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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).

Дорогого сина, коханого і турботливого чоловіка, люблячого
татуся,  брата, жителя с. Буковинка Віталія Мироновича Ко-
марницького вітають з ювілейним днем народження мама
Антоніна, кохана дружина Степанія, люблячі синочки Антон-
Василь та Святослав, сестра Людмила, швагро Богдан  – з
Пустомитівщини,  брат Руслан і братова
Ірина  – з Яворівщини.

Просимо в Бога Тобі, рідненький, здо-
ров’я, щастя, успіхів та безліч світлих і
радісних днів.

Сьогодні день народження у Тебе!
І ми Тебе вітаєм від душі!
І віримо, що прийде Ангел з неба
І принесе з собою три ключі – лю-

бов, здоров’я, щастя.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

Дорогого зятя, кума, швагра, жителя с. Буковинка Віталія
Мироновича Комарницького із ювілейним днем народження
з теплотою вітають тесть Володимир, теща Люба, кума Марія з

сім’єю, швагро Михайло з сім’єю і бажають
шановному ювіляру неба безхмарного,
настрою гарного, здоров’я без ліку і
довгого-довгого, в Божій ласці, віку!

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Тебе осяє світлом і любов’ю.
Хай поруч із Тобою Ангел Твій летить
І береже він від біди повсюди.
Нехай дарує щастя кожна мить
І благодать Господня поруч буде.

Колектив Буковинсь-
кого ЗЗСО І-ІІ ст. щиро
вітає директора Віталія
Мироновича Комар-
ницького з ювілейним
днем народження, який
він святкував 17 лютого.

Шановний Віталію Ми-
роновичу, нехай у ново-
му році Вашого життя
все складеться так, як
Вам хочеться! Буде щас-
ливою вся Ваша  роди-
на і Ви разом з нею. У рідному домі хай пану-
ють затишок і злагода, у душі – спокій і благо-
дать. Нехай Вас оточують тільки справжні друзі
і однодумці, а всі починання увінчуються вик-
лючно успіхом. Здоров’я, успіхів, здійснення
мрій, творчого натхнення і любові!

Нехай Ваша наповнюється хата
Добром, достатком, сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в  ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
Думки хай будуть світлі, легкокрилі,
Всі справи підкоряються рукам.
Хай сяють очі Ваші ясні, милі
Усупереч прийдешнім всім рокам!

З повагою і великою
душевною теплотою
вітаємо із 65-річним
ювілеєм, який святку-
вала 16 лютого,  доро-
гу, люблячу,  турботли-
ву матусю,  добру,
щиру, любу бабусю,
жительку с. Завадівка
Емілію Степанівну
Павлик.

З нагоди  прекрас-
ного свята, шлемо
найкращій нашій лю-
дині на землі  вітання щирі від душі, теплі,
вдячні слова і «Многая літа!» Нехай завжди
Вам світить сонце ясне, будьте для нас Ви
завжди молоді! Божої ласки і опіки Вам,
рідненька,  – на довгій життєвій стежині.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що на землі є квіти
Даруємо  у цей святковий день.
Достатком хай  оселя буде повна,
Нехай скликає внуків і дітей,
А Ви – красива, горда і щаслива –
До сотні літ стрічали щоб гостей!
 З любов’ю – дочка  Лілія, зять Віталій, ону-

ки Іринка, Маринка і Максимко.

Колектив Нижньовисоцької гімназії щиросердечно вітає з ювілеєм чар-
івну жінку, прекрасну людину, заступника директора гімназії Наталію Іван-
івну Гусак і бажає шановній ювілярці:

Хай доля намітить Вам років багато,
Дарує здоров’я без ліку й добра,
Хай радістю повниться Ваша оселя
Й багато в ній буде людського тепла.
Хай збудеться все, що іще не збулося,
Щоби все добре в житті повелося.
У щасті, здоров’ї життя хай іде,
А Господь із неба Вас береже.

