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Компанія Джейбіл - світовий лідер з виробництва електро-
ніки та провідний роботодавець Закарпаття, оголошує набір
на посаду лінійного оператора. Переваги роботи у нас: без-
коштовні транспортування, харчування, медичне страхування
та проживання для іногородніх.

Чекаємо вас за адресою: Закарпатська обл., Ужгородсь-
кий район, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

Дзвоніть: 0 800 400 204 (безкоштовно по Україні).

Дорогу і люблячу, добру, щиру, турботливу сестру Надію Йо-
сипівну Комарницьку, яка 25 січня відзначатиме свій 60-річний
ювілей, від щирого серця вітають сестра Марія з сім’єю, сест-
ра Ольга з сім’єю та брат Йосип з сім’єю і бажають люблячій

ювілярці прожити довгий вік  у добро-
му здоров’ї, радості, достатку, мирі,
любові, Господній ласці і опіці.

Хай над Тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай поруч будуть віра і надія,
Як два крила, що впасти не да-

дуть,
І сам Господь по милості над-

ілить
Ще довгих літ, що сонцем вигра-

ють.

Прекрасного зимового дня, 16 січня, відсвяткувала свій день
народження неповторна, неймовірно чудова колега по ро-
боті, вчитель математики Верхньовисоцького ЗЗСО Ольга Во-
лодимирівна Петрик.

Як багато в житті пройдено, але скільки потрібно зробити
ще. Життя не стоїть на місці, а змінюється і з кожним днем
підносить приємні сюрпризи і несподіванки.

Нехай збудуться всі  Ваші плани і мрії, порадують успіхами
діти і внуки, зворушать чуйністю і турботою близькі, розділять з
Вами будні і свята вірні друзі, колеги по роботі. Нехай зірки
зійдуться на небі в сприятливий для Вашої долі візерунок.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, жіночого щастя, родинного
благополуччя. Нехай у житті буде зима чар-
івництва, весна чудес, літо  натхнення,
осінь барвистих спогадів. Нехай квітів
буде у Вашому житті набагато більше,
ніж ваших років. Рясних Господніх ласк
– на многії і щасливії роки життя.

Нехай завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість  з собою

роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять

ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

Настоятель храму Святого Духа с. Ільник о. Роман Гобрей,
церковний комітет і парафіяни щиросердечно вітають із 70-
річним ювілеєм, який святкував 18 січня, щиру, добру люди-
ну, ревного християнина, голову церковного комітету Івана
Юрковича Лопатня.

Шановний ювіляре, бажаємо Вам міцно-
го здоров’я, родинного тепла, душевної
радості,  достатку, добра, сімейного бла-
гополуччя,  рясних Божих благословінь.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.

Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.

Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

19 січня святкувала свій 75-й день народження
Мирослава Іванівна Фецинець.

Дорогу і люблячу, добру і чуйну сестру з ювілейним
днем народження від щирого серця і з великою
любов’ю вітають сестри Стефа, Юля, Ярослава,
Вікторія, брат Василь з сім’ями і бажають дорогій
їм людині неба безхмарного, настрою гарного, здо-
ров’я без ліку і довгого- довгого, в Господній опіці,
щасливого віку. Многая і благая літ!

Нехай Твоя наповнюється хата
Добром, достатком, соняч-
ним теплом.

Хай буде вірних друзів в ній
багато,

Прихильна доля огорта
крилом.
Думки хай будуть світлі, лег-

кокрилі,
Всі справи підкоряються рукам.

Хай сяють очі Твої ясні, милі
Усупереч прийдешнім всім рокам!

Працівники відділення поштового зв’язку
с. Верхнє Висоцьке сердечно вітають із зо-
лотим ювілеєм листоношу відділення Аллу
Степанівну Шулюк і бажають   дорогій юві-
лярці міцного здоров’я – з роси і води, жит-
тєвого оптимізму, поваги від людей, любові
від  рідних, Божого благословення – на дов-
гий вік.

Хай радість щодня Вам Бог посилає,
І Вашу родину благословляє.
Живіть ще довго, щоб

на сторічний ювілей
Ми привітали Вас.
Хай Матінка Божа з

високого неба
Дарує усе, чого лише

треба:
Здоров’я міцного і

щастя без ліку!
Щасливого, доброго, дов-

гого віку!

Набираюча обертів машина
кривавої диктатури, яка прийш-
ла на зміну колишніх «консер-
ваторів», поспішила зламати і
ці сміливі починання вільного
українського наро-
ду. Вже буквально
через кілька
місяців більшови-
ки увійшли в Київ,
Закарпаття окупу-
вала Чехословач-
чина, а Східну Га-
личину - поляки. А
далі ...

Акт злуки тоді
так і залишився
лише декларацією,
але народ ніколи
не втрачав надію,
адже народ, який
втратив надію,
просто зникає.
Надію, приміром,
втратили нащадки
кривавих дикта-
торів, коли Великий і Могутній
Радянський Союз - об’єднання,
побудоване зовні на «нових ка-
нонах справедливості», а всере-
дині на крові і безглуздих жерт-
вах, звалилося, не залишивши
після себе нічого, що могло б
його реанімувати.

