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ÍÀÄ ÄÎÕ²ÄÍÎÞ ×ÀÑÒÈÍÎÞ
ÄÎÂÅÄÅÒÜÑß ÄÎÁÐÅ ÏÎÏÐÀÖÞÂÀÒÈ,
тоді з видатками не буде проблем
Вчора відбулася, можна сказати, перша бюджетна сесія Турківської міської ради, яка сьогодні об’єднує не лише місто,
але й половину сіл району, і є однією із двох територіальних
громад. Важливо відзначити, що під час підготовки бюджету
було проведено значну консультативну та аналітичну роботу, проаналізовано всі джерела надходження і виважено
всі необхідні видатки.
Бюджетне питання було найважливіше на цій сесії і , власне, тому до нього була прикута
особлива увага як представників
депутатського корпусу, так і розпорядників коштів. А допоки в
міській раді ще не запрацював
фінансовий відділ, доповідала
по бюджету головний бухгалтер
міськради Оксана Бончук.
Спершу вона в деталях зупинилася на дохідній частині, обсяг
якої, без урахування міжбюджетних трансфертів (це ті кошти, що надійдуть як субвенція з
обласного бюджету), визначено
в сумі 76 млн. 441 тис. грн.. У
бюджеті основну частку в доходах загального фонду становитимуть надходження податків та
зборів на доходи фізичних осіб
(77,2 відсотка). За прогнозами,
900 тис. грн. в бюджет надійде
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.
Прогнозовані надходження
акцизного податку з реалізації
суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних
товарів, визначених згідно діючого законодавства, становитиме 1 млн. 200 тис. грн. Щодо
акцизного податку вироблених
та ввезених в Україну підакцизних товарів, з урахуванням надходжень від реалізації пального, ця прогнозована сума становитиме 2 млн. грн.
Розрахунок прогнозної суми
плати за землю та орендної
плати на наступний бюджетний
період – як від юридичних, так і
від фізичних осіб – становить 3
млн. 500 тис. грн. Плата за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розрізі
об’єктів житлової та нежитлової
нерухомості, становить 1 млн.
285 тис. грн. Туристичний збір
заплановано в сумі 12 тис. грн.,
а ось прогнозна сума єдиного
податку на 2021 рік становить 8
млн. 200 тис. грн. Півмільйона
гривень може одержати громада за надання адміністративних
послуг.
У загальному фонді місцевого бюджету прогнозують надход-
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ження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном,
що перебуває у міській комунальній власності, в сумі 200
тис. грн. Державне мито – 30
тис. грн., інші надходження – 40
тис. грн. Прогнозні показники
зазначених платежів визначено
з урахуванням фактичних надходжень у 2019 році та очікуваних до кінця 2020 року. Власних
надходжень бюджетних установ, що утримуються за кошти
міського бюджету, може надійти
в сумі 740 тис. грн.
Щодо доходів спеціального
фонду, то тут можна розраховувати на 45 тис. грн. екологічного податку.
Доповідачка звернула увагу й
на суми, які надійдуть до бюджету як офіційні трансферти від
органів державного управління.
Сюди увійдуть: освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам – в сумі 95
млн. 625 тис. грн., базова дотація в сумі 19 млн. 300 тис. грн..,
субвенція місцевих бюджетів
іншим міським бюджетам в сумі
800 тисяч грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з державного бюджету – 1
млн. 551 тис. грн.
Значну увагу в доповіді було
приділено й видатковій частині.
І це, власне, найбільше цікавило депутатів, та й розпорядників
коштів, що були запрошені на
сесію. Отже, загальний обсяг
видатків міського бюджету на
2021 рік затверджено, з врахуванням міжбюджетних трансфертів, в сумі 194 млн. і майже
122 тис. грн.. В тому числі видатки по загальному фонду – 193
млн. і майже 337 тис. грн., по
спеціальному фонду – 785 тис.
грн.
При формуванні показників
видатків міського бюджету враховано підвищення розміру
мінімальної заробітної плати з

1 січня 2021 року до 6 тисяч гривень, а з 1 грудня 2021 року –
до 6 тис. 500 гривень, підвищення розміру прожиткового
мінімуму на одну особу на рівні
2 189 гривень – з 1.01. 2021
року, 2294 грн – з 1.07. 2021
року, 2393 гривні – з 1.12. 2021
року. Також враховано встановлення посадового окладу працівників першого тарифного
розряду на рівні не менше як
прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на
1 січня 2021 року – 2270 гривень. Обраховано нарахування
на заробітну плату в розмірі 22
відсотків від фонду оплати
праці.
Далі доповідачка конкретніше зупинилася щодо витрат по
розпорядниках коштів. Зокрема, на утримання виконавчого
апарату міської ради затверджено видатки із загального
фонду – в сумі 18 млн. 536 тис.
грн., із них видатки на заробітну плату – 13 млн. 546 тис. 275
грн., на комунальні послуги та
енергоносії – 830 грн., на утримання апарату відділу освіти,
культури та туризму заплановано 1 млн. 537 тис. грн.., а на
утримання фінансового відділу
(6 штатних одиниць) – 1 млн.
717 тис. грн.. З них видатки на
заробітну плату – 1 млн. 400 тис.
грн.
Щодо соціального захисту та
соціального забезпечення, то
видатки тут затверджено в сумі
2 млн. 453 тис. грн.. 1 млн. 120
тис. грн.. буде витрачено на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, решту коштів
підуть на інші заходи в сфері
соціального захисту та соціального забезпечення.
У галузі освіти на дошкільні
заклади (3 ДНЗ) затверджено 8
млн. 220 тис. 998 гривень. Для
надання загальної середньої
освіти (20 шкіл) – 122 млн. 362
тис. 905 гривень, надання позашкільної освіти (БДЮТ, ДЮСШ
«Юність» та інклюзивно-ресурсний центр) – 4 млн. 172 тис. 437
гривень. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ( централізована бухгалтерія та група обслуговування) – 2
млн. 491 тис. 970 гривень. За
рахунок міського бюджету буде
(Закінчення на 2 стор.)

З нагоди прекрасного ювілею сердечно і від душі вітаємо
дорогу, люблячу, доброзичливу та привітну, щиру і турботливу
дружину, матусю, доньку, невістку і сестру – Лесю Михайлівну
Роль.
Просимо у Всевишнього для Тебе, рідна, міцного здоров’я з
цілющої криниці, сімейного щастя та душевної благодаті. Нехай
Мати Божа покриває Тебе своїм омофором, а у Твоєму серці
завжди живуть віра, надія й любов.
Скільки зір зійшло у Твоїм небі,
Не одне сузір’я – зорепад!
Просим в Господа Тобі благословення
І невтомних охоронців-янголят.
Хай усе, про що Ти щиро
мрієш,
Збудеться насправді, а не в
сні.
Будь Ти Богом й долею наділена
За невтомні справи всі свої.
З роси і води Тобі – на многая і
благая літ!
З любов’ю і повагою – чоловік
о. Роман, дочки Лариса і Христина, синочок Даниїл, батьки –
Михайло і Люба, свекор Богдан, свекруха Катерина, сестри –
Віра з сім’єю і Марія з сім’єю та вся велика родина.

Церковний хор «Дзвін» УГКЦ св. апостолів Петра і Павла м.
Турка щиросердечно вітає з ювілейним днем народження
Миколу Семеновича Боберського і бажає
шановному ювіляру неба безхмарного,
настрою гарного, здоров’я без ліку і
довгого-довгого, щасливого, під Господньою опікою, віку!
Те бажаєм, що щастям звуть
люди,
Хай усмішка не сходить з лиця.
Хай життя Ваше піснею буде,
А тій пісні не буде кінця.
Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті,
Душа нехай ніколи не старіє,
І серце не втрачає доброти!

Колектив Явірської сільської ради шле найщиріші вітання з
нагоди ювілею добрій, щирій, чуйній людині, своїй колезі –
Галині Петрівні Леневич. Бажає шановній ювілярці міцного
здоров’я, щастя, радості, добра, Божого благословення і
довголіття.
Здоров’я, щастя зичим не на
рік –
На все життя бажаєм його
щиро.
Щоб радісним і довгим був
Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм
і миром.
Цінуєм Вас за людяність і
щирість,
Тож хай Господь пошле Вам
з неба милість.
Пречиста Діва хай в житті
допомагає,
Ангел Господній на крилах
Вас тримає.
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(Закінчення.
Початок на 1 стор.)
проводитися утримання обслуговуючого персоналу та проводитимуться інші видатки з утримання загальноосвітніх закладів, навчально-виховних комплексів.
Освітньої субвенції передбачено з державного бюджету
об’єднаній громаді в сумі 95
млн. 625 тис. грн. – на заробітну
плату з нарахуванням для педагогічного персоналу. На харчування дітей у дошкільних закладах видатки визначено в сумі
1 млн. 170 тис. грн., а на харчування дітей у школах – 2 млн.
380 тисяч 550 гривень.
Враховуючи те, що фінансування медицини здійснює Національна служба здоров’я України, згідно укладених декларацій та за пролікованого хворого, кошти на медицину у
міському бюджеті є незначними: 2500 тис. грн. – на оплату
енергоносіїв та комунальних
послуг, 650 тис. грн. – на безкоштовні медикаменти.
У галузі культури видатки затверджено в сумі 15 млн. 742
тис. 125 гривень, у тому числі на
школи естетичного виховання
дітей – 5 млн. 123 тис. 325 грн.,
забезпечення
діяльності
бібліотек – 3 млн. 647 тис. 600
грн., забезпечення діяльності
народних домів – 4 млн. 945
тис. 300 грн., інші заклади – 617
тис. 100 грн., на забезпечення
діяльності музеїв та організацію
виставок – 140 200 гривень,
фінансова підтримка засобів
масової інформації (студія «Карпатський гомін» ) – 500 тис. грн.,
200 тисяч гривень визначено
для проведення фінансової
підтримки спортивної діяльності.
Важливим розділом видаткової частини є благоустрій. На це
передбачено чуть більше шести мільйонів гривень, в т. ч. оплата праці та нарахування на
заробітну плату працівників – 2
млн. 680 тис. грн., організація
благоустрою населених пунктів
– 2 млн.853 тис. грн.., 460 тисяч
гривень – на вуличне освітлення та 15 тисяч гривень – на заходи, пов’язані із програмою
«Безпечне місто».
Як і обіцяв у час передвиборчої кампанії міський голова
Ярослав Паращич, 5 млн. грн.

