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Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із ювілейним

днем народження колишнього начальника відділу надання
соціальних послуг Турківського РЦЗ Ірину Іванівну Макарик.

Шановна ювілярко! Нехай Господь щедро обдаровує Вас і
Ваших рідних міцним здоров’ям і благополуччям, достатком і

радістю, миром і любов’ю.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла.
Щоб ласку Вам слало небесне світи-

ло,
Здоров’ям  наповнила рідна земля.
З повагою –  колектив Турківської район-

ної філії Львівського ОЦЗ.

Колектив НПП «Бойківщина» сердечно вітає з ювілейним
днем народження чудову, щиру колегу по роботі, провідного
інженера з кадрів, голову профкому підприємства Оксану Ми-
хайлівну Марочканич і бажає шановній ювілярці міцного здо-
ров’я, мирного неба над головою, щастя,
радості, добра, Божого благословення,
довголіття.

Нехай Ваша наповнюється хата
Добром, достатком, сонячним теп-

лом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
Думки хай будуть світлі, легкок-

рилі,
Всі  справи підкоряються рукам.
Хай сяють очі Ваші, добрі, милі,
Усупереч прийдешнім всім рокам!

Парафіяни та церковний комітет храму Вознесіння Господ-
нього с. Багнувате щиросердечно вітають з ювілейним днем
народження свого настоятеля о. Василя Цюцика.

Всечесний отче, сердечно дякуємо за
Ваше служіння, турботу, любов і піклуван-
ня  про прихожан. Просимо у Господа,
аби дарував Вам міцне здоров’я,  родин-
не тепло, світлу радість у житті, доста-
ток, мир, Свою ласку і благословення –
на многіїі і благії літа!

Зі словом Божим Ви прийшли у світ,
Щоб за собою нас вести незрадно.
Для Вас сьогодні –і тепло, і цвіт,
І людська шана – щира і доладна.
Хай образ Божий у душі сія,
Христова віра множиться з роками.
Хай Ваше добре й дороге ім’я,
Як символ миру буде поміж нами.

Адміністрація КНП «Турківський ЦПМСД» щиро вітає  ме-
дичних сестер з професійним святом!

З днем медичної сестри хочемо привітати тих, хто пов’язав
своє життя з цією професією. Нехай  завжди буде у  вас нат-
хнення, щоб йти на роботу; хороший привід для того, щоб
повертатися додому. Кожній з вас бажаємо того щастя, яке
приходить тільки один раз в житті, бере в свій полон і вже з
нього не відпускає. Нехай будуть здорові і щасливі ті, кого ви
вважаєте своїми близькими людьми. Нехай обов’язково по-
руч з вами крокують успіх і удача, з упевненістю починайте
займатися новими справами і нехай щаслива зірка буде по-
руч. На шляху з вами хай буде ангел-хоронитель, який вбере-
же від усього злого і поганого, захистить своїм крилом від
хуртовин та напастей, подарує спокій і мир вашому серцю.
Живіть в гармонії з собою і отримуйте задоволення від кож-
ного прожитого дня.

Зі святом, дорогі медичні сестри! Спасибі вам за вашу ро-
боту.

Шановні медичні сестри!
Сердечно вітаю вас   із Міжна-

родним днем медичної сестри!
Бажаю, щоб подаровані турбота,
увага, добре слово, посмішка, ми-
лосердя, лю-
д я н і с т ь ,
чуйність, ро-
зуміння та
д о п о м о г а
повернулися
до вас стори-
цею. Нехай
енергія вдячності
людей, благород-
ство життєвої справи акумулюють-
ся і втіляться у щастя, успіх, удачу,
любов!

За   вашу роботу, турботу і
ласку –

Велике спасибі і низький уклін.
Нехай ваше життя буде доб-

рим, як казка,
І завжди Господь помагає вам

в нім.
Костянтин КОРОБОВ,

директор КНП “Турківська цент-
ральна міська лікарня”.

Парафіяни с. Риків сердечно вітають з ювілеєм – 60-річчям
від дня народження –  настоятеля храму Преображення Гос-
поднього  о. Василя Цюцика і бажають шановному ювіляру

успіхів на ниві служіння Господу і людям,
міцного здоров’я,  миру, добра,  любові
від рідних, поваги від людей. Нехай  Вос-
креслий Господь дарує Вам довгії та
щасливії літа!

