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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).

 Від щирого серця вітаємо із 75-річчям від дня народжен-
ня, яке святкує 26 лютого, дорогу і люблячу, добру і турботливу
маму і бабусю –  Анну Асафатівну Косачевич.

 Бажаємо ювілярці міцного-міцного здоров’я, світлої радості
в житті, невичерпної життєвої енергії, достатку, мирного неба
над головою, довголіття. На знак вдяч-
ності, прийміть найкращі наші побажан-
ня:

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажає-

те.
За руки роботящі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!
З повагою і любов’ю – донька Тетяна,

син Микола, внучка Мар’яна, правнук
Петрик і зять Віктор.

22 лютого святкував свій урочистий  70-річний ювілей щира,
добра, поважна, турботлива, скромна, чуйна людина – житель
с. Присліп Михайло Миколайович Бегей.

З нагоди свята з теплотою і повагою шановного ювіляра вітає
сім’я Луки Кудрича і бажає  імениннику міцного-міцного здо-
ров’я, світлої радості в житті, мирного неба над головою, ро-
динного тепла, поваги від односельчан, усіх знайомих, друзів,
Господнього благословення.

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
В здоров’ї – багатство, і радість, і

сила,
Бо більшого щастя на світі нема.
На килимі життя, немов чарівна м’я-

та,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Хай  цвіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає.
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

Вчора, 24 лютого, відсвяткувала свій прекрасний ювілей доб-
ра, щира, чуйна людина,  жителька м. Турка Тетяна Іванівна
Янінович.

Сердечно вітаємо дорогу ювілярку з цим прекрасним свя-
том, бажаємо міцного здоров’я,  невичерпної життєвої енергії,
миру і благополуччя. Щоб увага знайомих, любов рідних, тепло
домашнього вогнища, опіка Всевишнього і Покров Матері Божої
завжди були поруч.

В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!
З любов’ю – хресна мама Марія з

сім’єю.

25 лютого святкує свій ювілей найдобріша сест-
ричка, люба матуся, бабуся, бібліотекар Бітлянсько-
го ЗЗСО Катерина Миколаївна Михалко.

Дорога ювілярко, в святковий день прийми вітан-
ня  та щирі побажання. Хай  Господь Тебе оберігає, а
Матінка Божа сили додає.

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,

Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше

щастя.
У  Тебе сьогодні ювілейна

дата,
Яка залишить в серці слід.

Тож ми Тебе вітаєм щиро
І бажаєм довгих та щасливих  літ!

З любов’ю та увагою –  сестри Марія,
Євдокія, Любов, Світлана; брати Мирон, Іван, Бог-
дан, Ярослав, син Микола, дочка Олександра, не-
вістка Наталія та онуки Ростислав і Анна;  племінни-
ки з сім’ями.

Дорогу сваху Тетяну Іванівну Янінович
сердечно вітаємо із ювілеєм! Просимо
у Всевишнього для Вас, люба наша юві-
лярко, міцного здоров’я з цілющої кри-
ниці, сімейного щастя та душевної бла-
годаті. Многая і благая літ!

Нехай у Вас усе прекрасним буде,
Щоб квітло щастям

все Ваше життя,
Щоб поважали завж-

ди люди
Й любові не згасало

почуття.
Вам, дорогенька, най-

щиріші побажання –
В достатку, у здоров’ї вік

прожить.
Нехай здійсняться всі Ваші  бажан-

ня
І хай Всевишній Вас благословить.
З повагою – свати Микола і Наталія з

сім’єю.