виділено на ремонт автомобільних доріг, а на програми місцевого значення – 1 млн. 563 тис.
грн. 30 тис. грн.. передбачено як
членські внески в Асоціації міст
Львівщини.
Важливою складовою бюджету є й прийняття 29 програм,
загальним кошторисом 14 млн.
499 тис. 500 грн. Зокрема це
«Програма з надання одноразової матеріальної допомоги
малозабезпеченим громадянам, які опинилися в скрутній
життєвій ситуації, учасникам
бойових дій АТО/ООС та членам
сімей загиблих, виплата допомог на поховання, щомісячної
адресної допомоги громадянам, які досягли 100-річного
віку, надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг»
(655 тис. 500 грн.), «Програма
надання пільг населенню (крім
ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх
справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» (40 тис. грн..), «Програма
сімейної гендерної політики,
попередження насильства в
сім’ї та протидії торгівлі людьми» (3 тис. грн.), «Програма
пільгового перевезення окремих категорій громадян автомобільним та залізничним
транспортом» (380 тис. грн.).
«Програма благоустрою Турківської міської ради», як уже
було сказано, 6 млн. грн., «Програма розвитку доріг комунальної власності» (5 млн. грн.) ,Програма підтримки студії радіомовлення «Карпатський гомін»
(500 тис. грн.), «Програми
місцевого значення на 2021
рік» (1 млн. 563 тис. грн.) Про
це також йшлося вище. «Програма національний план дій
щодо реалізації конвенції ООН
про права дитини на період до
2025 року» (15 тис. грн.), «Програма забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування на
2021-23 рр.» (240 тис. грн.),
«Програма пільгового протезування зубів для інвалідів війни,
учасників АТО, учасників бойових дій та інших декретованих
груп населення, які мають на це
право» (40 тис. грн.), «Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
та техногенного та природного

характеру на 2021 рік» (33 тис.
грн.), «Програма забезпечення
проведення призову на військову службу до лав ЗСУ на 2021
рік» (30 тис. грн.), «Програма
висвітлення діяльності Турківської міської ради у ЗМІ на
2021 рік» (200 тис. грн.), «Програма організації громадських
та інших робіт тимчасового характеру на території Турківської
міської ради на 2021 рік» (150
тис. грн.), «Членські внески Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон-Карпати-Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» (30
тис. грн.), «Програма забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень,
рішень на оплату майнових податків» (100 тис. грн..), «Програма ремонту автомобільного
моста на вул.. Лан с. Присліп»
(140 тис. грн.), «Програма оплати виконаних суспільно корисних робіт» (40 тис. грн..), «Програма на проведення заходів,
відзначення свят на т території
Турківської міської ради – День
міста, Свято меду, День
Дністра» (300 тис. грн.), «Програма «Безпечне місто» (15 тис.
грн.), «Програма підтримки
прикордонників» (30 тис. грн.),
«Програма охорони навколишнього середовища на території
Турківської міської ради» (20
тис. грн.), «Програма збереження культурної спадщини на території Турківської міської ради
на 2021 рік» (20 тис. грн.), «Програма для виготовлення землевпорядної та містобудівної проектно-кошторисної документації
для учасників АТО на 2021 рік»
(50 тис. грн.), «Програма розроблення генеральних планів
на території Турківської міської
ради на 2021 рік» (100 тис. грн.),
«Програма створення містобудівного кадастру Турківської
міської ради на 2021 рік» (10
тис. грн.).
Сесія розглянула і цілий ряд
майнових та господарських питань, які пов’язані із життєдіяльністю громади. Про найважливіші з них напишемо в наступному номері газети.
Вчора відбулася й сесія Боринської селищної ради, яка
також затвердила основний
фінансовий документ. Про це
також в наших наступних публікаціях.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПОЖЕЖА У ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
Лихо трапилося посеред дня у с.Закичера. Звідти до рятувальників надійшло
повідомлення про пожежу в дерев’яному
житловому будинку, розміром 13х7 м,
критому шифером.
На місце події негайно виїхали вогнеборці
МПК с. Верхнє Висоцьке та 58 ДПРП смт.
Бориня. Завдяки зусиллям рятувальників,
саму будівлю вдалося врятувати, однак вогонь встиг знищити дах та перекриття, речі
домашнього вжитку – на площі 10 м2, а також пошкодити стіни – на площі 40 м2.
До ліквідації пожежі було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
Наш кор.

Упродовж двох останніх років наша держава забезпечує
дітей при народженні так званим «пакунком малюка» – одноразовою натуральною допомогою, яку видають протягом 30
днів після народження дитини. Вміст бебі-боксу зараз значно
змінився, аніж він був у 2018 році. Вартість допомоги – не
менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей, віком
до 6 років, це більше 5 тис. грн. У пакунку є багато речей, які
стануть у пригоді як маляті, так і матері – пелюшки
кількох різновидів, підгузки, набір одягу для дитинки, розвиваючий килимок, рушники, дитячі гігієнічні засоби, термометри і багато чого іншого.
Щоправда, на початку року виникли певні форс-мажорні обставини і «пакунок малюка» в деяких областях України припинили
видавати. Але восени уряд схвалив постанову „Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги
„пакунок малюка”, якою зокрема затвердив порядок забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою
„пакунок малюка” за рахунок коштів державного бюджету. Тобто
цим документом було відновлено видачу бебі-боксів. Наразі батьки, у яких діти народилися до 23 жовтня 2020
року включно, та які не
отримали ,,пакунок малюка”, отримують грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”. Батьки,
у яких діти народилися
з 24 жовтня 2020 року,
матимуть змогу отримати одноразову натуральну допомогу ,,пакунок малюка” протягом 30 днів з дати народження дитини.
У разі неотримання ,,пакунка малюка”, з не залежних від батьків
обставин, вони отримають грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.
За словами начальника відділу, виплати грошової допомоги та
компенсацій районного управління соціального захисту населення Турківської РДА Галини Цебак, станом на 1 січня 2020 року у
районі залишок «пакунків малюка» становив: 66 – у пологовому
відділенні Турківської центральної районної лікарні та 29 – в управлінні соціального захисту населення. Але з початку року пологове відділення одержало ще 260 пакунків для новонароджених діточок. Протягом року їх роздавали діткам, і станом на середину грудня 2020-го в лікарні ще залишалося 13 «пакунків малюка», а в управлінні соцзахисту – два. Тож проблем із виплатою
пакунків впродовж поточного року на Турківщині не було.
До слова, відповідно статистичних даних, впродовж січня-жовтня 2020 року на Львівщині найвищий рівень народжуваності був у
Турківському районі (109 осіб на 10 тис. населення). Тож, як бачимо, «пакунок малюка» було кому видавати.
Також впродовж цього року надійшло одне звернення від
батьків виплатити «пакунок малюка» у грошовій формі.
А з 1 липня 2021 року батьки матимуть право вибору між
одноразовою натуральною допомогою ,,пакунок малюка” та грошовою компенсацією вартості одноразової натуральної допомоги
,,пакунок малюка”.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÀ ×ÓÄÎÂ² Â²ÐØ² ÒÀ ÌÀËÞÍÊÈ –
ÑÎËÎÄÊ² ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ
До дня Святого Миколая Турківська центральна районна
бібліотека для дітей організувала онлайн-конкурси дитячих
віршів та малюнків, присвячених Чудотворцю, а днями обирала їх переможців.
– Дуже важко зробити вибір, коли у конкурсі бере участь велика
кількість обдарованих дітей. І кожна дитина оригінальна по-своєму. Тому працівники бібліотеки вирішили, що перемогла дружба, –
каже заступник директора Турківської центральної районної бібліотеки для дітей Леся Пуравець. – Усім учасникам цих двох конкурсів буде вручено солодкий пакунок від дитячої бібліотеки, а
також щиро дякуємо й батькам за таких талановитих діточок.
За подарунком звертатися у Турківську центральну районну
бібліотеку для дітей.
Наш кор.
Загубилися дві собаки: мисливської породи та дворова. Чорного кольору, подекуди – із жовтими плямами.
Кому щось відомо про зниклих собак, прохання за винагороду
повідомити за тел.: 0992723379.
Продам запчастини до автомобілів ГАЗ-51, ГАЗ -52, коробки
передачі.
Звертатися за адресою: м. Турка, вул. Бойківська, 11 або за
тел.: 3-23-23.
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3 стор.