ÏÎÐÒÐÅÒ – ÍÀ
ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

Креативна, сучасна  шкільна молодь зна-
ходить різні і дуже цікаві форми, аби при-
вітати своїх наставників чи то з днем на-
родження, а чи з професійним святом. Заз-
вичай це виглядає досить цікаво і неорди-
нарно.

Нещодавно святкувала ювілейний день на-
родження директорка Мельничненської
гімназії Галина Іжик-Блажівська. Окрім чис-
ленних привітань, що були адресовані їй, вона
отримала цікавий і незвичний подарунок від
свого учня Володимира Товстуляка. Хлопець
привітав директорку власноруч написаним її
портретом. Цим учень приніс директорці ве-
лике задоволення. Зрештою, як і собі. Порт-
рет усім сподобався.

Загалом  у Мельничненській  гімназії на-
вчається 77 дітей. Навчальний заклад розбу-
довується, покращуючи матеріально-технічну
базу. Завдяки допомозі голови Турківської
міської ради Ярослава Паращича, Завадівсь-
кого старости Олега Павлика, тут запрацюва-
ли внутрішні туалети, налагоджено водопостачання, триває добудова двох класних кімнат та кабінету
для директора. Навчальний заклад бере участь у мікропроекті Львівської обласної ради.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Колектив Нижньовисоцької гімназії щиросердечно вітає
з ювілеєм прекрасну колегу, та-
лановиту вчительку біології та хімії
Олену Василівну Рештей  і бажає
шановній ювілярці:

Хай сонечко зранку Вас при-
вітає,

Птахи за віконцем пісні засп-
івають,

Хай вітерець розжене всі хма-
рини,

Цей день подарує чудові хви-
лини.

Хай кожен наступний день
буде щасливим,

Здоров’я – міцним, а життя – бурхливим.
Друзі хай будуть привітні та щирі,
Здійсняться усі побажання і мрії.

Сердечно вітаємо із прекрасним життєвим святом – 80-
річчям від дня народження – нашу любу, дорогу, добру,
щиру і турботливу матусю, бабусю і прабабусю, турківчанку
Анастасію Іванівну Варварич.

 Бажаємо Вам, дорогенька, міцного здоров’я,  миру, до-
статку, сімейного затишку, родинного тепла. Нехай Боже
благословення і Покров Пресвятої Богородиці бережуть
Вас на довгій життєвій дорозі.

З ювілеєм Вас вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,

А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Хай Бог милосердний з високого

неба
Дарує усе, чого лише треба,

 А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

З любов’ю і повагою –  дочки Люба та Га-
лина, зяті Іван та Йосип, невістка Світлана, онуки та прав-
нуки.

ßÊ²ÑÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ - Ó ÂÑ²Õ
ÐÅÃ²ÎÍÀÕ ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ!

З 2019 року в Україні розпочалася поетапна реформа сис-
теми охорони здоров’я. Найперше зміни торкнулися первин-
ної ланки медичної допомоги. Як відомо, основний принцип ме-
дичної реформи звучить: «Гроші ходять за пацієнтом». Відпо-
відно до цього принципу, держава через  новостворену НСЗУ
фінансує ті медичні заклади, що надають відповідні первинні
медичні послуги в обсязі, що визначені кількістю укладених
декларацій з пацієнтами, залежно від віку яких передбачено
певний тариф.

Для медичних закладів у
гірській місцевості передбаче-
но коригування  тарифу на на-
дання медичних послуг на спец-
іальний коефіцієнт 1,25 (відпо-
відно до Постанови КМУ від 18
грудня 2018 року). І це логічно,
адже медичні заклади у гірській
місцевості, відповідно до Зако-
ну «Про статус гірських населе-
них пунктів», зобов’язані витра-
чати на зарплату медиків на
25% більше, ніж всі інші закла-
ди України.