Ми всі бажаєм щиро Вам
Ще довго-довго з нами жити.
В неділю й свято в церкву йти
І щиро Господу служити.
Щоб Вас люди шанували,
В громаді слухали й поважали.
Хай Мати Божа просить свого

Сина,
Щоб була здорова й щаслива вся Ваша родина.

ÍÀÁËÈÆÀËÈ ÍÀØÓ ÏÅÐÅÌÎÃÓ
Сумна звістка знову чорним крилом накрила Турківщину. Немає слів, щоб передати біль

непоправної втрати, висловити розраду рідним. У боях з московськими окупантами загинули
три славні бойківські лицарі-патріоти. Для них любов до рідної землі, патріотизм мали не
декларативний, а практичний вимір, були сенсом життя. Прикро, що сьогодні  ми лише зга-
дуємо про їхній земний шлях з вірою, що Герої матимуть гідне місце в Господніх палатах. Для
них закінчилася війна. Вони загинули, щоб Україна була вільною, щасливою і заможною.

РОМАН БОРОВЕЦЬ. Житель
с. Яблунів, 1989 р.н. Загинув
біля м. Попасна Луганської об-
ласті. Після школи навчався у
Боринському професійному
ліцеї, де здобув професію сто-
ляра-будівельника. Потім слу-
жив у війську, брав участь у бой-
ових діях в зоні АТО  В часі по-
вномасштабної агресії Росії до
війська був мобілізований 7 бе-
резня 2022 року.

ВІКТОР ГЕМБЕЦЬ. Житель с.
Н. Яблунька, 1984 р.н. Після
школи навчався у Турківському
СПТУ-51, освоїв професію тока-
ря. У 2002-2004 рр. служив у
війську.  Після цього працював
в м. Свалява Закарпатської об-
ласті на залізниці. На війну мо-
білізований 5 березня 2022
року. Загинув поблизу м. Золоте
Луганської області.

МИКОЛА  БУЛЕЦА. Уродже-
нець с. Ісаї, 1974 р.н. З 1997 р.
проживав в с.Хлопчиці на Сам-
бірщині. Там був одружений.
Власних дітей у загиблого не
було, а лише прийомна дочка
Аліса, якій зараз 22 роки.
Більше двох років він провів на
російсько-українській війні. За-
гинув 9 травня біля м. Золоте
Луганської області.

Романа Боровця та Віктора Гембеця з усіма військовими почестями похоронили в рідному селі,
а Миколу Булецу – на  Алеї Героїв  в м. Самбір. Турківська міська рада та Боринська селищна рада
висловлюють щирі співчуття сім’ям загиблих. Слава Героям! Україна переможе!

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Для багатьох мудригеликів,
часто фейсбучних дописувачів,
знаходяться сотні причин  лиш
би не заплатити. То їм персо-
нальні баки під будинок вистав-
ляй, то прийди до них на поклін,
щоб уклали угоду чи заплатили.
Насправді ж все це безглузді
відмовки і аморальна бай-
дужість. Маємо розуміти – якщо
всі займуть споглядальну пози-
цію (а все до того йде), то лад та
чистоту в місті ми не наведемо
ніколи. Сподіватися на те, що це

вдасться зробити за мізерні
кошти платників-пенсіонерів, не
доводиться. І справді дивна й
навіть безглузда ситуація: за
вивіз твердих побутових відходів
платять люди з низькими стат-
ками, але з почуттям обов’язку
та відповідальності. А ті, хто ро-
ками отримує зарплату з дер-
жавного та місцевого бюджету (
і немалу) , шукають всілякі при-
чини, щоб уникнути цього грома-
дянського обов’язку. Доходить
до абсурду: хтось каже, що вза-
галі у нього сміття немає, інші
стверджують, що спалюють його
на вулиці або ж у твердопалив-
них котлах. Нещодавно довело-
ся чути виправдання поважно-
го чоловіка, який каже, що регу-
лярно спалює  пластикові пляш-
ки, бо як їх закопають на
сміттєзвалищі, вони перегнива-
тимуть там  сотні років. У тій
розмові навіть й натяку на якусь
екологію немає.