ª ÍÀÄ²ß ÍÀ Â²ÄÍÎÂËÅÍÍß ÄÅßÊÈÕ І ПРО ЧОРНОБИЛЬЦІВ
ÏÀÌ’ßÒÎÊ ÑÀÊÐÀËÜÍÎ¯
НЕ ЗАБУЛИ
ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÈ ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²
Львівська обласна державна адміністрація пропонує відновити на території області 24
пам’ятки архітектури – у рамках президентської програми «Велике будівництво». Серед
них – замки, дерев’яні церкви та костели. Деякі з пам’яток перебувають у вкрай поганому
стані. Слід зазначити, що на програму «Велике будівництво» у галузі культури з держбюджету планують витратити 55 млрд. гривень. За ці кошти протягом 2021-2024 років по всій
Україні будуть відновлювати пам’ятки архітектури та культури, які, власне, мають визначити на конкурсі.
Департамент архітектури та
містобудування Львівської ОДА подав до програми перелік пам’яток
архітектури, які він пропонує відреставрувати на території Львівщини.
Серед інших у ньому значиться
церква Св. Михаїла, що в с. Ісаї.
Цією святинею по праву ми всі пишаємося і вважаємо її унікальною.
Є у храмі дуже красивий іконостас та розписи XVIII – XIX століть.
Тризрубна, триверха Михайлівська
церква побудована у 1663 році. Звів
це диво майстер Ілля Пантелемон, про якого, до речі, нічого не
відомо, окрім того, що його руками була побудована ще церква
Св. Параскеви П’ятниці у с. Стара
Сіль. Родзинка старого храму в
Ісаях – чотириярусний бароковий
іконостас (теж з 1663 року). Збереглися два маленькі криласи (підвищення перед іконостасом
ліворуч та праворуч від амвона, на криласах стоять співці та читці). Наявність крилас – рідкість для
наших святинь. Ісаївські криласи сховані під піддашшям на різьблених стовпах. До речі, в цьому
храмі й зараз іде реставрація, і до кінця року майстри мають завершити реставрувати стіни вівтаря,
бабинця та куполів.
Відновлення цього найдавнішого дерев’яного храму Львівщини розпочали у 2018-му. Наступного
року з обласного бюджету для продовження робіт виділили майже 1,5 мільйона гривень. За цей час
укріпили та замінили несучі конструкції даху та куполів, накрили гонтям два куполи над вівтарем та
центральною навою. У цьому році скерували на продовження реставраційних робіт ще 700 тисяч
гривень, за які зараз і продовжують реставрацію. Є надія, що в наступному році також буде виділено
кошти у рамках президентської програми «Велике будівництво».
Також у Львівській ОДА пропонують відновити іконостас церкви Собору Пресвятої Богородиці (с.
Матків), яка занесена до списку пам’яток ЮНЕСКО. Іконостас теж унікальний, з різьбленими
царськими вратами.
Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

І цьогоріч, 14 грудня, в Україні відзначили День вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Указ № 945/2006 про заснування цієї пам’ятної дати підписаний Президентом України 10 листопада 2006 року.
У цей день ми віддаємо данину пам’яті людям, що ціною власного життя врятували людство, ми згадуємо і дякуємо тим, які
змушені були покинути свої домівки, свою батьківщину, які залишилися інвалідами.
За роки, що минули після
катастрофи, ми всі пройшли
складний шлях усвідомлення і переосмислення того
величезного комплексу
проблем, який пов’язаний із
використанням високих, і
нерідко небезпечних технологій. Незмінним залишається лише одне – велика повага до людей, які закрили собою світ від атомного лиха. Сьогодні ми розуміємо, наскільки велику і масштабну справу зробили
ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи.
Їхній подвиг ніколи не піддасться історичному переосмисленню – вони зробили
це в ім’я людства. І ми не
маємо права забувати про
це.
Добрі справи не залишаються непоміченими – вони як маяки світять тим, хто чекає допомоги. Нам добре відомо, як багато хороших справ робить Андрій
Лопушанський. Цьогоріч, напередодні дня Святого Миколая, його
благодійний фонд передав солодкі подарунки дітям учасників
аварії на Чорнобильській АЕС. І це не єдина підтримка фонду учасників аварії на ЧАЕС.
Упевнена, що цей приклад показовий і для інших благодійників.
Надаючи допомогу, Ви, Андрію Ярославовичу, депутат Верховної
Ради України, даруєте не просто матеріальні цінності, а даєте
радість і надію. Ще раз дякуємо Вам, що не залишаєте поза увагою учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, й висловлюємо надію, що і в майбутньому ми також можемо розраховувати на Вашу допомогу.
З повагою Мар’яна КРАЙНЯКОВЕЦЬ,
завідувач сектору постраждалих від аварії на ЧАЕС та сімейної політики.

×ÅÐÅÇ ÑÒÐÀÕ ÇÀÐÀÇÈÒÈÑÜ ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑÎÌ
ÍÅ ÌÎÆÍÀ ²ÃÍÎÐÓÂÀÒÈ ÙÅÏËÅÍÍß

КОМІСІЄЮ КЕРУВАТИМЕ
ОЛЕКСАНДР ЛАБЕЦЬКИЙ

Через коронавірус по всій Україні знизився рівень імунізації населення, а на Львівщині, за
твердженнями обласних епідеміологів, рівень вакцинації від інфекційних хвороб упав вдвічі.
На Турківщині імунізація проходить більш-менш рівномірно. Час від часу приходять на щеплення і дорослі, і діти, і боязнь вакцинуватися у населення вже не є такою, як це було рік-два
раніше, коли робили щеплення з власної ініціативи тільки одиниці.
За даними кабінету профщеплень
КНП «Турківський РЦ ПМСД», за 11
місяців 2020 року вакциною АДП-м (від
дифтерії і правця) зроблено щеплення
872 дорослим та 300 особам з числа
дітей та молоді, віком старше 7 років.
Від кору, паротиту і краснухи (вакцина
КПК) зроблено 221 щеплення дітям,
віком 1 рік, і 246 дітей, яким виповнилося 6 років, також пройшли таку ж
вакцинацію. Дифтерійно-правцевою
вакциною зроблено ревакцинацію 342
дітям, віком 6 років.
– Ми повністю забезпечені всіма необхідними вакцинами для проведення
профілактичних щеплень. Можна у кабінеті профщеплень вакцинуватись і від грипу, але дану вакцину потрібно придбати в аптеці. Як
показує практика, набагато легше та дешевше попередити хворобу, аніж лікувати її, і через страх
захворіти на Covid-19 не можна ігнорувати щеплення, – каже медична сестра кабінету профщеплень
КНП «Турківський РЦ ПМСД» Галина Нестер. – Особливо коли йдеться про дітей. Адже діти є дуже
вразливими до інфекційних збудників, якщо такі поширюватимуться серед населення. Це може
бути кір, кашлюк, свинка, дифтерія та багато інших. Цим небезпечним хворобам варто запобігти.
Зараз батьки бояться вести свою дитину у медичний заклад для вакцинації, мотивуючи тим, що
можна заразитися коронавірусом. Насправді за це не потрібно переживати: у лікарнях та поліклініках розділяють потоки пацієнтів, щоби здорові не перетинались із хворими на Covid-19, або ж
можна підібрати вигідний для дитини час і зателефонувати сімейному лікарю та повідомити про
бажання зробити щеплення. В усьому світі до питання вакцинації люди ставляться дуже відповідально. Адже вакциновані діти можуть спокійно відвідувати школи чи дитячі садочки, оскільки для
них ризик захворіти на інфекційне захворювання є мінімальним. Та й дорослим також слід пам’ятати
про щеплення проти дифтерії і правця, яке роблять раз на 10 років.
Ольга ТАРАСЕНКО.

На вчорашній сесії Самбірська районна рада визначила й
кількість та персональний склад постійних депутатських
комісій. Зрозуміло, що жителів Турківщини цікавить: а де ж
працюватимуть наші представники?
Згідно рішення сесії, троє депутатів – Олександр Лабецький (
голова), Роман Думич (заступник
голови), Михайло Ільницький (секретар) – обрали собі комісію з питань дорожнього господарства, будівництва, транспорту, паливноенергетичного комплексу та
інфраструктури. Степан Залуга є
заступником голови комісії з питань розвитку села, туризму, транскордонної співпраці та підтримки
малих фермерських господарств.
Мирослава Калинич стала членом
комісії з питань охорони здоров’я,
материнства, дитинства, соціального захисту населення та підтримки учасників ООС/АТО та їх сімей.
Ярослав Юричко є заступником
голови комісії з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
духовності та зв’язків із засобами масової інформації. Василь Чорний працюватиме у комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, взаємодії із правоохоронними органами та запобігання корупції. Наразі лише Євген Бабяк, голова Турківської
РДА, буде таким собі вільним депутатом, без залучення в комісійній
роботі. Як він сам прокоментував, допоки обійматиме посаду у
виконавчій владі, надто складно буде брати участь в роботі будьякої комісії. А коли в наступному році повноваження РДА припинять, тоді Віталій Євгенович обере собі ту комісію, працюючи в
якій зможе принести найбільше користі для Турківщини.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÏÅÐÅÉÒÈ ÍÀ “ÍÎÂÈÉ
ÑÒÈËÜ”– ÂÈÌÎÃÀ
ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÃËÓÇÄÓ
ПАСТИРСЬКИЙ ЛИСТ преосвященного владики Діонісія Ляховича, ЧСВВ, апостольського екзарха для українців-католиків візантійського обряду в Італії
в справі зміни літургійного календаря
Всесвітліші та всечесніші отці!
Преподобні брати й сестри у монашестві!
Дорогі браття й сестри в Христі!
Зі створенням церковної структури
Української Греко-Католицької Церкви в
Італії, яка об’єднує тепер усі українські
громади в одну церковну одиницю, що
має назву «Апостольський екзархат для
українців-католиків візантійського обряду, що проживають у Італії», перед нами
постало також питання синхронізації
богослужбового життя всіх наших парафій відповідно до умов, у яких ми живемо, та відповідно до вимог часу. Багато вірних нашої Церкви в Італії, як також
і в Україні, в останні роки все частіше
піднімають питання про можливість
святкування Різдва Господа нашого Ісуса
Христа разом із більшістю християн цілого світу – 25 грудня.
У середовищі наших вірних у Італії
назрів запит про зміну літургійного календаря на григоріанський, так званий
«новий стиль», яким ми користуємося в
повсякденному світському житті.
З огляду на ситуацію, яка склалася,
вважаю за необхідне подати чіткі роз’яснення з цього приводу:
1. Що таке «старий» (юліанський)
календар та чому українські Церкви використовують його досі?
Юліанський календар запровадив ще
в 46 році до Різдва Христового Римський імператор Гай Юлій Цезар, за рекомендацією астронома Созігена. Саме
відтоді рік стали поділяти на 365 або 366
днів та 12 місяців.
Проте в 1582 році астрономи помітили, що юліанський календар відстає від
сонячного циклу. Це пояснили тим, що
астрономічний рік триває не рівно 365
днів, а 365 діб 5 годин 48 хвилин і 6 секунд. І якщо 5 годин враховували під час
високосного року, то про 48 хвилин і 6
секунд «юліанці» взагалі забули. А вони
за понад півтора тисячоліття набігли на
цілих 10 діб.
Саме тому григоріанський календар
був впроваджений Папою Григорієм XIII,