Коли з 2020 року розпочала-
ся реформа вторинного та спец-
іалізованого рівнів медичної
допомоги, коригувального кое-
фіцієнту 1,25 для медичних зак-
ладів у гірській місцевості вже
не було передбачено, хоча для
первинної ланки його і надалі
було збережено. Така ситуація
могла б призвести до значного
погіршення медичного обслуго-
вування населення в гірських
регіонах, адже видатки на заро-
бітну плату медиків з коефіцієн-
том  1,25 залишаються і вони б
«з’їдали» ту частину коштів від
НСЗУ, які можна було б спря-
мувати на закупівлю обладнан-
ня  чи ліків для пацієнтів. Таким
чином,  заклади з надання вто-
ринної медичної допомоги в

гірських районах працювали б у
гірших  умовах, ніж такі ж в інших
місцевостях.

Щоб не допустити  такої ситу-
ації, фракція «Європейської
Солідарності» у Боринській се-
лищній раді звернулася до на-
родного депутата від партії ЄС
Олега Синютки.  Голова фракції
та директор КНП «Боринська
районна лікарня»  Ігор Маркін в
кінці листопада 2021 р. скеру-
вав відповідного листа на ім’я
народного депутата. Керівник
первинного осередку партії та
керуючий справами у Бо-
ринській селищній раді Мар’ян
Лабецький, під час особистої
зустрічі з Олегом Михайловичем,
попросив допомоги у вирішенні
цієї проблеми.

Відповідь народного депута-
та не забарилася і вже 29 груд-
ня у Постанові КМУ №1440 «Про
деякі питання реалізації про-
грами державних гарантій ме-
дичного обслуговування насе-
лення у 2022 році» з’явився
пункт про коригуючий
«гірський» коефіцієнт 1,2. Це
допоможе медичним закладам
нашої місцевості надавати
якісні медичні послуги, перед-
бачені пакетами медичних по-
слуг вторинної і третинної ланок.

Наш кор.

УСПІХ ВОКАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ
Приємно, що останнім часом

успіх переслідує ( у прямому ро-
зумінні цього слова) викладачів
та вихованців Боринської дитя-
чої музичної школи. Про це зас-
відчують їхні призові місця на
різноманітних дистанційних
творчих конкурсах. Днями  чер-
говий успіх здобув вокальний ко-
лектив «Мелодія Карпат»  вик-
ладачів цього навчального зак-
ладу. Вони взяли участь у Всеук-
раїнському двохтуровому фести-
валі-конкурсі «Зимова леген-
да», який відбувся у м. Харків.
Їхня виконавча майстерність
дозволила пройти у другий тур
та заслужено вибороти перше місце.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÀÉ ÍÀÌ, ÁÎÆÅ,
ÎÁ’ªÄÍÀÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÓ

У середу, 16 лютого, Україна  на державному рівні вперше відзначила нове свято –  День
єднання. Його встановлено відповідно до Указу Президента України в часі хвилюючих подій
для нашої держави – можливого нападу Росії.

У цей день небайдужа патріотична громадськість від Заходу до Сходу продемонструвала всьому
світу, що українська нація – єдина, нероздільна і хоче жити мирно на своїй, Богом даній, землі. У
великих містах, містечках, селищах, установах та організаціях о 10.00 год. відбулися флешмоби. Не
винятком стала й Турка. Біля пам’ятника Генію українського народу Тарасу Шевченку зібралася чи-
сельна громада і, розгорнувши великий жовто-блакитний прапор, піднесено виконала Гімн України,
а затим ще й духовний гімн «Боже, великий, єдиний…»

У мережі Інтернет розміщено чимало світлин, де колективи в різний спосіб відзначають це свято,
яке, хочеться вірити,  стане для нас усіх надзвичайно важливим і збиратиме все  більші і більші
аудиторії. Добрим прикладом тут може слугувати колектив Національного природного парку «Бойк-
івщина», який активно долучився до флешмобу.

