воскрес із мертвих і
вознісся на небеса. Він готує там місце для вірних і
незабаром прийде забрати їх з грішної землі. Тепер
черга за людиною.
Після проповіді Павла «... деякі мужі пристали до
нього й увірували » (Дії 17:34)
Чи приймеш ти Боже спасіння і довіриш Ісусу Христу
своє життя. Будь такою людиною!
Микола ЯЦКУЛЯК,
пресвітер церкви ЄХБ, м. Турка.
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САДИЛИ ЛІС,
ДОТРИМУЮЧИСЬ КАРАНТИНУ
Й цьогоріч Турківське ДЛГП
«Галсільліс» провело посадку лісу
з дотриманням всіх норм та застережень, визначених карантином. Загалом це зроблено на площі 6 га на
території всіх, без винятку,
лісництв. Під природне поновлення
залишено площу 21,5 га. Всього висаджено 37500 саджанців, зокрема
30 тисяч – ялиці та 7500 – бука.
Похвально, що весь садивний матеріал галсільлісівці виростили у своїх
розсадниках. А в перспективі, у зв’язку
із спорудженням сучасної великої теплиці на території Бітлянського лісництва, підприємство зможе вирощувати
садивний матеріал не лише для себе,
а й продавати його іншим підприємствам. Таким чином покращувати своє
фінансове становище.
Разом з лісівниками посадку проводили працівники шкіл, громадськість.
Про це повідомив редакцію інженер
лісових культур ДЛГП «Галсільліс»
Андрій Комарницький.
ВАСИЛЬ ВАСИЛЬКІВ.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ВИЯВЛЕНО АРСЕНАЛ ЗБРОЇ
У селі Явора, на колишньому
асфальтному заводі (Широке),
поблизу траси Львів - Ужгород,
Служба безпеки України виявила арсенал зброї, боєприпасів та
вибухівки.
З облаштованого схрону правоохоронці вилучили 400-грамову
тротилову шашку, гранатомет РПГ26, шість гранат РГД-5, одну Ф-1 та
п’ять запалів УЗРГМ. Зброя і боєприпаси були замотані у старі покривала та заховані між цегляними перекриттями.
По даному факту відкрито кримінальне провадження. Досудове
розслідування та встановлення
власника зброї проводять працівники Турківського відділення
поліції. Наразі важко сказати, хто
спромігся здобути такий арсенал
та для чого він був призначений.
Заходи з протидії незаконному
обігу зброї проводились спільно з
Національною поліцією під процесуальним керівництвом Самбірської місцевої прокуратури.
Наш кор.

про оприлюднення проектів регуляторних актів
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою
одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб,
їх об’єднань, Турківська міська рада повідомляє про оприлюднення проектів рішень сесії Турківської міської ради «Про встановлення ставки транспортного податку на 2021 рік», «Про встановлення
ставки єдиного податку на 2021 рік», «Про встановлення ставки
туристичного збору на 2021 рік», «Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку на 2021 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік», «Про встановлення ставок земельного податку на лісові землі на 2021 рік».
Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу
будуть розміщені (оприлюднені) на офіційному сайті Турківської
міської ради (turka-mrada.gov.ua).
Термін приймання пропозицій та зауважень до проектів регуляторних актів становить один місяць з дня оприлюднення проектів
регуляторних актів та аналізів його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проектів регуляторних актів та
аналізів їх регуляторного впливу: до завершення карантину просимо надавати в електронній формі на електронну скриньку turkamrada@ukr.net або 04056026@mail.gov.ua; після завершення карантину в письмовій формі на адресу розробника: Турківська
міська рада, пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500 тел./факс: 3-11-90.

Як повідомити про корупційні правопорушення,
вчинені працівниками ДПС на Львівщині
В Головному управлінні ДПС у Львівській області організовано роботу з викривачами і повідомленнями про корупцію. Повідомлення про корупцію – це повідомлення особи, що містить фактичні дані,
що підтверджують можливе вчинення працівником органів ДПС, іншими суб’єктами (особами), на яких
поширюється дія вимог Закону України «Про запобігання корупції», корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення.
Такі повідомлення можуть бути подані у будь-який зручний спосіб, зокрема:
- з використанням засобів поштового зв’язку на адресу: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35;
- на електронну адресу управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській
області (lv.corup@tax.gov.ua), особисту електронну адресу начальника управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області (lv.corup_nach@tax.gov.ua);
- засобами телефонного зв’язку безпосередньо працівникам управління з питань запобігання та
виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області, на номери: (032) 297-30-93 та (032) 297-36-99.
Із законодавчими і нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС з питань
запобігання корупції можна ознайомитися на субсайті територіальних органів ДПС у Львівській області, у розділі «Діяльність» (підрозділі «Запобігання проявам корупції»).
Марія ПАВЛОВИЧ,
начальник Турківської ДПІ Самбірського управління ГУ ДПС у Львівській області.
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СПІВЧУВАЄМО
Федерація шашок Львівщини, шахово-шашковий клуб «Олімпік»
ім. Степана Попеля, спортивна громадськість району глибоко сумують з приводу передчасної смерті провідного шашкіста та шахіста району, Комарницького сільського голови Ігоря Володимировича Комарницького і висловлюють щире співчуття родині покійного.
Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття
техпрацівнику школи Йосипу Йосиповичу Ловасу та вчителю хімії та
біології Ларисі Михайлівні Ловас з приводу тяжкої втрати – смерті
матері та свекрухи. Вічна їй пам’ять.
Бітлянський сільський голова, депутатський корпус та колектив
Бітлянської сільської ради глибоко сумують з приводу передчасної
смерті Комарницького сільського голови Ігоря Володимировича
Комарницького і висловлюють щире співчуття родині і близьким
покійного.
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