Є й інша категорія людей, які,
з барського плеча, платять ко-

ËÈØÅ ÑÏ²ËÜÍÈÌÈ
ÇÓÑÈËËßÌÈ ÇÌÎÆÅÌÎ

ÍÀÂÅÑÒÈ ËÀÄ
Для багатьох, хто справді вболіває за чистоту нашого

міста та й сіл, що адміністративно входять до Турківської
громади,  належна санітарна очистка території стала без-
надійною проблемою без перспектив для успішного вирішен-
ня. Принаймні, в недалекій перспективі. Порадників, як навес-
ти лад, є багато, а реальних учасників цього важливого про-
цесу – надто мало. Невелика кількість людей по звичці, з ро-
ками сформованим  почуттям відповідальності, платять за
вивіз твердих побутових відходів, але ці суми далеко не
співрозмірні з тими, що необхідні для належного наведення
порядку. Ми маємо дякувати тим відчайдухам, що не збайду-
жіли, не розчарувалися, за те, що не викрикують,  мовляв,
зробіть нам те, дайте нам інше, тоді заплатимо.

мунальному управлінню за од-
ного чи двох членів сім’ї, а на-
справді є 5 чи 6. Це також інфор-
мація для роздумів.

Приїжджаючи з-за кордону,
такі хитруни зразу забувають
про тамтешні правила, де за не-
сплату комуналки, або сплату в
неповному обсязі, наступає
серйозна адміністративна
відповідальність. У нас же все
це виглядає абстрактно і  без-
відповідально. Напрошується
думка: щоб привчити людей до

порядку, обов’язково треба за-
стосовувати карально-адмініст-
ративні методи. І, очевидно, по-
чинати потрібно з досить жор-
стких. Для прикладу. Керівник
установи чи організації, органу
виконавчої влади чи місцевого
самоврядування, між іншим,
мав би поцікавитися, як спла-
чують комуналку його підлеглі.
Тим, хто всіляко уникає цього,
дати зрозуміти, що  так продов-
жуватися не може, адже держа-
ва платить працівнику зарпла-
ту, а він має обов’язок платити
за надані комунальні послуги.
А вже тоді вимагати їх якості. Чо-
мусь в  газовій сфері, енергопо-
стачальній це вдалося налаго-
дити і люди  уже привикли
справно платити. А до підприє-
мства, що займається вивезен-
ням твердих побутових відходів,
ставляться як до чогось несерй-
озного й необов’язкового.

Днями в мережі Інтернет свій
черговий допис з цього приво-

ду вмістив директор міського уп-
равління комунального госпо-
дарства Ігор Солопатич: «Кож-
ного дня все більше і більше
дивує витвір мистецтв турківчан
–  знову повні контейнери. Три
години після вивезення твердих
побутових відходів біля інтерна-
ту. Напевно, треба працювати
24 на 7. Або ж це – весняне за-
гострення в людей чи велике
небажання любити своє місто.
Це просто нереально все це
прибирати. Думаю, вже виста-
чить терпіти такі неподобства і
нарешті вельмишановній владі
слід поставити в місцях, де вста-
новлено контейнери, камери
спостереження, щоб бачити, що
тут робиться і відповідно реагу-
вати». І справді, ситуація жахли-
ва. Контейнери завжди пере-
повнені. Лишень машина
від’їхала, за декілька годин –
свіжий мотлох. Та, більше того,
люди несуть до сміттєвих баків
усе: обрізане гілля дерев (на
фото), старі дивани, тумбочки,
холодильники, пральні машини

і  т. ін. А за все це
потрібно додат-
ково платити, за-
мовивши транс-
порт.

Не треба вели-
кого розуму, щоб
просто вирішити
питання з обріза-
ним г іллям де-
рев: не викидати
його до смітників,
а  якщо є печі чи
твердопаливний
котел самому
спалити чи запро-
понувати це зро-
бити сусідові в
своєму госпо-
дарстві. У край-
ньому випадку,
подрібнити гілля і
спалити його на
вулиці. Але ж для

цього треба докласти зусиль.
Найпростіше викинути, а кому-
нальники нехай роблять з ним,
що хочуть.