Але, на превеликий
жаль, у цей день чомусь
не всі  установи та орган-
ізації вивісили націо-
нальні прапори, хоч ре-
комендації з цього при-
воду були. На деяких ус-
тановах можна було по-
бачити вицвілий, пони-
щений вітрами, наш ук-
раїнський символ. І це,
зрозуміло, принижує тих
керівників, що не спро-
моглися  придбати но-
вий прапор. Очевидно,
при  нагоді, на цьому
треба наголосити й кер-
івництву Турківської
міської та Боринської
селищної рад. Відповідним підрозділам взяти це питання під контроль. Якщо хтось не може вишука-
ти невеликі кошти, аби придбати новий прапор, самим  закупити й роздати установам та організаці-
ям, старостам. Хоч направду це дещо смішно виглядатиме, але якось треба виправляти ситуацію.
Нарешті мусимо зрозуміти, що жовто-блакитний стяг – це наш величний український символ. Він
заслуговує на особливу увагу кожного з нас. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праця, краса
та багатство рідної землі. Це символ національної єдності, честі та гідності, традицій державотворен-
ня, історії та сьогодення.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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«Місцеві закарпатці свято пе-
реконували, що кожух закар-
патський, і ще їх няньо в такому
ходив! – вів далі Ігор Губіліт. –
Тому кожух довелося сфотогра-
фувати. Уже вдома по старих і
музейних фотографіях моя здо-
гадка підтвердилася: справді,
це східна Бойківщина. Завдяки
закарпатським друзям вдало--
ся сконтактуватися з власника-
ми закладу, подружитися з
ними, і всі отримали те, що хот-
іли. Я кожуха, а ресторан – вдяч-
них туристів (бо має добру кух-
ню, що підтверджують високі
бали в анкетах опитування). Так
що win-win буває!».

Ігор Губіліт виглядав таким
радісним на фото з кожухом, що
я вирішила розпитати колекці-
онера-«мисливця»: багато уже
зібрав етноодягу з Бойківщини?

– Бойківських сорочок маю,
мабуть, із п’ятдесят! – гордо
каже Ігор Губіліт. – Ще є вироби
з дерева, наприклад, ткацький
верстат. Колекціоную все, що
має відношення до Бойківщини,
але не займає цілий будинок -
(усміхається. – Авт.). Я родом
зі Славського, а це центральна
Бойківщина. Як правило, бойкі-
вського одягу ніхто не колекціо-
нує, бо він скромніший на виг-
ляд, ніж гуцульський, покутсь-
кий чи буковинський, і його сут-
тєво менше. Серед одягу інших
етнографічних груп українців він
вирізняється простотою, мен-
шою декорованістю і зручністю.

Багато людей, навіть на Бойків-
щині, не знають, як виглядав
колись такий одяг. Пересічні
українці купують на свята су-
часні вишиванки, вишиті у кра-
щому разі в Косові чи Коломиї,
а деколи їх везуть з Китаю та
Туреччини... І люди думають, що
це якийсь український одяг, а
він до України не має жодного
відношення! Мені хотілося, щоб
люди знали, як виглядали сороч-
ки у давнину, 100-120 років тому.
У що люди одягалися, як саме
це носили, як виглядали узори
на вбранні. В Інтернеті можна
побачити ті самі візерунки на
одязі: що в Україні, що в Румунії,
що у Польщі... І такий одяг вида-
ють за бойківський або оп-
ільський! Українці тягнуться до
своїх традицій, але «копнути»
глибше не хочуть. Більше того,
помилок припускаються навіть
науковці. Ось нещодавно
підрозділ Національної ака-
демії наук України, Інститут на-
родознавства, видав моногра-
фію «Бойківщина». Там в ілюст-
раціях до одягу переплутано
все, що тільки можна було пе-
реплутати. І це написав доктор
мистецтвознавства, академік,
праця пройшла через наукову
редакцію, де засідають світила
наукової думки... Мене це, м’я-
ко кажучи, шокувало.

– Що є родзинкою бойківсь-
кого одягу?