22 січня 1990-го року. Мільйо-
ни українців вишикувалися в
справжній живий ланцюг, що
розтягся від Києва до Львова.
Вони відзначали День Собор-

ності, День своєї української
єдності та свободи.

21 січня 1999-го року, відпов-
ідно до Указу Президента Украї-
ни № 42/99, День Соборності
був закріплений на законодав-

чому рівні суверенної держави.
Потім, 30-го грудня 2011-го року,
відповідно до Указу Президен-
та України № 1209/2011 під на-
звою «Про відзначення в Ук-
раїні деяких пам’ятних дат і про-
фесійних свят», День Свободи,
який раніше відзначався 22-го
листопада, був об’єднаний з
Днем Соборності і свято набу-
ло свою нову назву - «День Со-
борності та Свободи України».

Після подій 2013-го - 2014-го
року, Революції Гідності і тра-
гедії початку неоголошеної
війни Росії проти України, оку-
пації Кримського півострова і
декількох обласних центрів на
сході України «братнім російсь-
ким народом», відповідно до
Указу Президента України №
871 / 2014 від 13-го листопада

2014-го року,
святу повернули
колишню назву.
«Відзначати що-
річно 22 січня - у
день проголо-
шення в 1919
році Акта злуки
Української На-
родної Республі-
ки та Західноук-
раїнської На-
родної Республі-
ки - День Собор-
ності України. Це
величний день
для всього украї-
нського народу –
від Заходу до
Сходу. Є добрий
привід привітати

земляків. Єдність і свобода
роблять нас гідними нащадка-
ми наших батьків! Будемо з тре-
петом зберігати цей безцінний
скарб! Хай береже нас усіх Гос-
подь і слава Йому за цю пре-
красну країну - Україну!

ªÄÍ²ÑÒÜ ÒÀ ÇËÀÃÎÄÀ ÐÎÁËßÒÜ ÍÀÑ ÑÈËÜÍ²ØÈÌÈ
Українська мрія - єдність, свобода і незалежність. Основа

державності, якої споконвіку намагалися позбавити нас так
звані сусіди, прикриваючись «високими» інтересами, час від
часу набувала цілком ясні обриси. Так сталося і на початку
1918-го. У цей січневий місяць у запалі революційних змін була
створена Українська Народна Республіка, відома як УНР.
Більше того, на тих територіях, які входили до складу ко-
лись потужної Австро-Угорської імперії, була утворена ЗУНР
- Західноукраїнська Народна Республіка. Вже до кінця року, в
грудні 1918-го у Фастові, з гарячим бажанням втілити украї-
нську мрію в реалії, лідерам цих двох держав вдалося підписа-
ти своєрідний поєднувальний договір. Цей договір увійшов у
нашу сучасну історію як «Акт злуки» і 22-го січня 1919-го
року він був публічно оприлюднений в українській столиці на
знаменитій Софіївській площі.
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Первинна профспілкова організація працівників ветс-
лужби Турківщини сердечно вітає з 35-річчям завідувача
Верхньовисоцької дільниці ветеринарної медицини Івана
Мар’яновича Дем’яновського і бажає шановному ювіляру
здоров’я міцного, щастя рясного, радості без ліку і довго-
го, довгого мирного віку.

Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,

У серці радість розцвіта іскриста
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже Вам здоров’я і натхнен-

ня,
Щоб Ви прожили ще багато літ

Під Божим і людським благосло-
венням.

ЗАЛИШАТЬ ТЕПЕРІШНІХ
ЧИ ОБЕРУТЬ НОВИХ?

Ця кадрова інтрига  у сфері культури на теренах Турківсь-
кої міської ради останніми місяцями є надто актуальною і
обговорюваною. Йдеться про дві посади – директора КЗ
«Центр культури і дозвілля» та директора КЗ «Публічна
бібліотека».

ÑÏÎÂ²ÙÀËÈ ÏÐÎ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß ²ÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.
ÄÅÌÎÍÑÒÐÓÂÀËÈ ÂÈÊÎÍÀÂÑÜÊÓ ÌÀÉÑÒÅÐÍ²ÑÒÜ
Цьогоріч традиційний районний огляд вертепів дещо змінив свій статус. Це чудове різдвя-

не дійство відбулося не лише в м. Турка, а й на теренах Боринської громади – у Народному домі
с. Нижнє Висоцьке. У Турці до конкурсу зголосилися 5 вертепів – сіл Присліп, Стоділка, Верх-
ня Яблунька, Ільник та Ясениця.

Компетентне і
прискіпливе журі,
переглянувши їх
вистави, показані
з нещодавно
придбаної сцени,
змонтованої по-
близу пам’ятника
Т. Шевченку, пер-
ше місце віддало
колективам При-
слопа та Верх-
ньої Яблуньки.
Три інші вертепи
– розділили дру-
ге місце. До того
ж, глядачів розва-
жали чудовими
колядками ама-
тори сцени сіл
Вовче, Лімна та
Жукотин.