Перелік захисних споруд (підвальних приміщень) цивільного захисту на території Турківської
ТГ, які призначені для укриття населення на випадок надзвичайних ситуацій:

м.Турка, вул. В.Стуса, 16, Турківський ЗЗСО №1;
м.Турка, вул. Молодіжна, 68, Турківський ЗЗСО №2;
м.Турка, вул. Середня, 7, Турківська гімназія №2;
с.Ясениця, вул. Шевченка, 56, Ясеницький ЗЗСО;
м.Турка, вул. Молодіжна, 39, Турківський професійний ліцей.
м.Турка, вул. Молодіжна, 42, КП «Турківське ЖКУ»;
м.Турка, вул. Молодіжна, 62, КП «Турківське ЖКУ»;
м.Турка, вул. В.Стуса, 14, Відділення поліції;
с.Шум’яч, вул. Молодіжна, 15а, Шум’яцький Народний дім;
м.Турка, площа Ринок, 27, 28 ДПРЧ ГУ ДСНС;
м.Турка, вул. Травнева, 12, Турківський ремонтно-дорожній

пункт;
м.Турка, майдан Шевченка, 26б, Турківський відділ державної виконавчої служби.
Наразі не всі укриття належним чином обладнані, але влада працює над тим, щоб створити там

сприятливі умови для укриття.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ – Â ÍÅÁÅÇÏÅÖ²
  І це нас зобов’язує бути відповідальними

Над нашою державою нависла серйозна небезпека. Росія всупереч всім міжнародним прави-
лам і нормам, зранку, 24 лютого, віроломно вторглася в Україну. Руйнівних обстрілів зазнали
міста та військові об’єкти. В Самбірському районі –  військова частина в м. Калинів. Зрозум-
іло, що це спричинило велике занепокоєння  серед населення.

Щоб протистояти агресії, в Україні введено спершу надзвичайний, а за кілька годин –    воєнний
стан. Наші   Збройні Сили тримають міцну оборону і за це їм велика слава. Але, щоб армія мала
підтримку й надійну опору, ми всі зобов’язані  згуртуватися і хто чим може не лише їй допомагати, а й
забезпечувати спокій і стабільність на території, де проживаємо. Власне, про це йшлося на нараді,
яку провів голова Турківської міської ради Ярослав Паращич. На неї були запрошені керівники струк-
турних підрозділів міськради, старости,  представники військкомату, поліції, прикордонники, керів-
ники медичних закладів,  учасники АТО та громадські активісти. Йшлося про те, щоб взяти під охорону
об’єкти критичної інфраструктури: медичні заклади, мости, тунелі, інші  залізничні об’єкти,  водо-
провід,  об’єкти енергопостачання. Цим займеться територіальна оборона. Старост зобов’язано
відслідковувати всіх людей, які прибувають на територію Турківщини. Якщо виникає якась підозра,
повідомляти правоохоронні органи. Ми маємо  зробити все, щоб унеможливити будь-які провокації,
що можуть вчиняти російські диверсійні групи. Для координації дій створено штаб тероборони, до
якого увійшли перший заступник міського голови Олег Гришканич, заступник міського голови Степан
Залуга,  староста сіл Завадівка, Лосинець, Мельничне Олег Павлик,   заступник керівника  ГО «Учас-
ники АТО Турківщини» Микола Коноваленко, головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної,
мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської
міської ради Руслан Сливар.

Працівники поліції, рятувальники переведені на посилений режим служби. Директор   КП «Туркі-
вська центральна міська лікарня» Костянтин Коробов  просив  всіх небайдужих  здавати кров,  яка
конче потрібна для поранених. У суботу, 26 лютого, о 13.00 год., в актовій залі Турківської міської ради
для всіх бажаючих медики проведуть навчання  з  надання першої медичної допомоги.

Якщо будемо консолідовані і відповідальні перед нашим майбутнім, ми вистоїмо і переможемо!
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Від щирого серця вітаємо із 55-річчям подружнього жит-
тя  дорогих і люблячих батьків, найкращих у світі, турботли-
вих  дідуся і бабусю, жителів с. Ільник –  Михайла та Ольгу
Ільницьких!

 Рідненькі наші,  55  років тому ви поєднали свої долі в
радісному шлюбі! Бажаємо вам ще довго жити у здоров’ї і
щасті, дітям, онукам  радіти і не коритися біді.

Нехай любов і
ласку Бога

До вас ваш Ангел
донесе,

І людям ваша до-
помога

До вас сторицею
прийде!