– Улюблені кольори бойків –
червоний і синій. У давні часи

кольорова гама не була дуже
великою, люди самі робили нит-
ки і фарбували їх чим могли. А
вже на початку ХХ століття, коли
доступними для більшості лю-
дей стали нитки з базару, коль-
орова гама бойків стала схожа
на кольори лемків, ополян і
навіть гуцулів. Проте особли-
вості були. Для жіночого бойкі-
вського одягу характерна вишив-
ка на брижах. Це дрібні склад-
ки тканини навколо шиї чи на
рукавах, і по них зверху ще ви-
шивають. Найбільш талановито
і майстерно це виявлялося у
закарпатських бойків. Що ціка-
во: Бойківщину умовно можна
поділити на чотири частини: за-
хідну, центральну, східну і закар-
патську. І в кожній з них деякі
елементи одягу суттєво
відрізняються від сусідніх. Якщо
подивитися на цих людей, мож-
на подумати, що вони належать
до різних етнографічних груп ук-
раїнців.

– А де переважно купуєте
етновбрання?

– Маю знайомих, які через
Інтернет продають давній на-
родний одяг. Якщо їм щось ціка-
ве приносять, телефонують у
першу чергу мені. Знають, що я
колекціоную давній бойківський
одяг. Я дивлюся старі фото-
графії, консультуюся у фахівців,
їх небагато, але вони є. Коли
вагаюся і не можу точно сказа-
ти, чи з Бойківщини сорочка, то
не купую.

– Реставруєте сорочки?
– Наразі ще ні, не було такої

потреби. Даю сорочки на відши-
вання. Мені було приємно, що
львівська «Майстерня Маґди
Дзвін» на своїх курсах відшива-
ла турківську сорочку з моєї ко-
лекції. Той кожух, що я знайшов,
хочу дати на реставрацію. Мав
попередню розмову з реставра-
тором шкіряних виробів Михай-

«ÐÀÄÆÓ ËÞÄßÌ Ö²ÊÀÂÈÒÈÑß ÎÄßÃÎÌ,
ßÊÈÉ ÁÓÂ ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÈÉ ÄËß ÊÐÀÞ,

ÄÅ ÆÈÂÓÒÜ ×È ÍÀÐÎÄÈËÈÑß»
Директор туристичної фірми Ігор Губіліт
колекціонує стародавній одяг Бойківщини

«Хто шукає, той знаходить!» – написав на своїй сторінці у
Фейсбуці директор туристичної фірми «Відвідай», член то-
вариства «Бойківщина» Ігор Губіліт. – Давно колекціоную 
одяг і предмети ужитково-декоративного мистецтва бойків.
Сорочки ще сяк-так трапляються, але ніде не міг дістати
верхній одяг: кожухи, бунди, лейбики (мабуть, міль поїла, і люди
повикидали). Навіть у музеях їх майже немає. І яке було моє
здивування, коли, шукаючи нові заклади харчування для ту-
ристів, в одному з етноресторанів біля Мукачева (!) я поба-
чив кожух із Рожнятівського району (орієнтовно з сіл Цінева-
Вільхівка-Лецівка-Дуба)».

лом Вінтонюком з Коломийщи-
ни. У нього на рік розписані за-
мовлення, це унікальний май-
стер... Я не був стовідсотково
впевнений, що кожух бойківсь-
кий. Коли його побачив у ресто-
рані, згадав, що такий бачив у
музеях. Під ним обідала компа-
нія, мені не пасувало їх турбува-
ти. Але час підганяв, я перепро-
сив і запитав, чи можна кожух
сфотографувати? «Так, фото-
графуйте, – відповіли мені. – У
такому кожусі ще наш няньо
ходив (тато. – Авт.)». Це сели-
ще Чинадієво, що біля Мукаче-
ва. Я сфотографував, приїхав
додому. І вже завдяки старим
фотографіям з музеїв побачив,
що це справді східна Бойківщи-
на.

– І скільки ви за той кожух
заплатили?