У  конкурсі вертепів Боринської громади брали участь чотири колективи – із сіл Гусне, Нижнє,
Либохора та Сянки. Він проводився вперше.  Зваживши на чудову виконавську майстерність,  всім
учасникам було присуджено перше місце.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЕКО-ГОСТИНА «БОЙКІВСЬКА ЗИМА»
З часу створення Національного природного парку «Бойківщина» пройшло не так вже й

багато часу, але у свою скарбничку він вже записав чимало добрих справ, що пов’язані із
збереженням  карпатського різноманіття, популяризацією традиційної бойківської культу-
ри. Треба віддати належне, що керівництво парку, й зокрема директор Віталій Земан, не
лише продукує ідеї, а й активно  долучається до їх втілення. Тут, власне, можна  зробити
висновок, що створення підприємства є цілком логічним й необхідним.

Для прикладу, мож-
на взяти чудову
організацію еко-гос-
тини «Бойківська
зима», що відбулася
на другий празник
циклу Різдвяних свят
– Святого Василія Ве-
ликого. Святошну
громаду гречно вітали
господиня Іванна
Тарчанин та газда Во-
лодимир Райхель. А
благословення захід
отримав від місцево-
го пароха о. Романа.
Було тут все: чимало
гостей, музиканти, ко-
лядники, бричка та
традиційні бойківські
страви й різноманітні
смаколики. Особли-
вого шарму фестива-
лю надало те, що він
проходив у  лісовому
оточенні, на  березі
замерзлого потоку
«Монастирський».  В
гостей та учасників
свята був великий
вибір – поколядува-
ти, покататися на
бричці, зрештою по-
спілкуватися в друж-
ньому, як кажуть, ро-
динному колі. Від
цього  всі отримали
масу позитивних вра-
жень та задоволен-
ня. І, зрозуміло,  що з
нетерпінням чекати-
муть наступного фес-
тивалю, який, оче-
видно, буде ще мас-
штабнішим і видо-
вищнішим. Працівни-
ки парку вміють організовувати свята та веселити гостей.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

РОЗ’ЯСНЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Федерація профспілок України поділилася роз’ясненням Каса-

ційного цивільного суду у складі Верховного Суду (лист від
24.12.2021 р. № 3223/0/208-21), яке стосується вирішення справ за
позовами відсторонених невакцинованих працівників.

Викладена в листі позиція ВС носить рекомендаційний характер, а спо-
ри мають вирішуватись місцевими та апеляційними судами, з урахуван-
ням обставин кожної конкретної справи.

У цьому роз’ясненні йдеться, що оскільки під час відсторонення прац-
івника тимчасово увільняють від виконання своїх трудових обов’язків і
він не може виконувати роботу, тоді за загальним правилом такому пра-
цівникові зарплату не виплачують. Чинне законодавство не передбачає
обов’язку роботодавця зберегти зарплату за працівником, відстороне-
ним через відмову вакцинуватися від коронавірусної хвороби.

При цьому, відсторонюючи працівника, керівник повинен діяти в спосіб
та в межах повноважень, передбачених законом.

У наказі про відсторонення мають бути зазначені підстави та строк
такого відсторонення. Керівник повинен ознайомити з таким наказом
працівника. Якщо працівник відмовляється ознайомитись з наказом та
поставити свій підпис, про це складається акт. На період відсторонення
за працівником зберігають робоче місце. Звільнення працівника з підстав
відмови від вакцинації незаконне.

Тож ВС рекомендував судам враховувати викладене при здійсненні
правосуддя, але з урахуванням обставин конкретної справи.

Відповідно до ст. 21 Закону Ук-
раїни «Про культуру» та рішення
сесії Турківської міської ради, кері-
вників цих підрозділів обиратимуть
на конкурсній основі. Наказом в.о.
начальника відділу освіти, культу-
ри і туризму Турківської міської ради
Михайла Блажівського затвердже-
но склад конкурсних комісій, які,
власне, й проведуть цю процеду-
ру. Так, директора   КЗ «Центр куль-
тури та дозвілля» обиратиме кон-
курсна комісія в такому складі:  від
органу управління – Мирон Вол-
чанський, провідний спеціаліст
відділу освіти, культури і туризму
Турківської міської ради,  Ірина
Кріль, головний спеціаліст сектору
культури і туризму, Лілія Яворсь-
ка, завідувач сектору культури; від
громадських організацій у сфері
культури – члени правління МГО
«Світовий Конгрес Бойків» Русла-
на Юсипович, Василь Лило,  Ми-
хайло Вагіль;  від трудового колек-
тиву – Леся Пуравець, заступник
директора  Публічної бібліотеки,
Оксана Роздольська, завідуюча ме-
тодичним відділом Публічної бібліо-
теки, Галина Гурин, оператор ком-
п’ютерного набору  Публічної бібліо-
теки.