щоб виправити неточності юліанського.
Більшість країн світу прийняли його та
користуються григоріанським календарем у світському та церковному житті.
Від XVI до XX століття минуло ще 400
років. Тому зараз різниця між календарями (юліанським та григоріанським)
становить 13 діб. Саме тому понад 75%
християн світу, серед яких і католики, і
православні, відзначають Різдво 25 грудня, й лише 25% людей святкують його з
тринадцятиденним запізненням. У повсякденному житті християн східної літургійної традиції, до яких належимо й ми,
українці, зміни відбулись у 1918 році,
коли в Україні ввели григоріанське літочислення, але Церква так і не сприйняла цієї календарної реформи та продовжує користуватися юліанським календарем у той час, як усі її вірні вже давно
звикли жити за григоріанським у цивільному житті. До 1918 року в Україні святкували Різдво 25 грудня, Преображення
– 6 серпня й так далі, адже держава
жила за «старим»/юліанським календарем. Коли в нас наступало 1 січня, Новий рік, коли теж святкуємо Обрізання
Господнє та пам’ять святителя Василія
Великого, то у світі, який користувався
«новим»/григоріанським календарем,
вже було 14 січня. Перейшовши у
світському житті на григоріанський календар, ми почали думати, що Різдво –
7 січня, а Покрови – 14 жовтня, адже
живемо й думаємо за новим календарем, а в Церкві все є за юліанським.
2. Чи справді ми святкуємо Різдво
Господа нашого Ісуса Христа 7 січня,
Хрещення Господа нашого Ісуса Христа – 19 січня, Благовіщення Пречистої
Діви Марії – 7 квітня й т. д.?
Заглянувши в церковний календар чи
богослужбові книги українських Церков,
незважаючи на конфесію, побачимо, що
Різдво Христове завжди є 25 грудня, Богоявлення – 6 січня, Благовіщення – 25
березня. Просто 25 грудня за церковним («старим»/юліанським) календарем припадає на 7 січня за світським
(«новим»/григоріанським), у випадку з
усіма іншими святами – аналогічно, зав-
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З наближенням дня Святого Миколая ми традиційно готували
подарунки своїм рідним, друзям, колегам. Особливо на них чекала
дітвора.
За сприяння Благодійного Фонду «Дитячі Стежинки» та служби у
справах дітей Львівської облдержадміністрації, Турківщина отримала п’ять телевізорів та іграшки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Напередодні дня Святого Миколая голова Турківської райдержадміністрації Віталій Бабяк, спільно із заступником голови райдержадміністрації Василем Цибаком та з працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації, вручив подарунки прийомній сім’ї та сім’ям опікунів,
піклувальників.
Прийшли привітати гостей вихованці вокального гуртка Будинку дитячої
та юнацької творчості міста Турка (керівник Олександра Цуняк).
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури,
туризму та молоді Турківської РДА.

жди календар, за яким
живе на даний момент Церква, «запізнюється» на 13
днів. Таким чином допоки
ми в Церкві дійдемо до дня
святкування Різдва Христового, тобто 25 грудня, то у
своєму світському житті вже
будемо мати 7 січня.
3. Який календар нам обрати?
Виходячи з астрономічних даних, григоріанський
календар є точніший за юліанський. Його ми дотримуємося у своєму повсякденному житті. Це зрозуміли також 75% християн у світі, серед яких
католики, протестанти та православні.
Показово, що більшість православних
християн, а саме віряни Антіохійської
(Сирія), Олександрійської (Африка),
Кіпрської, Румунської, Елладської (Греція), Болгарської Церков, Константинопольського Патріархату перейшли ще в
20-х роках минулого століття на «новий»
календар. І лише ті Церкви, на яких
віддавна впливала Москва, користуються «старим» календарем. Це стосується вірян Російської, Єрусалимської, Сербської та Грузинської Церков, афонських монастирів, а також православних
України й Білорусі.
Постає закономірне питання: який
календар буде правильно обрати нам?
Правильно є жити, позбувшись роздвоєності, мовляв, у Церкві ми поводимося
по-одному, живемо за одним ритмом, а
у світському житті – по-іншому, адже
наше духовне життя тісно переплетене
з нашим повсякденним життям. Святкувати Новий рік перед Різдвом не є нормально. А з огляду на те, що ми маємо
Різдвяний піст, який готує нас до великого празника Різдва Христового, гучні
святкування Нового року – який ми звикли, до речі, святкувати за григоріанським календарем – створюють своєрідний дисонанс у духовному житті.
4. Вимоги часу та середовища.
Найперше потрібно чітко усвідомити,
що календарі – це просто інструмент
відліку часу, що в них немає нічого священного, незмінного. У контексті нашо-

го життя тут, у Італії, коли 25 та 26 грудня
є вихідними днями, 6 січня (день празника Богоявлення за григоріанським
календарем) є теж вихідним, як і 15 серпня в день Успення Пресвятої Богородиці, а 7 січня, наприклад, потрібно ставати до праці, бо ж у Італії це звичайний
робочий день: не святкуючи одне Різдво
25 грудня, бо воно «не наше», ми змушені пропустити й інше – «наше». Тому
перейти на григоріанський календар –
це вимога часу, середовища та здорового глузду. Це допоможе українському
християнину позбутися відчуття окремішності, відірваності від світового християнства, зробити крок уперед, продемонструє нашу відкритість, уміння йти в ногу
з часом, зберігаючи нашу ідентичність.
5. Чи ми втратимо свою ідентичність
та традиції?
Тут відповідь є чіткою та лаконічною:
ні, ми нічого не втратимо. Ми збережемо традиції Святвечора, коляди, посвячень і благословень пасхальних кошиків,
вербових галузок та всі наші культурні
надбання. Адже вони не прив’язані до
дати, а до події, яку святкуємо.
Отож звертаюся до всіх наших душпастирів і вірних належно приготувати наші
громади до переходу на використання
григоріанського календаря в нашій
літургійній практиці.
+ ДІОНІСІЙ
Дано в Римі при катедральному храмі
святих мучеників Сергія та Вакса в день
святого преподобного й богоносного
Сави Освященного.
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ЖИТТЯ ПРОЖИТИ – НЕ
ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ…
Ця народна мудрість передається з роду в рід, з покоління
в покоління. Адже людина проходить по життю не завжди
прямою дорогою. Трапляються на ній й круті повороти, важкі
підйоми, глибокі вибоїни, колюче терня, словом різні-різні
перешкоди… Зважити все, а відтак зробити підсумок прожитих літ, можна лише у старшому, зрілому віці.
21 грудня жительці м. Турка
Катерині Іваник виповнилося 95
років. І з нагоди такого особливого свята довгожительку
прийшли привітати працівники
Турківського територіального
центру соціального обслуговування. Принесли ювілярці не

тільки солодощі, а й теплі та
щирі слова побажань. А п. Катерина сердечно дякувала усім,
що не забули про неї на старості
літ.
Народилася п. Катерина в с.
Ісаї, а проживає в Турці. Важку
життєву дорогу довелося пройти цій жінці, пережити голод і
холод, сирітство і війну. Змалку
наймитувала, поневірялася по
людях, заробляючи собі на прожиття – від Ісай аж до Борислава. А коли подорослішала та
навчилася смачно готувати
страви, то й вибрала хліб для
себе – стала куховарити.
Катерину по-батькові кличуть трохи дивно, на жіноче ім’я
– Анастасіївна.
Так колись,
якщо не було офіційно зареєстрованого батька, дитину записували по батькові на ім’я матері.
– Мама з татом не були в
шлюбі. І я свого батька не пам’ятаю. Лише тітка розповідала, що татова доля склалася
трагічно, – пригадує Катерина
Анастасіївна. – Коли їхав підводою з Ясінки до Ісаїв, було
дуже мокро, і якраз на скалі
віз несподівано потягнуло у
провалля. І коні загинули, і тато
забився. Мене ще тоді на світі
не було – мама на той час була
вагітна мною. А коли я народилася, то маму рідні заставили
вийти заміж за вдівця, який мав
трьох дітей. Але він мене не
любив. Завжди згадую один
прикрий випадок, який назавжди змінив моє життя, відокремив від мами. Якось мій названий батько прийшов з поля,
та й захотів скуштувати яблуккислячок, які лежали на шафі.
Але ми, діти, ними ще з самого
ранку поласували , залишивши
лише кілька. Він попросив
сина, щоб дав йому яблуко, той

дав одне батькові, одне взяв
собі. «А де решта? Хто брав яблука?!» – закричав вітчим, як
навіжений. «Антось їв, Анця їла,
і Каси дали», – відповів старший син. То він своїх дітей не
бив, а мене так збив палицею,
що я мало не зомліла. Після
того, як розповіла про цей
випадок матері, я більше в
тій сім’ї не жила, мене мати
звідси забрала й передала
на виховання тітці.
Молодій, енергійній, працьовитій дівчині роботу було
знайти не важко. Катерина
влаштувалася варити обіди
солдатам у військове містечко, що на Завадівці. Згодом
знайшла свого судженого і
навіть не здогадувалася, що
саме із військовими їй доведеться пройти чималий
відрізок життєвого шляху.
Звідси, на початку війни, за
наказом
командування,
пішла куховарити в частину
військових регулювальників,
що дислокувалася на Волині.
Військові регулювальники
супроводжували колони і
військову техніку, тож куди йшла
частина, туди з солдатами й
Катерина. Так вони, за словами моєї героїні, спочатку вирушили фронтом на Закарпаття,
а далі з Ужгорода частину перекинули у Словаччину, в м.
Пряшів, потім пішли на Моравію – в Чехію, де й дізналися
про переможне закінчення
війни.
– А через два тижні нас всіх
посадили у товарні вагони й
відправили на Владивосток, а
звідси за якийсь час в Манчжурію (Китай), бо ще тривала
японо-китайська війна, – каже
95-річна горянка.
Тож разом з військовими кухарка Катерина Іваник побувала у багатьох країнах і Господь милував її від ворожої кулі
та дарував силу і здоров’я
пройти ті нелегкі воєнні стежки-дороги.
– Пригадую один трафунок у
Манчжурії. Усі жінки - солдатки
там в комбінезонах ходили.
Дуже худенькі-худенькі були й
на вигляд не такі, як наші, ну,
зовсім мені вони не подобалися. А я була повненька, кругленька, поставна. Якось наказали піти в тутешню крамницю
купити продуктів, а нас, військових жінок, не пускали в магазин
самих, лишень з чоловіками, бо
чужинці могли навіть вбити чи
познущатися. Зайшли в магазин, китаєць подивився-подивився на мене, навіть взяв,
пощупав за руку й щось сказав
на мою адресу. Я зовсім не
знала його мови, то й не розуміла, що каже. Солдат, який супроводжував мене до магазину,
переклав: «Він сказав, що
руські жінки дуже гарні», – згадує сьогодні з усмішкою на устах Катерина Іваник цей випадок.