– Мені його подарували! У
цьому ресторані хороша кухня.
Ми з власниками домовилися
про те, що будемо харчувати у
них туристів.

– Чи існує ринок стародав-
нього одягу бойків?

– Щоб був ринок, має бути
якась хоча би мінімальна
кількість одягу, яка буде на ньо-
му систематично продаватися.
На жаль, бойківського одягу, на
відміну від гуцульського, по-
кутського, буковинського чи под-

ільського, у такій кількості
немає. Якщо знаходиться бой-
ківська сорочка, то мені можуть
її віддати за 500-1000 грн. Якщо
в хорошому стані і стародавня,
може коштувати 2000-3000 грн.

– А крадені вишиванки з му-
зеїв не траплялися?

– Ні. Навряд чи злодіїв заці-
кавить бойківський одяг... У
тому треба розумітися, це не-
ліквідний товар. Минулого року
ми з Товариством «Бойківщи-
на» їздили по деяких селах Тур-
ківщини, то побачили, що у лю-
дей є ще багато виробів з дере-
ва, багато рушників, але цікавих
для мене мало... Як було у старі
часи? За одягом можна було
сказати, з якого села людина,
визначити її сімейний і майно-
вий стан. На Гуцульщині, на Ра-
хівщині по одягу навіть можна
було сказати, чи є людина твоїм
родичем... Якщо вишита сороч-
ка була синього кольору, то лю-
дина – сирота. Якщо на сорочці
були маки, це означало, що
жінка – вдова. Звісно, у сучас-
ному світі не можна сприймати
так буквально і відмовитися від
маків, у кого вони є на сороч-
ках... Але це треба знати і не ку-
пувати що-небудь. Раджу людям
цікавитися одягом, який був ха-
рактерний для краю, де вони
живуть чи народилися.

Сюзанна БОБКОВА.

Ä²ÀÍÀ ÑÀÂÊÀ – ËÀÓÐÅÀÒ ÏÅÐØÎ¯ ÏÐÅÌ²¯
Уже третій рік світом шириться небезпечна   коронавірусна інфек-

ція, яка вносить свої корективи в роботу багатьох установ та орган-
ізацій. Так, вихованці дитячих музичних шкіл Турківщини змушені
демонструвати свої
таланти, беручи
участь не в очних кон-
курсах та фестива-
лях, а в дистанційних.
І, треба віддати на-
лежне,  здобувають
вони багато перемог,
про які вже неодно-
разово писала наша
газета. Днями нам
стало відомо, що ла-
уреатом першої
премії у міжнародно-
му фестивалі-кон-
курсі мистецтв
Golden Fest стала
учениця 3 класу бан-
дури Турківської дитячої музичної школи Діана Савка. Дівчина от-
римала диплом та пам’ятну статуетку, а її  досвідчена викладачка
Оксана Мельник – подяку.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂÈÍÈÊÍÅ ÍÅÎÁÕ²ÄÍ²ÑÒÜ – Ï²ÄÅÌÎ ÂÎÞÂÀÒÈ
Так заявив на заходах з нагоди 33-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану голо-

ва  Турківської районної організації Всеукраїнської Спілки ветеранів Афганістану Зеновій
Кузьо. До того ж він запевнив присутніх, що бойовий досвід – безсумнівна мотивація у воїнів-
афганців є.

Захід    розпочався  молебнем,
який відслужили за загиблими в
афганській війні жителями Турків-
щини отці Михаїл, Микола та Тарас.
А заступник міського голови Бог-
дан Макаришин у виступі наголо-
сив, що влада докладала і докла-
датиме всіх зусиль, щоб воїни-аф-
ганці почували себе захищеними
та відчували турботу. Тривожні па-
ралелі афганської війни і сьогодн-
ішньої на сході України провів у
своєму виступі  воїн-афганець Ми-
рон Волчанський. Він нагадав  не
лише про тих  воїнів-афганців, хто
загинув в далекій мусульманській країні, а й про тих, хто пішов у засвіти у минулому році. Але хоч в
афганському братстві ветеранів стає все менше, воно не втрачає значущості. Воїни-афганці, зболені
не лише фізичними, а й моральними ранами, як і двадцять чи тридцять років, залишаються в строю.