Щодо обрання директора КЗ
«Публічна бібліотека», то склад
комісії практично не змінився, ли-
шень ті представники, кого делегу-
вав трудовий колектив. Тут у
комісії працюватимуть представ-
ники КЗ «Центр культури і дозвіл-

ля», провідні методисти  Надія
Ільницька  та Петрунеля Ільницька,
а також організатор культурно-доз-
вільної роботи Ірина Лоневська. Від
органу управління, замість Лілії
Яворської, до комісії включено На-
талію Гошівську, методиста відділу
освіти, культури і туризму

Секретарем обидвох комісій, без
права голосу під час голосування,
призначено Ольгу Павлик, методи-
ста відділу освіти, культури і ту-
ризму Турківської міської ради.

За словами в. о. начальника
відділу освіти, культури і туризму
Турківської міської ради Михайла
Блажівського, така рокіровка від
трудових колективів пов’язана з
тим, щоб при обранні не було конф-
лікту інтересів, а об’єктивність.

У вівторок,  25 січня, відбудуть-
ся засідання комісій, які розглянуть
документи кандидатів на ці ва-
кантні посади. А охочих, як бачи-
мо, небагато. За посаду  керівника
КЗ «Центр культури і дозвілля» ви-
рішили поборотися Петро Косаче-
вич, теперішній керівник, організа-
тор бойківських фестин та бойкі-
вських конгресів та Іван Ференц,
провідний методист фольклорного
жанру  КЗ «Центр культури та доз-
вілля». Щодо  директора  КЗ  «Пуб-
лічна бібліотека»,  у конкурсному
відборі візьмуть участь Ганна
Семків, директорка, та Галина Сте-
фаник, начальник  відділу ведення
Державного реєстру виборців Тур-
ківської РДА, а нині безробітна.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÃÀËÈÍÀ ßÖÅÍÊÎ –
ÏÅÐÅÌÎÆÍÈÖß Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ

Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÓ
Кандидатка наук з соціальних комунікацій, доцентка кафедри української преси факульте-

ту журналістики ЛНУ ім.Івана Франка, уродженка м.Турка Галина Яценко (Синичич) – перемож-
ниця ІІ-го Міжнародного літературного конкурсу імені Марії Урбанської. Метою конкурсу,
який проводиться щорічно, є вшанування пам’яті Марії Урбанської – останньої власниці
Тартаківського маєтку, покровительки освіти, меценатки.

Цьогоріч до участі у літературному змаганні зголосилися 30 авторів з різних
куточків України, Польщі і США, які запропонували на розгляд журі 32 ориг-
інальні твори різних жанрів. Переможців визначали у двох номінаціях –
«Поезія» та «Проза». Галина Володимирівна здобула перше місце у ном-
інації «Проза», презентувавши оповідання «Твоя М.».

«Ця перемога для мене є дуже важливою, адже цього року вперше
відкрила для себе цю непересічну особистість із дуже трагічною до-
лею. Моя участь у конкурсі та переможне оповідання «Твоя М.»  – це
данина пам’яті видатній  меценатці, яка допомогла здобути освіту
сотням дітей на Сокальщині, пожертвувала свій родинний палац
у Тартакові для організації школи. Це духовне схиляння перед
шляхетною жінкою, адже цьогоріч виповнюється 145 років від
дня її народження, а ми навіть фізично не можемо вшанувати її
пам’ять, адже Марію Урбанську репресували у 1940 році та ви-
везли у Сибір, вона похована на цвинтарі в Йошкар-Оли», –
розповідає Галина Яценко, підкреслюючи високий рівень орган-
ізації конкурсу та прозорість оцінювання. До слова, усі роботи
були зашифровані.

Водночас Галина Володимирівна ділиться і враженнями від роботи над конкурсним твором: «Коли
писала це оповідання, то внутрішньо прожила з нею кожен етап її життя – дитинство, львівські
гостювання у бабусі, яка опікувалася сиротинцями та акторами театру Скарбека, уроки Марії Ур-
банської для сільських дітей, львівський період її зрілого життя. Усі ці спогади я нанизала на тятиву
її напнутого болю через неможливість повернутися в Україну, займатися організацією шкільництва».

Щиро вітаємо Галину Яценко з підкоренням чергової літературної вершини і здобутою перемогою!
Нехай усі творчі задуми зреалізовуються, а мрії здійснюються!

Нам, працівникам редакції газети “Бойківщина”, особливо приємно вітати п.Галину, адже, навчаю-
чись на факультеті журналістики, вона проходила практику у турківській районці.

ЧЕРГОВИЙ
ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСIЙ

На превеликий жаль система пенсійного забезпечення в
Україні є надто недосконалою і соціально несправедливою.
Не дивлячись на те, що держава щораз робить спробу
перерахувати пенсійні виплати, вони й досі є невеликими.
Зазвичай високі пенсії отримують державні службовці,
депутати, судді, прокурори, а люди звичних професій чи ті,
що належать до пільгових категорій, змушені перебиватися
мізерними. Про черговий перерахунок пенсій розповіли у
головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській
області.