В одному з наступних номерів
маємо намір надрукувати спис-
ки тих людей, хто справно пла-
тить за вивезення твердих по-
бутових відходів. З тим, щоб всі
інші, хто ухиляється від цього,
отримали нагадування про
свою необхідність  брати участь
в очистці міста. А загалом тре-
ба об’єднатися всім – кому-
нальникам, представникам вла-
ди, депутатам, активістам, фей-
сбучним дописувачам –  і напо-
легливо , крок за кроком, вирі-
шувати дане питання. Якщо не
виходить добровільно, то пере-
водити це в примусове русло.
Пройде зовсім небагато часу і
така робота дасть свої плоди.
Люди зрозуміють, що платити –
це не їхнє бажання,  а обов’я-
зок.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ
НА ПІДТРИМКУ АРМІЇ

Минуло два з половиною місяці з часу повномасштабного
вторгнення московських агресорів в Україну. Весь цей час
наші Збройні Сили дають гідну відсіч ворогу, маючи надійний
волонтерський тил. У багатьох містах України професійні
та аматорські виконавці організовують благодійні концер-
ти, де збирають чималі суми коштів для армії.

Днями такий концерт відбувся і в нашому місті. Тривав  з 9.00 год.
до 13. 30 год. Дванадцять учасників різних вікових категорій вико-
нували українські народні та патріотичні пісні У рамках акції зібра-
но 27975 грн. 50 коп. Всі кошти передано волонтерам, які займа-
ються доставкою гуманітарної допомоги на передову. Організато-
ри концерту кажуть, що за  ці кошти буде закуплено пальне  для
поїздок на фронт. Щодо перспектив проведення подібних акцій на
Турківщині.  Є необхідність організовувати їх не лише в м. Турка, а й
в сільських населених пунктах, де люди також офірують чималі
кошти для армії.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ
ШВИДКОСТІ РУХУ

Після нетривалої перерви, на Львівщині поліцейські знову
контролюють дотримання швидкості руху. Про місця, де вони
це здійснюють, попереджають дорожні знаки. За декілька   днів
уже винесено сотні постанов за порушення швидкісного ре-
жиму. Згідно ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (перевищення встановлених обмежень швид-
кості руху транспортних засобів, більш як на 20 км/год.),
штраф складає 340 гривень. А згідно ч. 4 цієї ж статті (пере-
вищення встановлених обмежень швидкості руху транспор-
тних засобів, більш як на 50 км/год.), штраф  – 1700 гривень.
У поліції наголошують, що перевищення швидкості є однією
з основних причин дорожньо-транспортних пригод.

У м. Турка (та й на Турківщині взагалі) за порушення швидкісного
режиму поліцейські  водіїв не карають через те, що в них немає
приладів для вимірювання швидкості руху. Хоч любителів  погасати
на автівках в нас є чимало. Днями я почув пропозицію від небайду-
жих людей, як допомогти поліцейським. Місцева влада могла б,
згідно спеціальної програми, виділити кошти й, звернувшись до
департаменту патрульної поліції, придбати TruCAM та  передати
прилад поліцейським. Тоді правоохоронці в законний спосіб мог-
ли б притягати любителів швидкої їзди до відповідальності, а місце-
вий бюджет мав би   чималі надходження від штрафів. Кошти, вид-
ілені  на закупівлю  приладу,  повернулися б сторицею.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÐÀØÈÑÒÈ ÂÎÞÞÒÜ Ç Ä²ÒÜÌÈ
За офіційною інформацією,  з 24 лютого по 9 травня, мос-

ковські окупанти вбили в Україні 226 дітей. Найбільше – в
Донецькій, Київській, Харківській, Миколаївській, Херсонській
та Луганській областях. Багато дітей - сиріт та тих, що
позбавлені батьківського піклування, з районів бойових дій
відправлено за кордон та в західний регіон України.