Бажаємо міцного
здоров’я і миру в
родині,

Щоб  щастя завжди вам всміхалось!
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Хай буде сім’я здорова і багата.
Ми посилаємо вам ці вдячні слова,
А Бог хай дарує вам многії літа!
З любов’ю –  дочки Ольга і Марія, сини Михайло і Микола,

зяті Іван і Михайло, невістки Тетяна і Мирослава; онуки –
Аня, Іванка, Дмитро, Степан, Аркадій, Світлана, Яна, Ми-
хайлик,  Владислав, Даринка.

Церковний хор «Дзвін» храму св. апостолів Петра і Пав-
ла УГКЦ  м. Турка щиросердечно вітає з ювілеєм хористку
Любу Федорівну Гошовську.

 Цього святкового дня бажаємо здоров’я, щастя і добро-
буту Вам і Вашій родині, успіхів та здобутків у всіх справах,
наснаги та натхнення. Хай поруч з Вами будуть надійні,

щирі друзі, близькі люди.
Нехай Господь завжди допомагає,

А Мати Божа береже від зла.
Радості земної Вам бажаєм,
А від людей – поваги і тепла.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.

На довгій стежині Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щас-

ливі!

Інженерно-педагогічний колектив Турківського профес-
ійного ліцею сердечно вітає з ювілеєм – 60-річчям від
дня народження –  добру, щиру, товариську людину, меха-
ніка ліцею Івана Івановича Писанчина і бажає
шановному ювіляру благополуччя і миру, ду-
шевного тепла і сердечної відради, достат-
ку в домі, удачі на життєвому шляху, щас-
ливих буднів і чудесних свят та  міцного-
міцного здоров’я.

Днів погожих, світлої долі,
Радості стільки, як квітів у

полі.
Усмішок глибоких, як дно океа-

ну,
Великого щастя – без зла і об-

ману.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь здоров’я й сили посилає,
Хай завжди ведеться з легкої руки –
На добро і на довгі безхмарні роки!

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України
сердечно вітає з ювілейним днем народження, який свят-
кує 25 лютого, колишню працівницю школи Софію Йосиф-
івну Томинець і бажає шановній ювілярці  світлих днів у
житті, здоров’я, добра, тепла, довіри і великого людського

щастя. Хай Вас Бог благословляє, мно-
гих літ Вам посилає!

Хай доля шле Вам і добро, і щас-
тя,

Міцне здоров’я, море благ зем-
них,

А щедрі дні, мов рушники
квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до
ніг!
Хай Мати Пречиста оберігає,

Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло –

На многії літа, на щастя й добро!

Що таке воєнний стан?
Воєнний стан в Україні ввели

через збройну агресію Росії,
адже тепер державній неза-
лежності та територіальній
цілісності загрожує небезпека.
Воєнний стан, згідно з ЗУ «Про
правовий режим воєнного ста-
ну», це особливий правовий ре-
жим, що передбачає надання
органам державної влади,
військовому командуванню,
військовим адміністраціям та
органам місцевого самовряду-
вання повноважень, необхідних
для відвернення загрози.

Державні адміністрації, орга-
ни місцевого самоврядування
повинні утворити ради оборони
та забезпечити сприяння
військовому командуванню.

Які обмеження вводять?
Військове командування або

місцеві органи влади можуть
(але не обов’язково) запровад-
жувати такі обмеження:

- посилити охорону стратегі-
чних об’єктів;

- запроваджувати трудову
повинність для працездатних
осіб;

- використовувати потуж-

ності та трудові ресурси
підприємств, установ і органі-
зацій усіх форм власності для
потреб оборони;

- примусово відчужувати
майно, що перебуває у при-
ватній або комунальній влас-
ності;

- запровадити комендантсь-
ку годину;

- ввести особливий режим
в’їзду та виїзду, обмежити сво-
боду пересування громадян та
транспортних засобів;

- перевіряти документи, огля-
дати речі, багаж, вантаж та
навіть приватне майно;

- забороняти проведення
мирних зборів, мітингів, походів
і демонстрацій;

- заборонити діяльність пев-
них партій чи громадських
об’єднань, які ведуть роботу
проти України;

- ввести заборону або обме-
ження на вибір місця перебу-
вання чи місця проживання;

- регулювати роботу поста-
чальників електронних комуні-
каційних мереж та/або послуг,
поліграфічних підприємств, ви-
давництв, що несе російська

агресія;
- телерадіоорганізацій, теле-

радіоцентрів та інших
підприємств;

- забороняти торгівлю
зброєю, сильнодіючими
хімічними і отруйними речови-
нами;

- проводити евакуацію насе-
лення, якщо виникає загроза
його життю або здоров’ю;

- запроваджувати забезпе-
чення населення основними
продовольчими і непродоволь-
чими товарами.