ЧИ БУДЕ ПЕНСІЯ,
ЯКЩО НЕМАЄ СТАЖУ

Сьогодні велика кількість українців обирає неофіційне пра-
цевлаштування заради великої зарплати, що, однак, позбав-
ляє їх гідних пенсійних виплат у майбутньому. У Міністерстві
соціальної політики розповіли про те, скільки пенсії отриму-
ватимуть особи без стажу.

Велика кількість зарплат “в конвертах” є однією з головних про-
блем в Україні на сьогоднішній день. Досить великий відсоток ук-
раїнських працівників воліють не працевлаштовуватися офіційно
заради великих зарплат, однак, підвищуючи свій достаток сьогодні,
вони майже позбавляють себе пенсії в майбутньому. Про це роз-
повіла голова Міністерства соціальної політики України Марина
Лазебна.

Так, глава відомства звернула увагу українців на той факт, що
неофіційна робота може серйозно позначитися на розмірі май-
бутньої пенсії. Крім того, люди без страхового стажу можуть пре-
тендувати, по суті, не на пенсію, а на допомогу.

Повідомляється, що сьогодні ті українці, які досягли 60-річного
віку, проте не напрацювали необхідні 15 років страхового стажу,
можуть розраховувати тільки на мінімальний розмір пенсії, який
залежить від прожиткового мінімуму і на сьогоднішній день стано-
вить 1 934 гривні. Важливим моментом є те, що навіть ці виплати
українець без стажу зможе почати отримувати не з 60, а тільки з
63 років.

Особи, які працювали неофіційно або не працювали зовсім, бу-
дуть отримувати не пенсію, а допомогу, оскільки це, по суті, допо-
мога від держави особам, які не мають права на пенсію. Розмір
цих виплат, як і мінімальної пенсії, дорівнює прожитковому мініму-
му, однак отримувати їх можна тільки з 65 років.

Підготувала Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобіл-

ізаційної роботи, цивільного  захисту та взаємодії з правоохо-
ронними органами Турківської міської ради.

Так, на виконання постанови
Кабінету Міністрів України №
1052, від 11.10.2021, якою вне-
сено зміни до постанови Кабі-
нету Міністрів України № 674, від
03.08.2020, Головне управлін-
ням Пенсійного фонду України
у Львівській області з 1 січня
2022 року провело перерахун-
ки пенсій у зв’язку з втратою го-
дувальника, призначених відпо-
відно до частини четвертої
статті 41 Закону України “Про
пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб”.

Забезпечено встановлення
мінімального розміру пенсійної
виплати кожному з непрацез-
датних батьків та дружині (чо-
ловіку) загиблих, померлих (та-
ких, що пропали безвісти) осіб,
які брали безпосередню участь
в антитерористичній операції,
на рівні 7 800 гривень. В області
збільшено розміри пенсій 299
особам.

Крім того, на виконання поста-
нови Кабінету Міністрів України
№ 1307 від 09.12.2021 “Про вне-
сення змін до постанов Кабіне-
ту Міністрів України від
23.11.2011 № 1210 і від
26.09.2012 № 886”  з 01 січня
2022 року проведено перера-
хунки пенсій по інвалідності осіб
із числа учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, визначених стат-
тею 10 Закону України “Про ста-
тус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи”,

стосовно яких установлено при-
чинний зв’язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою;
осіб, які брали безпосередню
участь у ліквідації інших ядерних
аварій та їх наслідків, у ядерних
випробуваннях, у військових на-
вчаннях із застосуванням ядер-
ної зброї, у складанні ядерних
зарядів та здійсненні на них
регламентних робіт, внаслідок
чого стали особами з інвалідні-
стю; пенсії по інвалідності, а та-
кож пенсії у зв’язку з втратою
годувальника внаслідок Чорно-
бильської катастрофи та осіб з
їх числа.

У разі доцільності, пенсії об-
числено виходячи із заробітної
плати, визначеної з п’ятикрат-
ного розміру мінімальної заро-
бітної плати, станом на 1 січня
2021 року*, обчисленої за фор-
мулою, встановленою пунктом
9-1 постанови Кабінету Міністрів
України від 23.11.2011 № 1210.

У Львівській області розміри
пенсій збільшено 342 особам,
середній розмір їх підвищення
– 2 629, 88 грн, з них підвищено
пенсії:

- на суму до 1000 грн.  – 73
особам,

- на суму понад 1 000 грн. –
269 особам.

*Після визначення показни-
ка середньої заробітної плати
за 2021 рік та середньомісяч-
ного коефіцієнта заробітної
плати, станом на 01.01.2022, у
разі доцільності, буде прове-
дено відповідний перерахунок
пенсій.

– Трішки історії, або чому ос-
вячуємо воду? Який запас по-
трібно зробити на рік?