Катерина Іваник – учасник
війни. Удостоєна багатьох нагород, серед яких є й ордени.
Щоправда, залишилися лишень документи про їх присвоєння. А самі нагороди покрали
діти, коли працювала у харчоблоці в турківському дитячому будинку.
–
Знаєте, як то після війни
було: різні діти, хтозна звідки. У
дитбудинку я не лишень працювала, а й жила там, і навіть
спала на кухні. І хтось з дітвори
ухитрився вкрасти із шухляди ті
нагороди, бо ордени виглядали гарними, блискучими – як золоті. Та й ще одну прикрість маю:
через помилку військового обліковця, замість прізвища Іваник у військовому квитку написали Іванюк. Прізвище не те – і
втрачено статус ветерана війни.
Щоби виправити помилку, треба було ходити по судах та
різних інстанціях, а я вже не захотіла на старість тим займатися. Так і залишилася учасником
війни, – каже бабуся.
Із своєї трудової біографії 25
років Катерина Анастасіївна
віддала роботі на кухні Турківського дитячого садка. Там дуже
любили її за веселу вдачу, за
щирість, материнське відношення до маленьких діточок.
Але життя старенької турківчанки сьогодні склалося так, що
доживати віку доводиться самій.
Більше 5 років доглядає одиноку бабусю робітниця Турківського районного центру соціального обслуговування Оксана Турянська.
– Я дуже задоволена тим, як
працівники терцентру ходять
коло таких, як я. Принаймні на
роботу своєї доглядальниці нарікань не маю: усе виконає, що
попрошу, зробить. Добра, працьовита, чесна. Часто заходить
до мене і їхня начальниця Жанна Андрущакевич. Жанна Григорівна також цікавиться моїми справами, моїм здоров’ям,
розпитає про проблеми, розрадить, коли сумно на душі.
Завжди навідує маму син Михайло, який живе в Турці. І мама
дуже схвально відгукується про
сина, що знаходить вільну хвилинку для матері, хоч й сам
часто хворіє, що не забуває, допомагає, піклується, постійно
телефонує.
Старість не радість, але п.
Катерина не падає духом, якщо
спіткає, бува, якась невдача.
Нелегке життя навчило жінку
переборювати труднощі, не скиглити, коли важко, а йти вперед.
Сама ще зготує обід, попорається на грядочці біля хати.
Ще минулого року бабця Катерина
брала
невеличкий
стільчик, сідала на тротуарі
поруч своєї оселі і продавала
вирощене на власному городі –
цибулю, кріп, петрушку.
Життя прожити – не поле перейти… Хоча перейти поле набагато легше, аніж іти життєвою
дорогою. Хтось скерує своє життя в бік Бога, а хтось у бік самого себе – поставивши на перше
місце своє «я». Катерина Іваник вибрала перший керунок,
тому й заслужила в Господа
довге життя.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Маринка Кузьмак та Марія Павлівна Кузьмак із с. Сигловате щиросердечно вітають з днем народження, яке святкуватиме 28 грудня, дуже добру, щиру, мудру, чуйну людину,
свою першу вчительку – Марію Іванівну Цап.
Шановна Маріє Іванівно! Хай наступні роки та майбутні
дороги рясніють добром, теплом, увагою, радісними подіями. Хай щастить Вам у всіх задумах. Доброго Вам здоров’я, мирного неба, благополуччя, поваги від людей, любові від рідних, Божого благословення на многії і благії
літа!
Нехай буде у Вас усе в порядку.
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай ліку не буде щасливим рокам,
Хай Бог помагає, дорогенька, Вам!

ÂÈ – ÍÀØ² ÐßÒ²ÂÍÈÊÈ
Висловлюємо щирі слова вдячності лікарю-інфекціоністу
Надії Ярославівні Томинець – людині великої фахової мудрості
і професіоналізму, високих моральних і людських цінностей,
лікарю від Бога, яка рятує життя людей. Низький уклін Вам,
шановна Надіє Ярославівно!
Не менше хочемо подякувати медичному персоналу інфекційного відділення Боринської лікарні – за щире ставлення, за доброту, за материнське відношення до хворих, милосердя і співчуття.
Ви – наші справжні рятівники, люди в білих халатах! Це медичні
сестри – Марія Степанівна Вовк, Іванна Іванівна Марчишак, Іванна Михайлівна Сташек, Світлана Богданівна Бовдрич, Марія Мар’янівна Матківська; молодші медичні сестри – Стефа Миколаївна
Макарик, Марія Василівна Свястин, Марія Богданівна Будз, Світлана Михайлівна Михайлишин, Оксана Лук’янівна Марчишин. Ми щиро
їм вдячні.
Нехай Господь благословляє Вас і Ваші родини міцним здоров’ям, світлою радістю, довгими та щасливими роками життя.
З повагою – Володимир Сливар, Катерина Тереняк, Дмитро
Пасічник, Оксана Сливар, Марія Сливар, Надія Кравців, Люба
Комарницька, Валерій Будз, Емілія Хомик, Микола Цюркало.

НИЗЬКИЙ УКЛІН
ВАМ, МЕЦЕНАТИ
З нетерпінням чекали чудового свята – Дня Святого Миколая – учні Нижньовисоцького НВК, адже День Святого Миколая – одне з найулюбленіших свят для всіх українських
дітей. Як і в попередні роки, завітав Святий Миколай до Нижньовисоцького НВК й цього року.
Подарунки одержали дошкільнята, учні початкових класів та старшокласники.
Педагогічний та учнівський колективи Нижньовисоцького НВК
щиросердечно дякують за організацію подарунків до Дня Святого
Миколая підприємцям: Ользі Захарчик, Марії Скабарі, Василю
Бовдричу, Івану Буштину, Василю Негіру, Василю Вотьканичу, Зеновію Кубану та Ігорю Павлику.
Бажаємо вам, благодійники, міцного здоров’я, щастя та довгих
років життя. Нехай Всевишній обдаровує вас і ваші родини своїми
ласками і щедротами, додає вам сили і наснаги, зігріває любов’ю
за ваші добрі справи.
Здоров’я вам, миру, злагоди, родинного тепла, щасливого Нового року і Різдва Христового!
З повагою – Микола ФЕДЬКО,
директор Нижньовисоцького НВК.

ÏÅÐÅÄÀËÈ ÌÀÉÍÎ ÃÐÎÌÀÄÀÌ
Вчора відбулася сесія Самбірської районної ради, яка багато уваги приділила майновим питанням. Зокрема громадам
було передано майно, яке колись належало районним радам
минулої каденції і було передано новообраній Самбірській райраді.
Так Турківській громаді передали 23 навчальні заклади, 23
об’єкти нерухомого майна, серед яких адмінбудинок Турківської
районної ради, де сьогодні розміщується РДА, та ще чимало державних установ; усі лікарські амбулаторії, що знаходяться на території Турківської ОТГ; 9 організацій – Турківський районний Народний дім «Просвіта», Турківський районний народний музей
«Бойківщина», Центр професійного розвитку професійних працівників Турківської районної ради, Будинок дитячої та юнацької творчості, комунальна установа – інклюзивно-ресурсний центр, КНП
«Турківська ЦРЛ», КНП «Турківський РЦ ПМСД», студія районного
радіомовлення «Карпатський гомін» та Турківська центральна
бібліотечна система.
Щодо Боринської селищної ради, то їй дісталися 32 навчальні
заклади та КНП «Боринська районна лікарня».
Василь ВАСИЛЬКІВ.