Що ще змінюється під час
введення воєнного стану?

У період воєнного стану не
можуть бути припинені повно-
важення Президента України,
Верховної Ради України, Кабі-
нету Міністрів України, Уповно-
важеного Верховної Ради Украї-
ни з прав людини, а також судів,
органів прокуратури України,
органів, що здійснюють опера-
тивно-розшукову діяльність, до-
судове розслідування, та
органів, підрозділи яких
здійснюють контррозвідувальну
діяльність.

Також не можна вносити
зміни до Конституції України та
проводити вибори, всеук-
раїнські та місцеві референду-
ми, а також проведення
страйків, масових зібрань та
акцій.

Â ÓÊÐÀ¯Í² ÂÂÅÄÅÍÎ ÂÎªÍÍÈÉ ÑÒÀÍ
Зранку в четвер, 24 лютого, депутати Верховної Ради про-

голосували за введення в Україні воєнного стану, після чого
відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський.
Згідно з указом, воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лю-
того 2022 року, строком на 30 діб.

 У НІМЕЧЧИНІ МОЛЯТЬСЯ ЗА МИР В УКРАЇНІ
Усе прогресивне людство світу усвідомлює, яку загрозу, не лише для України, а й  євро-

пейського континенту, засуджує вторгнення російських окупаційних військ на територію
нашої держави. Цілком очевидно, якщо не дати рішучої відсічі, агресор не зупиниться в Ук-
раїні, а піде далі – на країни Балтії та Східної Європи.

Дуже добре, що світова спільнота допо-
магає нашій державі летальною зброєю,
хоч і важливим є світова молитва за мир в
Україні. Днями нам надійшло повідомлен-
ня від нашої землячки Галини Дорош-Мар-
кович, яка сьогодні перебуває в Німеччині,
про зустріч українців на спільній молитві,
за участю  генерального консула України
в Дюссельдорфі Ірини Шум, бургомістра
округу Мюнстера та мера цього міста.
Вона, власне, мала честь бути присутньою
на літургії. Богослужіння проводили
німецькою мовою лише через те, що на
ньому були присутні високопосадовці
Мюнстера і прості місцеві жителі. Але заз-
вичай Службу Божу відправляють украї-
нською мовою. Дуже приємна дружина
священика Марія Шарко, яка знайома зі
всіма українцями і має  з ними дуже доброзичливі відносини.

 Галина Миронівна також розповіла, що місцеві газети кожного дня пишуть про Україну, щоб стиму-
лювати уряд до рішучих дій, зокрема в контексті допомоги нашій державі.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВКОТРЕ
УТВЕРДИЛИ ТАЛАНТ

Наприкінці минулого року відбувся  Х-й  ювілейний кон-
курс серед дорослих  «Краса Франкового краю-2021».
За акапельне виконання пісні Богдани Фільц на слова
Івана Франка «Червона калина, чого в лузі гнешся?» та
за артистичний захист родинних бойківських строїв,
найвищою відзнакою – гран-прі – нагороджено знаний
дует  сестер Лесі Білинської та Василини Ігнатищ з с.
Либохора.

Це далеко не перша і, без сумніву,  не остання  перемога
талановитих виконавиць, яких знають і шанують не лише на
Турківщині чи Львівщині, а й в Україні та й навіть за кордо-
ном, де вони неодноразово були учасниками різноманіт-
них конкурсів та фестивалів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ
З БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ

Шістнадцятого лютого 2022 року Кабінет Міністрів Ук-
раїни прийняв постанову № 118 “Про індексацію пенсій та за-
ходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш
вразливих верств населення у 2022 році”. Про це інформує
заступник начальника відділу обслуговування громадян №20
Олена Юсипович.