– Нема визначеної норми, навіть
немає обов’язку тримати свячену
воду вдома. Потрібно, щоби вона
була в церкві, щоб її мали свяще-
ники і могли використовувати в
обрядах посвячення. Тобто ми ос-
вячуємо воду не тому, що муси-
мо, а тому, що хочемо і бачимо в
цьому сенс. Адже християни ба-
чать зв’язок свого духовного жит-
тя з матеріальним світом. Ду-
ховність впливає на наше тіло, на
все, що нас оточує, зокрема й на
воду. Тобто вода – це вторинний
знак. Освячення води – усвідом-
лення того, що вхід Бога у світ пре-
ображає його. Освячена вода не
чарівна, але має благодатні влас-
тивості для тих, хто її з вірою прий-
має. По суті кожна щира молитва –
це входження людини в Боже-
ственне, яке преображає матерію.
Так у кожній Євхаристії молитва
Церкви преображає хліб і вино, а
під час Йорданського водосвяття
– воду.

– А чи можна відрізнити ос-
вячену воду від звичайної?

– На фізичному, хімічному рівнях
– ні. Можемо лише знати, що вона
освячена. Особисто мій досвід –
ця вода не псується. Існує думка,
що у воду під час свячення вкла-
дають золотий або срібний хрест і
саме через це вона консервуєть-
ся і не псується, але на парафії, де
я служу, освячуємо воду дерев’я-
ним хрестом. Звісно, вона таки
може зіпсуватися, якщо, наприклад,
зберігати її у брудному посуді. Тому

не потрібно цього факту абсолю-
тизувати.

– А як використовувати цю
воду: пити потрохи щодня чи
тільки в особливих випадках?

– Немає чіткого регламенту її
використання для мирян. Традиц-
ійно ми нею окроплюємо/ся або
п’ємо. Кожен знайде свій шлях, як
ця вода йому послужить. Вона має
насамперед спонукати до контак-
ту з Богом. Коли ми п’ємо її чи ок-
роплюємося нею, то очікуємо від
Бога духовної благодаті.

– Існує думка, що свячена
вода лікує від хвороб, тож її
можна використовувати
замість ліків?

– Це не медичний препарат. Це –
засіб нашого духовного життя. Цер-
ква не заохочує вірних відмовля-
тися від ліків і заміняти їх молит-
вою. Проте через те, що багато
хвороб має духовний контекст, то
використання разом із медикамен-
тами свяченої води може бути доб-
рою практикою, корисне та по-
трібне. Але лише разом, а не
замість.

– Обов’язково купатися на
Водохреща в ополонці? Як Цер-
ква ставиться до таких тра-
дицій?

– Не обов’язково. Насправді ця
традиція не має українського корі-
ння і духовного значення. Вона
може мати символічне прочитан-
ня як «спомин нашого хрещення»,
але за моїми спостереженнями, це
швидше нагадує моржування. Для
організму це, можливо, й корисно,
але особисто я не пробував.

Важливо відрізнити суть свята
від традицій навколо нього. Купа-

тися в ополонці – не гріх, але не
потрібно пов’язувати це з очищен-
ням чи іншими благодатями. Ду-
ховно корисніше буде провести
цей час у храмі на молитві. Хто
хоче випробувати себе й отрима-
ти порцію адреналіну – вперед. Про-
те наголошую, що духовного на-
повнення ця традиція не має.

– На Водохреща та й увесь
тиждень опісля священики
кроплять домівки парафіян.
Таке освячення відбувається
щороку. Для чого це? Тобто
торішнє освячення втрачає
свою силу і треба його понов-
лювати?

– Гарантійного терміну «вигнан-
ня злих духів з домівки» немає. Але
ми, люди, потребуємо певної пері-
одичності: періодично молимося,
ходимо до храму; Причастя прий-
маємо не тому, що вчорашнє втра-
тило силу. Традиція річної періодич-
ності виникає з того, що церковні
свята святкуємо раз на рік.

Загалом тут йдеться не стільки
про освячення дому, хоча в нашій
східній традиції воно на першому
плані, але про відвідини, зустріч
священика з його мешканцями. Ми
так і називаємо це – душпастирські
відвідини з Йорданською водою.

Крім того, священик може поба-
чити, коли комусь із парафіян по-
трібна допомога чи підтримка. Це –
знак любові й нагода живого спілку-
вання, бо у храмі це монолог з ам-
вона. При тій нагоді запрошую  чи-
тачів задавати священикам ті за-
питання, які вас хвилюють, коли
вони прийдуть до вас із Йордансь-
кою водою.

– Якщо влити трішки свяче-
ної води в посудину зі звичай-
ною, то вся буде освяченою.
Прокоментуйте цю думку.

– Це так. Вода освячується мо-
литвою. Не обов’язково зачерпу-
вати банкою ту воду, в яку свяще-
ник опускав хрест, достатньо бути
присутнім із нею на молитві. Нема
розбавленої святості. Воно діє іна-
кше – як духовний феномен. Навіть
однієї краплі води достатньо, щоби
було освячене ціле озеро.