На території Турківської міської ради проживає 18 дітей. 6 дітей
влаштовано в дитячий будинок сімейного  типу, двоє – у прийомну
сім’ю і десять – під опікою та піклуванням у п’яти сім’ях.  Це   діти
з Харківської, Донецької, Запорізької областей та м. Київ. А на те-
риторії Боринської селищної ради – 5  дітей, позбавлених батькі-
вського піклування. Приїхали вони з Дніпропетровської області зі
старшою дочкою батьків-вихователів, де виховуються в дитячому
будинку сімейного типу. Поселилися діти в с. Сигловате.  Всі вони
огорнуті турботою та піклуванням і мають можливість дистанційно
навчатися.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дякую вам, хлопці. Я щиро
молюсь за вас, за вашу почесну
місію. Легкої вам дороги, зеле-
ного світла на ваших шляхах.

Також мій син
просив подякувати
Олександру Гвозді-
нському, який заку-
пив такий необхід-
ний набір інстру-
ментів для ремонту
машин, Ярославу та
Марії Скабарам. Від
себе  додам, якби ви
бачили з яким азар-
том Олесь та Славік
упаковували двох-
метровий рюкзак
одягом, продуктами
харчування, медика-
ментами, солодо-
щами та предмета-
ми особистої гігієни.
Ярослав, щойно
приїхавши з гумані-
тарною допомогою із Польщі,
почувши, що ця посилка поїде в
гарячу точку, готовий був в цю
коробку запакувати все, що
привіз, тільки одного бракува-
ло – бронежилета.

 Але через три тижні Олек-
сандр  все ж таки відправив  той

ÌÀÒÅÐÈÍÑÜÊÅ
ÄßÊÓÞ

На другий день війни мій син Юрій пішов добровольцем захи-
щати нашу рідну неньку-Україну. Попав  в гарячу точку на
сході. Вже три доби я не чую голосу свого сина. Мобільний
постійно поруч під рукою і вночі, і вдень, і ось на четверту
добу дзвінок, швидко натискаю кнопку – чую такий рідний,
милий моєму серцю голос сина: «Привіт, рідні мої. Як ви там?»
Руки тремтять, клубок хвилювань підтискає до горла,  очі
наливаються сльозами, але це сльози радості. Він живий і
буде жити!  Відповідаю, що у нас все добре.  Питаю: «Як ти
там, сину?» У відповідь чую, що все нормально. «Міцно сто-
їмо на ногах, товчемо рашистську орду». В голові думки пе-
реплітаються з питаннями, так хочеться багато розпита-
ти – як пройшла ніч, чи була можливість поспати спокійно,
що снідали і взагалі, чи є в них продукти харчування, скільки
відбили ворожих атак , чи всі живі побратими? Але  не можна,
тому  що син попередив  зайвого не запитувати. Я знаю, що у
відповідь почую –  все нормально і все буде добре. Вірю, на-
стане день, коли він повернеться додому і на всі мої запитан-
ня  дасть відповідь. У будь-яку хвилину зв’язок може перерва-
тись і тому син перебиває мене і просить передати велике
дякую за посилки, які до них привезли наші хлопці. Це хоробрі
волонтери-воїни, які не побоялися ризикнути своїм життям і
поїхати в найгарячіші точки Луганщини. Хотілось мені по-
іменно назвати їх, але вони просили цього не робити, щоб не
було витоку інформації, і щоб їм в майбутніх перевезеннях
щастило.

необхідний бронежилет для
мого сина.

Ще син просив передати ве-
лике дякую нашим волонтерам

–  Наталії Ільницькій, Олек-
сандрі Цуняк, Софії Морушко,
Валерію Рябкову, Юліану Сава-
рину  і всім,  кого не назвала, які
не забули про велике свято –
свято Пасхи. Ці милі дівчата  та
жіночки в посилки, які відправ-

ляють на фронт, готові душу
свою вкласти. Жертвуючи своїм
вільним часом, вони піклують-
ся, щоб в кожній з них були час-
точки доброти, тепла, підтрим-
ки із рідного краю та домівок.