На знак солідарності і підтримки з тими, хто боронить суверенні рубежі Української держави сьо-
годні, афганці поклали квіти до пам’ятного знаку тим нашим землякам, що загинули на бойовиськах
російсько-української війни. Це справжнє бойове братерство...

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
ЗАМОВЛЯЙТЕ  НА ВЕСНУ РО-

БОТУ+МАТЕРІАЛИ ЗІ ЗНИЖКОЮ
до 20%. РЕМОНТИ БУДИНКIВ,
КВАРТИР пiд ключ.Переплану-
вання. БУДIВНИЦТВО- будинки,
прибудови, павiльйони, гаражi,
навiси, альтанки, банi, паркани.
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд
ключ. Мансарднi дахи.

УТЕПЛЕННЯ, облицювання
будинкiв.

Телефони: (068)1455866,
(066)7215631

Â²ÄÊÐÈÒÈÉ ÊÓÁÎÊ Ç ÂÎËÅÉÁÎËÓ
У неділю, 13 лютого,  у спортивній залі Нижньовисоцької

гімназії відбувся цікавий турнір – відкритий кубок з волейбо-
лу серед дорослих команд Боринської селищної ради. У зма-
ганнях взяли участь 5 команд: Нижнє Висоцьке-1, Верхня Яб-
лунька, Бориня, Турка та Нижнє Висоцьке-2. Перед початком
поєдинків  представники команд узгодили формат ігор – гра-
ти за  коловою системою.

За  результатами зіграних поєдинків, бронзу здобули боринча-
ни. Господарі змагань, команда Нижнє Висоцьке-1, – срібло. А
чемпіонами стали спортсмени з Верхньої Яблуньки. Команди-пе-
реможці були нагороджені кубками, дипломами, медалями та гро-
шовими преміями. Спортивними статуетками відзначено кращих
волейболістів. Зокрема,  це зв’язуючий Василь  Ірод ( Нижнє Ви-
соцьке-1), кращий гравець – Ігор Мацькович (Верхня Яблунька).

За належну організацію  цього спортивного свята велика подя-
ка старості с. Нижнє Висоцьке Василю Буштину, керівнику апарату
Боринської селищної ради Мар’яну Лабецькому, директору Ниж-
ньовисоцької гімназії Івану Федьку, колишньому голові Нижньови-
соцької сільської ради Ярославу Іроду та місцевим підприємцям –
за фінансову підтримку.

ЗМАГАННЯ З БАДМІНТОНУ
Цікаво, у напруженій боротьбі, пройшли змагання з бадмінтону

за програмою ХХХІ спортивних ігор Львівщини. Боринська грома-
да вперше взяла участь у подібних іграх. І хоч ми не здобули висо-
ких результатів, зате відчули неймовірний запал змагань, почерп-
нули досвіду. Я щиро вдячний нашим бадмінтоністам – Максиму
Чапаєву та Христині Роль –  за участь у змаганнях та прагнення до
перемоги.

Роман ДЯКІВ,
головний спеціаліст з питань молоді та спорту Боринської се-

лищної ради.

Родина Канарєєвих глибоко сумує з приводу передчасної смерті
свахи Ліди Михайлівни Яворської. Висловлюємо щире співчуття
рідним і близьким.

Висохне сльоза, зів’януть на могилі квіти.
І лиш молитвочка свята
До Бога Всемогутнього долине.
Утішиться у Засвітах душа –
І рідні, і близькі її всі пам’ятають,
Щиро для неї в Господа благають
Царства Небесного на вічнії віка!