СВЯЧЕНА ВОДА:
ДЛЯ ЧОГО, СКІЛЬКИ, ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

Під час Водохреща відбувається освячення води, на якому
люди стоять із безліччю банок, щоб набрати води, освячу-
ють домівки, купаються в ополонках. Для чого освячують
воду, скільки зберігати, як використовувати? Чи обов’язко-
во пірнати в ополонку? Відповідає на всі ці запитання духів-
ник Українського католицького університету о. Ігор Пецюх.
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У змаганнях взяли участь 69
юних шашкістів, зокрема 54 учас-
ники, віком до 13 років, з Києва,
Мелітополя Запорізької області,
Полтави, Кам’янського Дніпропет-
ровської області, Великого Бичко-
ва й Іршави Закарпатської області
та Яворова і Турки Львівської об-
ласті, які представляли 18 команд
та 15 учасників, віком від 14 до 17
років, які грали в особистому
турнірі.

За результатами командних
змагань, перше місце з загальним
результатом 16 командних очок із
16 можливих посіла команда «Бер-
мудський трикутник» (Київ) у
складі Максима Баркевича, Нікіти
Федорова та Валерія Єжова, тре-
нер – Віктор Коваленко. Друге
місце, з результатом – 14 очок по-
сіла збірна команда «Львівські леви
- 1» (Яворів/Турка), за яку висту-
пали Михайло Щегольський і Мак-
сим Квасняк з міста Яворова та
Соломія Крецул з міста Турка, тре-
нери Юрій Кунець та Богдан Мос-
каль. Третє місце, з результатом –
11 очок, у команди «Котлетки по
київськи» у складі Миколи Дулеби,
Ігоря Баранова та Маргарити Пол-
іщук, тренер Марія Шманенко.

Також були визначені кращі юні
шашкісти в індивідуальному залі-
ку, зокрема на «першій дошці» Мак-
сим Баркевич з команди «Бер-
мудський трикутник» (Київ) – 16
очок, Михайло Щегольський з ко-
манди «Львівські леви - 1» – 12
очок та Віталій Кондратенко з ко-
манди «Гімназія 261» м. Київ – 12
очок; на «другій дошці» - Максим
Квасняк з команди «Львівські леви
- 1» – 14 очок, Нікіта Федоров з ко-
манди «Бермудський трикутник»

(Київ) – 12 очок та Микола Фіріщак з
команди «КЗ ДЮСШ - 1» (Великий
Бичків Закарпатської області – 12
очок. На «третій дошці», де змага-
лися виключно дівчата) – Валерія
Єжова з команди «Бермудський
трикутник» (Київ) – 15 очок. Софія
Яремченко з команди «Полтавські
галушки» - 15 очок та турківчанка
Соломія Крецул з команди
«Львівські леви - 1».

В особистому турнірі серед учас-
ників, віком до 17 років, перемож-

цем став Лев Поліщук (Київ) – 15
очок. Друге місце серед юнаків та
кращий результат серед дівчат по-
казала Катерина Мойсей з Іршави
– 14 очок. Друге місце серед юнаків
присуджено 10-річному Леву По-
рецькому з Києва – 13 очок, а третє
Максиму Максимову (Київ) – 9 очок.
Друге місце серед дівчат присуд-
жено Ангелині Титар (Турка) – 8
очок, третє – Марії Яремченко (Пол-
тава) – 7 очок.

У завершальний день турніру
відбулись бліц-турніри (3 хв. + 2
сек. на партію кожному учаснику).

Серед юних надій до 8 років при-
зерами у дівчат стали Софія Лене-
вич (Турка), Емма Щекіна та Мар-
гарита Єжова (обидві з Києва), у
юнаків – Назар Голота, Аврелій
Щекін та Богдан Баранов (всі -
Київ).

Серед юних надій до 10 років при-
зерами стали: у дівчат – Маргари-
та Поліщук (Київ), Юля Ясінська
(Турка) та Анастасія Пятак (Ірша-
ва), у юнаків – Михайло Щегольсь-
кий (Яворів), Максим Баркевич
(Мелітополь) та Андрій Мирошни-
ков (Кам’янське).

Серед кадетів до 13 років призе-
рами стали: у дівчат – Валерія
Єжова (Київ), Вероніка Терпай
(Іршава) та Павліна Голованич (Тур-

ка), у юнаків – Нікіта Федоров (Київ),
Юрій Тістечок (Яворів) та Ігор Гу-
ляна (Іршава).

Серед кадетів до 17 років призе-
рами стали: у дівчат – Соломія Ку-
нанець (Яворів), Ірина Малетич
(Турка) та Анастасія Купар (Ірша-
ва), серед юнаків перше місце по-
сіла Катерина Мойсей (Іршава),
друге місце посів Лев Поліщук,
третє – Лев Порецький (обидва -
Київ).

Слід відмітити, що в турнірі 13
юних шашкістів підвищили свої
спортивні розряди і тепер готові до
чемпіонатів України, які вже роз-
почнуться у лютому.