Документом визначено коефіцієнт збільшення показника серед-
ньої заробітної плати (доходу) в Україні для індексації пенсій з 1
березня 2022 року – 1,14.  Мінімальний розмір підвищення в ре-
зультаті індексації “трудових” пенсій, “військових” пенсій (військо-
вослужбовцям строкової служби та членам їх сімей), пенсій по інва-
лідності учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 100 гри-
вень.

До “трудових” пенсій, призначених за зверненнями до 31 грудня
2021 року включно, які не підвищуються з 1 березня 2022 року,
встановлюється щомісячна доплата в розмірі 135 гривень.

Крім того, на коефіцієнт 1,14 підвищуються розміри:
- пенсій, призначених до 31 грудня 2021 року включно військо-

вослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) та
членам їх сімей;

- мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, що настала внас-
лідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катас-
трофи;

- щомісячних компенсаційних виплат, передбачених для осіб,
які досягли віку від 75 до 80 років та віку 80+.

Окрім того, постанова передбачає встановлення додаткових га-
рантій щодо розмірів мінімальних пенсійних виплат. Так, передба-
чено встановлення щомісячних доплат до пенсій:

- особам, які отримують “трудову” пенсію та мають повний стра-
ховий стаж (35 років – чоловіки, 30 років – жінки) або є особами з
інвалідністю І групи, в яких щомісячний розмір пенсійних виплат не
досягає 2300 гривень, в сумі, що не вистачає до зазначеного розм-
іру;

- особам, які не працюють та в яких щомісячний розмір пенсій-
них виплат (незалежно від їх виду) не досягає 2100 гривень, у сумі,
що не вистачає до зазначеного розміру.

Зазначені перерахунки пенсій буде проведено за матеріалами
пенсійних справ без додаткових звернень пенсіонерів.

Виплачувати перераховані пенсії будуть з березня у встановлені
пенсіонерам дати виплати.

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

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
21.02.2022              Турка                                    № 26- АГ

Про обмеження руху важковагового транспорту
на комунальних та польових дорогах в населених

пунктах Турківської міської ради

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Закону України «Про дорожній рух» та поста-
нови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198
«Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомо-
більних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування
ними та охорони», у зв‘язку із інтенсивним руйнуванням дорожнь-
ого полотна, З О Б О В ’ Я З У Ю :

1. Обмежити рух важкого транспорту, вантажопідйомністю
більше      10 (десяти) тонн, лісовозів, гусеничних тракторів, трак-
торів         марки Т-150 К на дорогах комунальної власності, які
перебувають на балансі, згідно рішення виконавчого комітету Тур-
ківської міської ради від 03.06.2021р. № 88 «Про затвердження
переліку доріг місцевого значення комунальної власності Туркі-
вської міської ради», в період зимово-весняних відлиг при підви-
щенні середньодобової температури + 40С і вище протягом люто-
го-березня 2022 року - травня 2022 року.

2. Відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції
Головного управління Національної поліції у Львівській області
(Сенюга В.О.), старост старостинських округів Турківської міської
територіальної громади забезпечити виконання розпорядження.

3. Першого заступника міського голови Гришканича О.В. зверну-
тися в Самбірську райдержадміністрацію з листом про обмежен-
ня руху важковагового транспорту на дорогах загального користу-
вання: О141901 Турка – Лопушанка, С141904 Турка – Ільник та
С141930 Ясениця – Ясенка-Стецьова.

4. Редакцію газети «Бойківщина» (Васильків В.В.) текст розпо-
рядження опублікувати на сторінках газети.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першо-
го заступника міського голови Гришканича О.В.

Турківський  міський голова Ярослав ПАРАЩИЧ.

ЗВЕРНЕННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА

З ПРИВОДУ ПОЧАТКУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
Сьогодні ми урочисто проголошуємо: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу!». Єдиним

серцем і устами молимося: «Боже, великий, єдиний, нам Україну храни!».
Улюблений Богом бережений Український народе!
Знову наша Батьківщина в небезпеці!
Віроломний ворог, незважаючи на власні зобов’язання та запевнення, ламаючи основні норми

міжнародного права, як несправедливий агресор ступив на українську землю, несучи зі собою смерть
і розруху.