Працівники АТ «Ощадбанк» м. Турка співчувають працівниці банку
Валентині Миколаївні Канарєєвій  з приводу тяжкої втрати – смерті
матері, колишнього головного бухгалтера відділення «Ощадбан-
ку» –  Лідії Михайлівни Яворської.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького ЗЗСО висловлює
щире співчуття вчителю Тетяні Йосипівні Попівняк з приводу тяж-
кої втрати – смерті батька – Йосипа Івановича.

Батьки та учні 10 класу Верхньовисоцького ЗЗСО висловлюють
щире співчуття класному керівникові Тетяні Йосипівні Попівняк з
приводу тяжкої втрати - смерті батька - Йосипа Івановича. Нехай
Всемилостивий Господь прийме його душу і оселить там, де пра-
ведні спочивають. Царство Небесне. Вічна і світла пам’ять!

Боринська селищна рада по-
відомляє про те,  що у при-
міщенні селищної ради відбу-
дуться громадські слухання  про
розроблення містобудівної до-
кументації – детальний план
території земельної ділянки
комунальної власності   під буд-
івництво та обслуговування жит-
лового будинку,  господарських
будівель і споруд, орієнтовною
площею 0, 2500 га,  гр. Івана
Миколайовича Дибича.

Втрачений військовий квиток
– серія НК №5767645, виданий
13.06. 1989 року Стрийським
РВК на ім’я Миколи Івановича
Коцовича, вважати недійсним.

ЛІСОВИЙ КІТ ПРИЙШОВ У СЕЛО
У селі Либохора місцеві жи-

телі врятували рідкісного
лісового кота, який занесе-
ний у Червону Книгу України.
Голодна тварина прийшла до
людей у пошуках їжі і селяни
вирішили повернути її на
волю. Про це розповіли у На-
ціональному природному пар-
ку «Бойківщина».

На обійстя жителя села Ли-
бохора прийшов лісовий кіт –
дрібний хижак. З вигляду він
дещо нагадує звичайного до-
машнього кота, але фахівці по-
мічають різницю. Тварина, яка спустилась в село з лісу, була голодна і з’їла декількох курей.

Чоловіки зловили кота в пастку, і вирішили за нанесену шкоду його не вбивати, або ж в інший спосіб
покарати, а віднесли ближче до лісу та випустили тварину на волю.

У Національному парку «Бойківщина» наголошують, що лісовий кіт – рідкісна тварина, зараз в
Україні налічується лише 300-400 особин цього кота.

«Лісові коти переважно ведуть нічний спосіб життя. В основу раціону хижака входять дрібні гризу-
ни, птахи, комахи, змії, а в прибережних мешканців ще й риба. Свої житла облаштовують у чагарни-
ках, кореневищах дерев, старих норах інших тварин. З людьми намагаються не контактувати, тому
дикого кота нелегко зустріти в лісі. Однак, у холодні часи можуть поселитися ближче до людини –
біля сіл. Лісовий кіт у найкращому випадку може ловити гризунів, а може і полювати на домашню
птицю», – пояснюють науковці.

Наш кор.

Ó ÒÓÐÖ² Â ÄÈÒß×ÎÌÓ ÑÀÄÎ×ÊÓ
ÎÒÐÓ¯ËÈÑÜ ×ÅÒÂÅÐÎ Ä²ÒÅÉ

У дитячому дошкільному закладі №1 у місті Турка виявили спалах гострої кишкової інфекції
серед дітей. Як повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики
хвороб МОЗ України, постраждало четверо дітей.

Вони захворіли 12 лютого. У дітей відзначають блювоту, діарею, температуру тіла 38-39 градусів.
Трьох у стані середньої важкості госпіталізували в інфекційне відділення Самбірської центральної
районної лікарні, а ще одна дитина у легкому стані перебуває  на амбулаторному лікуванні.

Фахівці Самбірського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у
Львівській області спільно з представниками Львівського обласного центру контролю та профілак-
тики хвороб розпочали розслідування причин та умов виникнення спалаху і наразі проводять проти-
епідемічні заходи.