Переможці, призери та їхні тре-
нери були нагороджені кубками,
медалями, грамотами, цінними по-
дарунками та солодощами, які  вру-
чили Турківський міський голова
Ярослав Паращич, помічники депу-
тата обласної ради Юрія Доскіча
Андрій Побурко і Оксана Куриляк
та ініціатори турніру Богдан Мос-
каль і Іван Ільницький.

Для всіх учасників змагань було
організовано змістовний відпочи-
нок. Вони відвідали музей міста
Турка - «Бойківщина», відділ при-

кордонної служби
«Сянки», Західний ре-
абілітаційно-спортив-
ний центр Національ-
ного комітету спорту
інвалідів України.

Цікаво пройшов
конкурс на краще щед-
рування на Старий
Новий Рік. Кращими
стали: команда Пол-
тави, які колядували
в супровіді бандури у
виконанні Софії Ярем-
ченко, команда Вели-
кого Бичкова із Закар-
паття, серед яких ви-
ділявся вмінням коля-
дувати і вінчувати
Богдан Папарига та
команда із Іршави За-
карпатської обл., в
яких чудові вокальні

здібності показали Володимир По-
горіляк та Дарина Лелітка. Всі учас-
ники конкурсу в нагороду одержа-
ли солодощі, які забезпечив
підприємець Мирон Мамчак.

Учасники з цікавістю подивили-
ся районний конкурс вертепів, що
проходив в центрі міста Турка на
Старий Новий рік.

Юні спортсмени, батьки і трене-
ри вдячні за харчування, яке було
організовано комбінатом гро-
мадського харчування (директор
Віра Яворська, кухар Ольга Пого-
дич).

Організаторами цього спортив-
ного дійства були Турківська ДЮСШ
«Юність» (директор Василь Ціко) та
Львівська обласна федерація ша-
шок (президент Іван Ільницький).

Ініціатори турніру вдячні за
підтримку Турківському міському
голові Ярославу Паращичу, депу-
тату обласної ради Юрію Доскічу,
за сприяння якого головним спон-
сором змагань був благодійний
фонд сім’ї Доскіч, та директору
львівської фірми «Єврологістика»
Ігорю Шуптару.

Олег МЕЛЬНИК,
заступник директора ДЮСШ

“Юність”.
Фото Віктора Костовського.

«ÄÈÂÎ-ØÀØÊÈ Ó ÑÍ²ÆÍÈÕ
ÊÀÐÏÀÒÀÕ – 2022»

З 10 по 15 січня 2022 року в приміщенні Турківського ЗЗСО
(вул. Молодіжна) вп’ятнадцяте відбувся всеукраїнський ди-
тячий турнір «Диво-шашки у сніжних Карпатах».

ÂÎÃÎÍÜ ÏÎØÊÎÄÈÂ ÃÀÐÀÆ
ÒÀ ÇÍÈÙÈÂ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ

Подія трапилася у суботу, 15 січня, в обідню пору. До ряту-
вальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному
гаражі у селі Сигловате. До місця виклику негайно вирушили
бійці ДПРП-58 смт. Бориня та МПК с.Верхнє.

Силами місцевих мешканців вогонь вдалося приборкати до при-
буття рятувальних підрозділів. Внаслідок пожежі знищено дах га-
ража, а також автомобіль ВАЗ-2115. Жертв та постраждалих немає.

Наш кор.

Колектив водіїв Турківської транспортної дільниці висловлює
щире співчуття механіку дільниці Івану Миколайовичу Яворському
з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті дружини – Жанни.

Ó ÌÎÇ ÍÀÇÂÀËÈ ÍÀÉÏÎØÈÐÅÍ²Ø²
ÑÈÌÏÒÎÌÈ ØÒÀÌÓ «ÎÌ²ÊÐÎÍ»
У Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили детальний

список симптомів штаму коронавірусу «Омікрон», які найча-
стіше зустрічаються у хворих.

Це:
- нежить (73%);
- головний біль (67,5%);
- втома (63,5);
- чхання (60%);
- біль у горлі (59,6%).
Водночас у відомстві не виявили суттєвої відмінності від симп-

томів штаму «Дельта», який досі домінує в Україні.
Серед хворих також поширений кашель (43,5%), хриплий голос

(35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спот-
ворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

 «Попри те, що симптоми «Омікрону» здаються схожими на за-
студу, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для
здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке по-
ширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов
принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19», – наголо-
сили у МОЗ.

З огляду на це, у Міністерстві охорони здоров’я просять зверта-
тись до сімейного лікаря, у разі появи будь-яких симптомів ГРВІ.

До результатів тестування та під час видимих симптомів не вар-
то відвідувати місць загального скупчення людей, натомість по-
трібно дотримуватись режиму самоізоляції.

Нагадаємо, що штам коронавірусу «Омікрон» має інкубаційний
період всього три дні, вражає молодь, віком 30 років, та значно
заразніший за попередні штами.

Втрачене свідоцтво про освіту ПЛ  №031316,  видане 08.06.1994
р. Явірською школою на ім’я Ольги Михайлівни Гошовської, вва-
жати недійсним.