Наша Україна, яку світ справедливо назвав «кривавими землями», яка стільки разів була скропле-
на кров’ю мучеників і борців за свободу і незалежність свого народу, кличе нас сьогодні стати на її
захист, – на захист своєї гідності перед Богом і людством, свого права на існування та права на вибір
свого майбуття.

Це наше природне право і святий обов’язок боронити свою землю і свій народ, свою державу і все,
що є для нас найрідніше: родину, мову і культуру,
історію і духовний світ! Ми є мирним народом, який
християнською любов’ю любить дітей усіх народів,
незважаючи на походження чи переконання, націо-
нальну чи релігійну приналежність. Ми не зазіхає-
мо на чуже і не погрожуємо нікому, але і свого ніко-
му не маємо права віддати! У цей історичний мо-
мент голос нашого сумління кличе нас усіх як один
стати на захист вільної, соборної і незалежної Ук-
раїнської Держави!

Істрія минулого століття вчить нас, що всі ті, хто
починав світові війни, їх програвали, а ідолопоклон-
ники війни приносили лише знищення і занепад влас-
ним державам і народам. Ми віримо, що в цю істо-
ричну хвилину Господь Бог є з нами! Він, у руках яко-

го лежить доля всього світу і кожної людини зокрема, є завжди на боці жертви несправедливої
агресії, стражденних і поневолених. Це Він, який об’являє своє святе Ім’я в історії кожного народу,
вловлює і скидає додолу могутніх світу цього їхньою гординею, завойовників – ілюзією їхньої всемогут-
ності, гордих і зухвалих – їхньою самопевністю. Це Він дарує перемогу над злом і смертю. Перемога
України буде перемогою Божої сили над ницістю і зухвальством людини! Так було, є і буде!

Наша свята Церква-мучениця завжди була, є і буде зі своїм народом! Цю Церкву, що вже пережила
смерть і воскресінння, як Тіло воскреслого Христа, над яким смерть не має жодної сили, дарував
Господь своєму людові в хрещальних водах Дніпра. Відтоді історія нашого народу і його Церкви,
історія їх визвольних змагань, історія втілення Божого Слова і вияву Його Духа істини в нашій культурі
переплелися навіки. І в цей драматичний момент наша Церква, як мати і учителька, є і буде зі своїми
дітьми, буде їх боронити і їм служити в ім’я Боже! У Бозі наша надія і від Нього буде наша перемога!

Сьогодні ми урочисто проголошуємо: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу!». Єдиним серцем
і устами молимося: «Боже, великий, єдиний, нам Україну храни!».

Святі праведники, мученики та ісповідники української землі, моліться і заступайтеся за нас перед
Богом!

Благословення Господнє на вас!
† СВЯТОСЛАВ Дано в Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,

24 лютого 2022 року Божого

Слава Ісусу Христу!
Дорогі співбраття у священстві та монашестві!
В зв’язку з російською військовою агресією та

введенням в Україні воєнного стану, зобов’язую
душпастирів Самбірсько-Дрогобицької Єпархії
УГКЦ:

1.Неухильно дотримуватись обов’язку рези-
денції на парафії, яка є доручена Вашій пас-
тирській опіці не покидати своїх вірних, особли-
во в теперішньому загрозливому стані.

2.Щоденно служити Літургію за перемогу украї-
нського війська і справедливий мир. 

3.Організувати регулярні моління в храмах, за-
безпечити, щоб вони були цілоденно відчинені і
доступні для молільників. 

4.Ознайомити вірних із Зверненням Патріарха
Святослава від 24.02.2022.

5.На заклик Святішого Отця, оголосити 2 бе-
резня днем строгого посту і цілоденної молитви.

6.Всіма можливими способами допомагати ук-
раїнській армії, в тому числі і за посередницт-
вом гідних довіри волонтерських організацій.

7.При потребі бути готовими приймати біженців
і надавати іншу гуманітарну допомогу.