6 стор.
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ÄËß ×ÎÃÎ ÌÈ ÌÀªÌÎ
×ÈÒÀÒÈ Á²ÁË²Þ
Закінчується 2020 рік. Цей рік був особливий для всіх. Пандемія, яка ще не закінчилася, заставила всіх
більше чи менше, або хоч на мить, задуматися і шукати відповіді на складні питання, - а що далі? Для
християн, які люблять, читають і досліджують Біблію, він був особливий тому, що вони побачили
здійснення пророцтв, записаних у цій Святій книзі про останні дні.
Рік 2020 був проголошений роком Біблії, про це писала газета «Бойківщина». Сьогодні можна задати
питання до всіх, хто називає себе християнами, про те, чи спромоглися прочитати Біблію за рік. Якщо
так, то ви щасливі, бо ця велика подорож по Біблії принесе добрий плід.
Якщо ні, то і надалі будете жити в страху перед невідомим майбутнім.
Прямо кажучи, ми маємо читати і досліджувати
Біблію, тому що вона є Божим Словом до нас. У 2-му
Посланні до Тимофія 3:16 стверджується, що Біблія
«Богом надхнена».
Існує багато питань, піднятих філософами і простими людьми, на які Бог дає відповіді у Святому Письмі,
наприклад: У чому ціль життя? Звідки ми походимо?
Чи існує життя після смерті? Що відбувається після
смерті? Як нам потрапити у Рай? Чому світ сповнений
зла? Чому нам доводиться примушувати себе робити
добро? Крім цих «глобальних» питань, вона дає безліч
практичних порад на такі теми, як: Чого я очікую від
дружини? Як я можу мати успішний шлюб? Як я можу
бути хорошим другом? Як я можу бути хорошим батьком? Що таке успіх, і як мені його здобути? Як я можу
змінитись? Що дійсно важливе у житті? Як я можу жити,
щоби потім не жаліти, озираючись назад? Як я можу
догодити Богу? Як я можу отримати прощення? Як я
можу з перемогою вийти із несприятливих обставин?
Ми повинні читати і досліджувати Біблію, тому що вона
абсолютно надійна і безпомилкова. Біблія унікальна
серед так званих «святих» книг тим, що вона не просто
викладає моральне вчення і говорить: «Вірте мені!».
Вона дає нам можливість випробувати її, перевіряючи
сотні детальних пророцтв, історичних повідомлень і
наукових фактів, що містяться в ній. Ті, хто говорить, що
Біблія містить помилки, глухі для правди.
Одного разу Ісус запитав, що легше сказати: «Прощаються тобі гріхи твої», чи «Встань, візьми ложе своє
і ходи». Тоді Він довів, що має можливість прощати гріхи
(дещо, не бачене для людей), зціливши паралізованого чоловіка (у чому оточуючі могли переконатися на
власні очі). Так само нам дано запевнення, що Боже

Слово правдиве щодо речей, які ми називаємо духовними. А нам усім потрібне прощення гріхів.
Ми маємо читати і вивчати Біблію, тому що Бог незмінний – Біблія така ж актуальна для нас, як і в часи
свого написання. Хоча світ навколо нас змінюється,
людські бажання і природа залишаються такими ж.
Гортаючи сторінки біблійної історії, ви побачите постійну закономірність, – незалежно від того, особисті це
стосунки чи суспільні, «немає нічого нового під сонцем».
І поки більша частина людства продовжує пошуки
любові й задоволення у невідповідних місцях, Бог – наш
добрий і милосердний Творець – повідомляє, що саме
принесе нам ПОСТІЙНУ радість. Його Слово, Святе
Письмо, настільки важливе, що Ісус сказав про нього:
«Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих» (Матвія 4:4). Іншими
словами, якщо ви хочете жити найбільш повним життям, як це передбачено Богом, слухайте і слідуйте Божому Слову – це навіть важливіше за харчування!
Нам слід читати і вивчати Біблію, тому що нас оточує
дуже багато оманливих учень. Біблія дає нам мірило, з
допомогою якого ми можемо відрізняти правду від
неправди. Вона говорить нам, який Бог. Неправильне
уявлення про Бога призводить до поклоніння «ідолам»
чи «фальшивим богам». А це приводить до втрати благословення і до покарання.
Біблія говорить нам, як потрапити у Рай…, і це досягається не нашою добротою чи хрещенням, чи чим-небудь іншим, що ми можемо ЗРОБИТИ самостійно (Івана
14:6; Ефесянам 2:1-10; Ісаї 53:6; Римлянам 3:10; 5:8;
6:23; 10:9-13). На всіх своїх сторінках Боже Слово показує нам, як сильно Бог любить нас (Римлянам 5:6-8;
Ісаї 53:1). І знаючи це, ми запрошені любити Його у
відповідь (1 Івана 4:19).

ÍÀ ÔÐÎÍÒ² ÒÀÊÎÆ
×ÅÊÀÞÒÜ ÑÂßÒ
Дуже скоро на поріг наших осель ступлять новорічні і різдвяні свята, які
несуть радість, святковий настрій, Господню
благодать. Звичайно, що
цих чудових святкових митей чекають і наші безстрашні охоронці миру,
спокою і суверенітету України на Сході України. І
хоча солдатам немає
можливості у святковій
атмосфері зустріти Новий рік чи Різдво Христове, адже вони на бойовому
посту, на передовій, все ж
хочеться, щоби ця світла
радість заполонила та
зігріла їхні героїчні серця.
Саме тому жителі Турківщини продовжують надавати благодійну допомогу добровольцям – мужнім
оборонцям рідної землі з
надією, що вона хоч трохи
скрасить
солдатські
будні, дасть відчути тепло рідного дому, подих таких очікуваних веселих зимових свят.
Ісаївський НВК пожертвував солдатам 1000 гривень, турківчанка Марія Сидорович – 100 гривень,
пані Галина принесла дві пачки кави, Олег Лутчак – продукти. Також продукти пожертвували жителі
Боберки – Люба, Марія і Лідія Бутреї, Оксана Шимків, Галина Возняк, Ігор Славич та жителі з Гусного
– Наталія, Анна і Наталія Змійовські, Марія Чичерська та Марія Ільницька. Волонтер Марія Матківська та голова місцевого осередку благодійного фонду «Милосердя» Мирослава Калинич щиро вдячні
благодійникам за допомогу військовим на фронт.
Кожен вантаж з Турки з допомогою для бійців Правого сектора першої штурмової роти– це
усвідомлення того, що про захисників не забувають. Це така собі маленька вдячність за їхню велику
роботу. А для самих воїнів не лише матеріальна, а й моральна підтримка, що додає духу і впевненості,
а основне – віри в перемогу. Армія, яку підтримує народ, обов’язково вижене ворога із рідної землі.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Біблія підготує нас до служіння Богу (2 Тимофію 3:17;
Ефесянам 6:17; Євреям 4:12). Вона допоможе нам
дізнатись, як врятуватися від гріха і його наслідків (2
Тимофію 3:15).
Роздуми над нею і слідування її повчанням принесе
успіх у житті (Ісуса Навина 1:8; Якова 1:25). Боже Слово
також допоможе нам побачити гріх у нашому житті і
позбавитись його (Псалтир 118:9, 11). Воно покаже
вірний життєвий шлях, роблячи нас мудрішими за наших учителів (Псалтир 31:8; 118:99; Притчі 1:6). Біблія
утримає нас від марнування років нашого життя на те,
що є недовговічним і несуттєвим (Матвія 7:24-27).
Читання і вивчення Біблії допоможе нам за привабливою «приманкою» грішних спокус побачити болючий
«гачок», аби ми змогли вчитися на помилках інших, не
допускаючи їх особисто. Досвід – великий учитель, але
коли доводиться отримувати уроки від гріха, він стає
дуже суворим учителем. Набагато краще вчитися на
помилках інших. І в Біблії існує так багато прикладів для
ознайомлення – як позитивних, так і негативних (які
інколи бувають із різних моментів життя однієї і тієї ж
людини). Наприклад, читаючи про Давида у його перемозі над велетнем Голіафом, ми можемо переконатися, що Бог вищий за все те, з чим нам деколи доводиться боротись (1 Самуїла 17). Той же Давид, зазнавши
поразки від спокуси вчинити перелюб з Вірсавією, показує, якими довготривалими і жахливими можуть бути
наслідки «миттєвого задоволення» (2 Самуїла 11-12).
Знання Біблії дає нам реальну надію і мир, коли
здається, що все навколо нас йде до руйнування (Римлянам 15:4; Псалтир 111:7; Авакум 3:17-19).
Біблія – це книга, не призначена просто для читання. Це – книга для вивчення і подальшого застосування. В іншому випадку, це буде так само, як споживати
їжу без пережовування, а потім випльовувати її назад
– жодної поживної цінності від цього ми не отримаємо.
Біблія – це Боже Слово. Воно настільки обов’язкове
і невідмінне, як і закони природи. Ви можете нехтувати, ігнорувати їх, але вам це тільки нашкодить, як і нехтування законом гравітації. Загалом, важливість Біблії
для нашого життя неможливо переоцінити. І чим
більше зусиль ви докладатимете, щоб дійсно вкопатись у глибину, читаючи Біблію, тим більшою буде нагорода за ваші старання.
Життя ще продовжується. Щасливого вам Різдва і
Нового року!
Хай Господь дасть усім бажання звернути свої вуха,
свої очі і свої серця до Його Святого Слова – Біблії. Він
дуже прагне, щоб ми нарешті Його почули, бо дуже хоче
нас спасти.
Слава Ісусу Христу!!!
Пресвітер Церкви ЄХБ м. Турка Микола ЯЦКУЛЯК,
головний лікар КНП “Турківський РЦПМСД”