8.Дбати про опіку родин військовослужбовців.
9.Користуватись лише офіційною інформацією

з державних і церковних джерел.
10.Перебувати на постійному зв’язку з своїм

деканом та єпархіальним управлінням. Всі свя-
щеннослужителі мають пам’ятати про важливість
послуху церковній владі.

11.Не розповсюджувати панічних настроїв, пле-
кати спокій, протидіяти можливим провокаціям.
Не виступати із жодними публічними заявами без
погодження з єпископом.

12.Наголошувати на взаємодопомозі, підтримці
в дусі християнської любові і милосердя, пере-
шкоджати проявам агресії, помсти, безладу.  

13.Пояснювати вірним, що наш народ має свя-
щенне право і обов’язок обороняти свою землю
і незалежність своєї Української Держави.

14.Священнослужитель покликаний, відкинув-
ши страх, бути свідком Христа і Його Правди.
«Добрий Пастир душу свою кладе за овець своїх»
(Ів. 10, 11).

15.За всіма необхідними роз’ясненнями та з
важливими повідомленнями звертатися до Єпар-
хіяльного Управління. В особливих випадках ро-
бити це безпосередньо без використання засобів
зв’язку.  

Дорогі співбрати у священстві, всіх вас по брат-
ньому обіймаю і прошу бути гідними свого свяще-
ничого покликання і громадянського обов’язку.
В цих часах нам важливо бути єдиними і близьки-
ми у молитві і служінні з Богом і нашим народом.

Нехай Боже благословення перебуває над на-
шим народом і Україною!

Владика Ярослав, Єпископ Самбірсько-Дро-
гобицький 24 лютого 2022 року Божого,
м. Дрогобич
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ЗАМОВЛЯЙТЕ  НА ВЕСНУ РОБОТУ+МАТЕРІАЛИ ЗІ ЗНИЖКОЮ до
20%. РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ.Перепланування.
БУДIВНИЦТВО- будинки, прибудови, павiльйони, гаражi, навiси, аль-
танки, банi, паркани. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi
дахи.

УТЕПЛЕННЯ, облицювання  будинкiв.
Телефони: (068)1455866, (066)7215631

ТУРНІР ПАМ’ЯТІ
ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

У неділю, 20 лютого, у с. Верхня Яблунька пройшов турнір з волейболу, присвячений пам’-
яті Героїв Небесної Сотні. Участь у змаганнях взяли п’ять команд: дві – з Верхньої Яблуньки,
Борині  та дві – з Нижнього Висоцького.

Перед початком змагань спортсмени та вболівальники вшанували пам’ять полеглих на Майдані
хвилиною мовчання.

Голова Боринської селищної ради Михайло Шкітак та керуючий справами селищної ради Мар’ян
Лабецький привітали учасників змагань та побажали хорошої та чесної гри.

За результатами зіграних матчів, бронзовими призерами стали юні спортсмени із команди «Нижнє
Висоцьке-2», срібло здобули волейболісти із Верхньої Яблуньки, а чемпіонський кубок здобула ко-
манда  «Нижнє Висоцьке-1».

Призери були нагороджені кубками, медалями, грамотами та грошовими преміями. У номінаціях
– кращим зв’язуючим став Петро Шийка, кращим гравцем – Іван Кречківський.

Щиро дякую керівництву Боринської селищної ради за підтримку та розвиток спорту в нашій гро-
маді, а сектору культури – за музичний супровід.

Роман ДЯКІВ,
головний спеціаліст з питань молоді та спорту Боринської селищної ради.

Згідно регламенту, команди
були поділені на дві групи, в яких
вони змагались за вихід до на-
ступної стадії кубка. За результа-
тами зіграних матчів, кращими
командами груп стали: «Турка-
1», «Ільник», «Турка-2» та «Тур-
ка-3». Бронзу розігрували між
собою «Турка-1» та «Турка-3». У
фінальному поєдинку зустрілись
команди – «Турка-2» та села
Ільник.

У результаті цікавої, по-справ-
жньому футбольної, боротьби,
переможцем Зимового кубка
стала команда «Турка-2» ,
срібним призером – юні футбол-
істи з села Ільник, бронзовим –
гравці команди «Турка-1».

Кращими в номінаціях стали:
кращий бомбардир – Мар’ян
Кропивницький (с.Ільник), кра-
щий гравець – Дмитро Голович
(«Турка-1»), кращий захисник –
Іван Городиський («Турка-2»),
кращий воротар – Анастас Конд-
ратюк («Турка-2»).

Урочисту церемонію нагород-
ження провели директор ДЮСШ
«Юність» Василь Ціко, директор
ФСК «Карпати» Олег Мельник та
голова Федерації футболу Туркі-
вської громади Петро Дудинець.
Вони подякували юним футболі-
стам та вручили їм грамоти, ме-
далі, кубки та пам’ятні статует-
ки.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÇÈÌÎÂÈÉ ÊÓÁÎÊ Ç ÔÓÒÇÀËÓ
Минулої неділі, у спортивному залі Турківського ЗЗСО І-ІІІ

ступенів, пройшов Зимовий кубок з футзалу Турківської ТГ
серед вихованців ДЮСШ «Юність», 2010-2013 років народжен-
ня. Участь у турнірі взяли команди з Прислопа, Ільника  та
три – з Турки.

ЧЕМПІОНАТ ТУРКІВСЬКОЇ
ДЮСШ “ЮНІСТЬ”

У вівторок, 22 лютого,
пройшов чемпіонат Туркі-
вської ДЮСШ “Юність” з
шашок серед дітей, віком
до 10 років.

Серед дівчат перше місце
розділили Тамара Мурис та
Софія Леневич, які набрали
по 7 очок з 8 можливих. До-
датковий матч закінчився
внічию 1:1, тому вирішили
обом дівчатам присудити
перші місця. Третє місце по-
сіла Юлія Ясінська - 4 очка.

Серед юнаків перше місце
посів Андрій Комарницький, з
результатом 11 очок з 12 мож-
ливих, друге – Андрій Галич (10
очок), третє – Юрій Співак (8
очок).

Богдан МОСКАЛЬ,
тренер-викладач з шашок

Турківської ДЮСШ “Юність”.

Педагогічний колектив Верхньогусненського ЗЗСО І-ІІІ ст. глибо-
ко сумує з приводу передчасної смерті колишньої вчительки Кате-
рини Федорівни Миронової і висловлює щире співчуття рідним і
близьким.

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України глибоко
сумує з приводу смерті колишнього працівника автошколи Євгена
Юрковича Цуняка і висловлює щире співчуття родині покійного.

Працівники Турківської гімназії №1 ім. Олександра Ільницького
висловлюють щире співчуття вчительці Наталії Степанівні Писан-
чин з приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи.

Працівники Турківської гімназії №1 ім. Олександра Ільницького
висловлюють щире співчуття заступнику директора Марії Михайлівні
Михайлишин з приводу тяжкої втрати – смерті брата.

ÒÐÈÂÎÆÍÀ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÑÌÅÐÒÍÎÑÒ²
Кількість населення Самбірського району на 1 січня 2022

року (за оцінкою) становила 221,9 тис. осіб. Упродовж 2021
року населення зменшилась на 2230 осіб за рахунок як при-
родного (1860 осіб), так і міграційного скорочення (370 осіб). У
2021 році народилось 1739 дітей, померло 3599 осіб.

Населення Львівщини з початку року зменшилось на 19616 осіб
і на 1 січня 2022 року його кількість становила 2478,1 тис. осіб.
Найвищий рівень народжуваності був у Яворівському районі, най-
нижчий – у Дрогобицькому.

Рівень смертності найвищий у Золочівському районі, найниж-
чий – у Яворівському.

Головне управління статистики у Львівській області.

Працівники ветеринарної служби Турківщини глибоко сумують з
приводу смерті свого колеги, завідувача Боберківського  пункту
ветеринарної медицини Івана Васильовича Лесіва і висловлюють
щире співчуття рідним і близьким покійного.

 Колектив Карпатської гімназії ім. Михайла Іваничка висловлює
глибоке співчуття вчителям школи Іванні Ільківні Рошко та Марії
Василівні Ковташ з приводу передчасної смерті чоловіка та бать-
ка – Василя Семеновича Рошка.