“ÍE ÍAÇÈÂAÉÒE ÖE PIÇÄÂO
“ÊAÒOËÈÖÜÊÈÌ”!
Icтopик нa пaльцях пoяcнив, чoмy 25
гpyдня є пpaвильнoю дaтoю
cвяткyвaння
Icтopик i жypнaлicт Пaвлo Бoндapeнкo в cвoємy блoзi
зaкликaє yкpaїнцiв пepecтaти нaзивaти Рiздвo, якe
cвяткyєтьcя 25 гpyдня “кaтoлицьким”. Aджe нacпpaвдi ми
пoвтopюємo нiщo iншe як пpoпaгaндy “pyccкoгo мipa”.
“З 15 пpaвocлaвних цepкoв, якi вхoдять y диптих
Кoнcтaнтинoпoльcькoї Пpaвocлaвнoї Цepкви (Вceлeнcький
пaтpiapхaт) 25 гpyдня Рiздвo Хpиcтoвe cвяткyють 9 цepкoв:
Кoнcтaнтинoпoльcькa (кpiм Aфoнy) (1 мicцe в диптихy),
Oлeкcaндpiйcькa (2 мicцe), Aнтioхiйcькa (3 мicцe), Pyмyнcькa (7
мicцe), Бoлгapcькa (8 мicцe), Кiпpcькa (10 мicцe), Eллaдcькa (11
мicцe), Aлбaнcькa (13 мicцe), пpaвocлaвнi цepкви й Пpaвocлaвна
цepквa Чecьких зeмeль i Cлoвaччини (14 мicцe), a тaкoж
Пpaвocлaвнa цepквa в Aмepицi.
Нaвiть y Pociї дo 1918 poкy Рiздвo cвяткyвaли 25 гpyдня. Нa 7
ciчня вoнo пpипaлo пicля пepeхoдy нa Гpигopiaнcький кaлeндap.
Тoбтo дepжaвa cтaлa жити зa цим кaлeндapeм, a Цepквa
пpoдoвжyвaлa icнyвaти зa “cтapим cтилeм”, тoбтo Юлiaнcьким.
Дo peчi, y цepкoвних кaлeндapях pociйcькoї пpaвocлaвнoї цepкви
1924-1929 poкiв Рiздвo знaчитьcя пiд 25 гpyдня – нaвiть paдянcькa
влaдa нaмaгaлacя пepeвecти pociйcькe пpaвocлaвнe
лiтoчиcлeння нa Гpигopiaнcький кaлeндap, aлe тa чинилa впepтий
cпpoтив.
Зapaз мocкoвcькi бaтюшки пoдaють cвяткyвaння 7 ciчня як
пpoтиcтoяння “злим кaтoликaм”. Aлe цe бpeхня. Як бaчимo – cпpaвa
зoвciм в iншoмy.
Якщo бpaти yвecь хpиcтиянcький cвiт, тo, зa cтaтиcтикoю, близькo
97% хpиcтиян cвяткyють Рiздвo caмe 25 гpyдня.
Тeпep тpoхи eзoтepики. Чoмy caмe 25 гpyдня є пpaвильнoю
дaтoю? Тoмy щo двi тиcячi poкiв, caмe y цeй дeнь (зa Юлiaнcьким
кaлeндapeм), вiдзнaчaлocя Зимoвe coнцecтoяння. Coнцe нeмoв
нapoджyвaлocя знoвy. A coнцe є втiлeнням oбpaзy Хpиcтa.
Влacнe, 25 гpyдня є днeм нapoджeння Мiтpи – coнячнoгo
бoжecтвa, cинa Бoгa-oтця – opмyздa, aбo Opa y пpaдaвнiй apiйcькiй
peлiгiйнiй cиcтeмi – зopoacтpизмi. З якoгo пoхoдять нинiшнi iyдaїзм,
хpиcтиянcтвo, icлaм, i нaвiть бyддизм.
Мiтpa є пpooбpaзoм Хpиcтa.
Нy i хтo нe знaв: бaтькa Кия, Щeкa i Хopивa звaли Op…
Павло БОНДАРЕНКО.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÑËÓÕÀÉÌÎ ²
×ÓÉÌÎ ÑÂÎª ÑÅÐÖÅ
ЩО ТАКЕ КАРДІОНЕВРОЗ І ЯК ЙОГО НЕ СПЛУТАТИ З РЕАЛЬНИМИ
ПРОБЛЕМАМИ ІЗ СЕРЦЕМ? – на запитання наших читачів
відповідає лікар-кардіолог Львівського обласного клінічного
кардіологічного центру Галина Ярославівна МАКСИМ.
У кардіології існує таке поняття як вегето-судинна
дистонія, або нейроциркуляторна дистонія. Під цими
поняттями розуміють розлад вегетативної нервової
системи. Тобто це такий стан, при якому фактично не
існує органічного ураження серця, але наявна досить
різноманітна симптоматика.
Людину турбують біль у серці, серцебиття, перебої в
роботі серця, задишка, нестача повітря. А при комплексному обстеженні пацієнта лікарем з’ясовується,
що насправді із серцем все гаразд. Тобто таким пацієнтам більше потрібно звертати увагу на нервову систему.
ЯКІ ХАРАК ТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ БОЛЮ ПРИ
ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ МОЖНА ВИЗНАЧИТИ, ЩО
САМЕ ВАС ТУРБУЄ ЧИ ВСЕ Ж БЕЗ ЛІКАРЯ ТУТ НЕ ОБІЙТИСЯ?
Обов’язково треба спланувати візит до лікаря, бо
бувають випадки, що іноді й кардіолог на першому візиті
без додаткових обстежень не зразу поставить діагноз.
Скарги при вегето-судинній дистонії, як було сказано вище, різноманітні і вони дуже схожі до тих, які бувають при органічному ураженні серця.
Треба зазначити, що на відміну болю при вегето-судинній дистонії, біль при стенокардії переважно пов’язаний із емоційним та фізичним перенапруженням і
може призвести до інфаркту міокарда.
Тому кожна людина, в якої є скарги на будь-який біль
у грудній клітці, повинна звернутися до лікаря чи, за
потреби, викликати швидку.
ЯКЩО ГОВОРИТИ ПРО ГІПЕРТОНІЧНІ КРИЗИ, ЧОМУ
ВОНИ ВИНИКАЮТЬ?
У теперішній час вони виникають особливо часто, і
на це є багато причин.
По-перше, велика кількість людей мають гіпертонічні
кризи на фоні гіпертонічної хвороби, які провокуються
несистематичним прийомом ліків. Друге – це кризи,
спровоковані емоційними і фізичними перенапруженнями, стресами, курінням, зловживанням алкоголем
та шкідливими речовинами.
ЯКІ ПОКАЗНИКИ ТИСКУ ВКАЗУЮТЬ, ЩО У ЛЮДИНИ
ГІПЕРТОНІЧНИЙ КРИЗ?
Насамперед потрібно звернути увагу на нормальний
тиск, який повинен бути до 140/90 мм рт.ст. Якщо цифри 140/90 повторюються часто – це також привід звернутися до лікаря.
Цифри, які є вищими за цей рівень, при наявності
визначених симптомів – таких як головний біль, головокружіння, нудота, іноді блювота, серцебиття тощо –
вказують на гіпертонічний криз.
Кожен, хто стежить за своїм здоров’ям, повинен регулярно вимірювати свій артеріальний тиск, знати та
контролювати рівень холестерину та глюкози, – наголошує Галина Ярославівна.
ЯКЩО ПОКАЗНИКИ ТИСКУ ВИЩІ, НІЖ ЗАЗВИЧАЙ, АЛЕ
ЛЮДИНА ПОЧУВАЄТЬСЯ ПРИ ЦЬОМУ НОРМАЛЬНО,
ЧИ ПОТРІБНО В ТАКОМУ ВИПАДКУ ЗВЕРТАТИСЯ ДО
ЛІКАРЯ, ПРИЙМАТИ ЛІКИ?
Обов’язково треба звертатися до лікаря, бо вже доведено, що при тиску більше як 140/90 відбуваються
патологічні зміни в органах-мішенях: серці, мозку, нирках. Ці життєво важливі органи страждають, і щоб їх
вберегти, тиск має бути відкоригованим.
Тож тиск підскочив, а вам добре – мерщій до кардіолога! Лікар зробить відповідне обстеження і прийме
правильне рішення, надасть рекомендації. Тиск потрібно обов’язково знижувати.
Ще один важливий фактор: тиск потроху підвищується, і людина до нього звикає, організм адаптовується,

7 стор.
Парафіяни і церковний комітет церкви Св. Миколая с. Явора сердечно вітають з днем народження настоятеля храму, протоієрея о. Теодора і
бажають шановному імениннику міцного здоров’я, родинного тепла, здійснення усіх мрій і бажань, сімейного благополуччя і довголіття.
Нехай Господь щедро
дарує Вам щастя, світлу
радість, любов, Своє благословення.
Бажаєм здоров’я міцногоміцного
І Божої ласки із неба Святого.
Хай Матінка Божа у помочі буде,
Щоб завжди любили і йшли до Вас люди.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід вберігає молитва свята.
Легкою буде життєва стежина
На многії щасливі і мирні літа!

Ò²ËÜÊÈ ÏÎÒÐ²ÁÍ² ÐÅ×²:
ùî âîçèòè â ìàøèí³ çã³äíî íîðì ÏÄÐ
“Пред’явіть ваші документи, будь ласка”. Вас від
цих слів кидає в холодний піт? Ось список всього,
що повинен мати з собою водій за кермом транспортного засобу в 2021 році. Підготуйтеся і будьте спокійні!
Документи, які повинні бути у водія:
1. Посвідчення водія з категорією, яка відповідає ТЗ,
за кермом якого знаходиться водій.
2. Документ, що підтверджує реєстрацію ТЗ. Якщо тягнете причіп, на нього теж повинен бути реєстраційний
документ.
3. Поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Три цих документи можуть бути як паперовими, так
і в електронній версії - у смартфоні в додатку “Дія”.
Посвідчення водія, реєстраційний документ і страховий поліс зобов’язує возити з собою п. 2.1 ПДР України та ст. 16 Закону “Про дорожній рух”.

а тиск й надалі в процесі життя буде рости. І комфортно може бути при тискові 170/100, потім і 180/100, а
патологічні зміни в органах-мішенях відбуваються. Це
може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової недостатності тощо.
ЯК ВИЯВИТИ, ЩО РІВЕНЬ ТАК ЗВАНОГО ПОГАНОГО
ХОЛЕСТЕРИНУ РОСТЕ?
Є такий аналіз, як ліпідограма. В цьому аналізі варто враховувати всі показники, а саме: загальний холестерин, холестерин ЛПВЩ (хороший холестерин; він
запобігає накопиченню поганого холестерину в кровоносних судинах і підтримує роботу системи кровообігу),
ЛПНЩ-холестерин (так званий поганий холестерин),
тригліцериди.
Аналіз оцінюється у кожного пацієнта індивідуально, – наголошує кардіолог.
ТОБТО ОРГАНІЗМ САМ НЕ СИГНАЛІЗУЄ ПРО ПІДВИЩЕННЯ ХОЛЕСТЕРИНУ, ЦЕ ТРЕБА КОНТРОЛЮВАТИ
ТІЛЬКИ ЛЮДИНІ?
Організм може сигналізувати про захворювання, яке
може бути на фоні підвищення холестерину, а це вже
запізно – може розвиватися ішемічна хвороба серця,
атеросклеротичне ураження судин нижніх кінцівок чи
судин голови. Тому краще не чекати, допоки відбудуться такі зміни.
ЩО МОЖЕТЕ СКАЗАТИ ПРО ГІПОТОНІКІВ?
Львівщина перебуває у зоні низького атмосферного
тиску, тому ми бачимо і багато пацієнтів з низьким
рівнем артеріального тиску. Таким людям, як і гіпертонікам, дуже важливо вести здоровий спосіб життя, мати
збалансоване харчування, повноцінний сон, дозовані
фізичні навантаження (які кожен вибирає собі до вподоби) і регулювати свій режим праці та відпочинку. Сказати «ні» алкоголю та палінню.
Треба пам’ятати, що своєчасне звернення до лікаря
є запорукою успішного лікування та одужання.

ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ НА ГОРІ ПІКУЙ
Щоб привернути увагу до природних рекреаційних зон, яким загрожує повне чи часткове
знищення через неоднозначні проєкти, туристична спільнота планує доставити Вифлеємський вогонь на три карпатські вершини.
Зокрема, 26 грудня – на Боржаву, 27 грудня – на г. Пікуй, 2 січня 2021 року – на Свидовець.
Організатори повідомляють, що ці заходи не є комерційні і мають тільки соціальне навантаження. До команди просять долучатися всі охочі туристичні спільноти.

Є ситуації, коли цього списку документів недостатньо і потрібні додаткові папери:
- для водіїв з інвалідністю та водіїв, які перевозять
пасажирів з інвалідністю, - документ, що підтверджує
інвалідність;
- для водіїв, які перевозять вантажі, - талон техогляду і документи на вантаж;
- для водіїв, що перевозять пасажирів або використовують ТЗ в комерційних цілях, - талон техогляду;
- для водіїв маршруток і автобусів, що курсують по
певному маршруту, - маршрутний лист;
- для водіїв ТЗ зі спецсигналами - дозвіл на використання спеціальних сигналів;
- для водіїв, які звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, - документ
про приналежність до пільгової категорії.
Речі, які повинні бути в автомобілі
Поліцейський при перевірці може попросити пред’явити не тільки документи. Його цікавить комплектація автомобіля відповідно до ПДР України. Згідно
п.31.4.7 ПДР України, забороняється експлуатація ТЗ
не оснащеного:
- аптечкою з відповідними ТС наповненням і маркуванням;
- знаком аварійної зупинки або миготливим червоним ліхтарем, який відповідає стандарту;
- вогнегасником відповідного ТЗ обсягу;
- противідкотними упорами для автомобілів – з дозволеною максимальною вагою вище 3,5 т і автобусів –
з дозволеною максимальною масою понад 5 т.
Аптечка і вогнегасник повинні бути розташовані в
спеціально відведених автовиробником або легкодоступних місцях.
Не забувайте вдома документи, стежте за терміном
придатності вогнегасника та аптечки, будьте обережні
на дорозі!

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÁÅÇ ÏÎÄÀÐÓÍÊ²Â ÍÅ
ÇÀËÈØÈÂÑß Í²ÕÒÎ
На високому організаційному рівні, цікаво, в напруженій боротьбі, справді зі спортивними
емоціями, ну й зрозуміло, з перемогами та невдачами, пройшов минулого тижня дводенний турнір
з настільного тенісу, присвячений Дню Святого Миколая. З часу введення карантину він був
першим , хоч спортсмени показали хорошу змістовну гру.
Перед початком тренер-викладач Василь
Гуй провів інструктаж, роз’яснивши учасникам вимоги в умовах пандемії. А щоб контакт між спортсменами був мінімальним ,
турнір було вирішено провести у два дні. Всі
учасники (36 осіб) були поділені на три вікові
категорії, а в четвертій змагалися ветерани. Перший день мірялися силами у підгрупах, а наступного – у фінальних зустрічах.
За підсумками проведених поєдинків, у
першій віковій категорії ( а це учні 4-5 класів),
місця розподілилися наступним чином. Серед дівчат перше місце виборола Вероніка
Галич, другою була Мар’яна Сокирко, третьою – Марія Попелич. Серед хлопців першу
сходинку п’єдесталу посів Денис Сіданич,
другу – Денис Бончук, третю – Ілля Кузьмич. У другій віковій категорії (учні 6-9 класів)
серед дівчат не було рівних Іванні Попелич.
Срібну нагороду отримала Вікторія Прокоп’як, а бронзову – Христина Микуляк. Серед
хлопців у цій віковій категорії перемогу святкував Ігор Маричканич, другим у списку переможців був Сергій Синичич, третім – Максим Гарас. І в останній
віковій категорії ( учні 10-11 класів) змагалися лише юнаки. Найкращий результат показав Іван Яворський, другу
сходинку п’єдесталу посів Володимир Яворський, а третю – Михайло Бойко.
Визначив турнір і переможців серед ветеранів. Найкращу гру показав Василь Гуй, за ним на другому місці –
Михайло Колчар, і замкнув трійку призерів Василь Поточний.
Наймолодшим учасником турніру був першокласник Назарій Фазан, який, за словами Василя Гуя, має добрі
спортивні задатки і, віриться, що в майбутньому він показуватиме чудові результати.
Усім учасникам турніру вручили солодкі подарунки, виділені відділом спорту, оборонної роботи та цивільного захисту населення Турківської РДА, а призери, окрім того, отримали невеличкі премії та грамоти, а ті, хто
посів перше місце, ще й чудові кубки.
Фінансову підтримку у проведенні турніру уже не вперше надала начальник львівського відділення № 253
м. Турка ТзОВ «Октава-фінанс» Оксана Марич. До речі, також чудова спортсменка.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗМАГАЛИСЯ ЮНІ ШАШКІСТИ
Минулої неділі у приміщенні дитячо-юнацької
спортивної школи «Юність» пройшов традиційний шашковий турнір, присвячений дню Святого Миколая. Участь у ньому взяли чимало
хлопчаків та дівчаток різного віку.
Так, за підсумком зіграних партій серед хлопців
молодшої вікової групи, до фіналу вийшли Артем
Хрептак, Андрій Комарницький та Юрій Співак. У
старшій віковій групі кращими стали Ігор Кузьо, Степан Ільницький та Ярослав Сенчишин.
У фіналі перемогу здобув Артем Хрептак, другим
став Ігор Кузьо, а бронзу завоював Андрій Комарницький.
Після цього, вищезгадані учасники турніру виявили бажання помірятись силами із найстаршими
вихованцями школи. За підсумками зіграних партій,
кращими тут стали Андрій Комарницький – представник наймолодших, та Іван Комарницький –
один із найстарших. Обидва набрали однакову
кількість очок, а тому було вирішено провести між
ними додатковий матч з трьох партій. У драматичному поєдинку першу партію виграв Іван, а дві наступні – Андрій, який молодший від свого суперника.
Середі дівчат молодшої вікової групи першою стала Соломія Крецул, срібло здобула Вікторія Голованич, а бронзу – Павліна Голованич.
У старшій віковій групі не було рівних Ірині Малетич, за нею – Софія Марусяк та Соломія Крецул.
Усі учасники загань були нагороджені подарунками від Святого Миколая. Призери змагань отримали також і грамоти. А готували юних спортсменів
до турніру тренери Володимир Комарницький та
Богдан Москаль.
Усі вони щиро вдячні за подарунки Турківському
міському голові Ярославу Паращищу, начальнику
відділу спорту, оборонної роботи та цивільного захисту населення Турківської РДА Василю Поточному та директору ДЮСШ «Юність» Василю Ціку, які,
на завершення, побажали учасникам змагань великих перемог і високих результатів у майбутньому.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
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ЗАТРИМАНО БУС ІЗ
НЕЛЕГАЛЬНИМИ ЯЛИНКАМИ
Державною лісовою охороною ДП «Боринське лісове господарство», із працівниками батальйону поліції особливого призначення м.Львова під час проведення спільного рейду, вранці,
17 грудня, у с.Верхнє Висоцьке було затримано автомобіль
Mercedes Sprinter, власником якого є 33-річний житель села
Либохора. Під час огляду автомобіля було виявлено новорічні
ялинки породи смерека – 45 шт; породи ялиця – 41 шт.
Оскільки 86 ялинок не мали прикріплених бирок зі штрих-кодом
для маркування та не були зареєстровані в системі електронного
обліку деревини, а також у водія була відсутня товарно-транспорт-

на накладна на перевезення новорічних ялинок, на місце зупинки
було викликано слідчо-оперативну групу Турківського відділення
поліції. Автомобіль було супроводжено на штрафмайданчик Турківського ВП.
По даному факту правоохоронці проводять перевірку.
Василь КОВАЛЬЧИН,
провідний інженер з охорони та захисту лісу ДП «Боринське ЛГ».
P.S. У Турківському відділенні поліції редакції вдалося дізнатися, що за незаконне перевезення ялинок власник Мерседеса відбудеться адміністративним штрафом. А якби вони були зрубані в
угіддях природно-заповідного фонду, і це було б доведено, тоді
б криміналу не уникнути.
Турківською міською радою, в рамках умов конкурсу проектів
Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, успішно реалізовано проект «БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ТУРКА». В результаті
цього на перехресті вулиць Січових Стрільців та Міцкевича встановлено дві камери відеонагляду та інші дві камери відеонагляду
– на трасі Н13, на перехресті при в’їзді в м. Турка. В Турківському
відділенні поліції Самбірського відділу поліції встановлено пульт
реагування, і після завершення налагодження системи та її тестування відбуватиметься моніторинг ситуації на дорозі в зазначених
місцях в режимі реального часу. Замовником робіт виступила Турківська міська рада, виконавцем – ТОВ «Інженіринг-Аналітика», а технічний нагляд здійснював ФОП Онисько Тарас Ярославович. (Виведення).
Проєкт реалізується в рамках Програми підтримки ініціатив
місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією «Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку» та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської,
Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей.
Співфінансування здійснюється із міського бюджету.
Виготовляю документи для перетину кордону (страхування, візи,
запрошення).
Тел.: 0988356134. Віталій.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Сигловатського НВК висловлює щире
співчуття педагогу-організатору Наталії Михайлівні Легезі з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
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