Коли я з донькою прийшла зі
своєю передачею та пакунками
до них, щоб допомогли пере-
правити посилку, сталося так,
що не вистачило коробок, то
пані Наталя за п’ять хвилин ви-
рішили це питання лишень дво-
ма дзвінками. Через годину по-
силки вже були упаковані із та-
кою щирістю, що в мене висту-
пили сльози на очах. Мене не
питали, чи потрібні речі ці моє-
му синові, які  вони докладали.
Валерій із Юліаном активно
упаковували в коробку продук-
ти й інші речі, переконуючи
мене, що все це пригодиться.
Катерина Чудак, докладаючи
каву із цукром, щиро побажала,
щоб моєму сину було смачно і
солодко.

А потім настало декілька днів
чекання: чи дійдуть ці посилки
до наших синів, чоловіків, наших
воїнів-захисників? Не було тако-
го дня, щоб Наталія не пере-
дзвонювала мені по декілька
разів, цікавлячись, чи є вісточ-
ка від сина, чи чути щось про
передачу. Не тому, що пережи-
вала за звітність, а лиш хотілось
почути одне слово – отримав. І,
видихаючи повними грудьми,
казала: «Слава Богу!»

Дорогі наші волон-
тери, ви є воїнами
тилу. Ви люди добро-
ти, щирості, людя-
ності. Прийміть низь-
кий материнський
уклін і щиросердне
материнське дякую.
Хай Божа Мати вас
оберігає, а Ісус Хрис-
тос благословляє.

 Мій син сказав, що
коли він повернеться
із фронту, то особис-
то подякує кожному
із вас, кожному по-
тисне руку, а когось
міцно обійме і по-
цілує. А це буде так,
тому що я в це вірю.

Ми сильні, ми переможемо, і
все буде Україна. Слава Україні!
Слава Героям!

Дуже прошу всіх: моліться за
24-ту механізовану бригаду ім.
Короля Данила.

 Надія ПРИК.

ЗАРАДИ СПІЛЬНОЇ ПЕРЕМОГИ
Немає сумніву, що Україна вистоїть і переможе ненависного московського агресора, який

зазіхнув, пішовши війною, на нашу територіальну цілісність та незалежність. З початку
повномасштабного наступу у всіх регіонах України  активно працюють волонтерські орган-
ізації та окремі волонтери, залучаючи до допомоги армії працівників установ та організацій,
небайдужих громадян, незалежно від віку, професії чи статі.

Плідно працюють на волонтерській ниві й освітяни Турківської територіальної громади. Лише за
квітень  для допомоги армії вони зібрали 127 тисяч гривень Cвій внесок в цю благородну справу
внесли Вовченський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 7700 грн.,  Ільницький ЗЗСО І-ІІІ ст. – 11100 грн., Лімнянський
ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Романа Мотичака – 10400 грн.,  Турківський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 – 6500 грн., Турківський
ЗЗСО І-ІІІ ст. – 6000 грн., Ясеницький ЗЗСО І-ІІІ ст. – 11000 грн.,  Явірський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 7300 грн.,
Жукотинська гімназія – 1200 грн., Завадівська гімназія – 5100 грн.,  Ісаївська гімназія – 3300 грн.,
Лосинецька гімназія – 8600 грн., Мельничненська гімназія – 3000 грн.,  Присліпська гімназія – 2500
грн., Радицький ЗЗСО І-ІІ ст. – 2100 грн.,  Розлуцька гімназія – 5300 грн., Турківська гімназія №2 –
6700 грн., Шум’яцька гімназія. – 3500 грн.,  Хащівський ЗЗСО І-ІІ ст. – 6000 грн.,  Турківська гімназія
№1 ім. О. Ільницького – 5800 грн. (ці кошти витрачено для внутрішньо переміщених осіб, які прожи-
вають у даному закладі),  Дністрик-Дубівська початкова школа – 1000 грн., Ільник-Закіпчанська
початкова школа – 4000 грн., відділ освіти, культури та туризму Турківської міської ради – 3900 грн.,
Турківська дитяча музична школа – 2500 грн.,  комунальний заклад «Центр культури і дозвілля» –
2000 грн., інклюзивно-ресурсний центр – 500 грн.

За зібрані кошти закуплено два тепловізійні приціли для наших хлопців, що захищають Україну, на
загальну суму 107 тис.  288 грн. Один – для Любомира Павлика з с. Завадівка, другий – для Тараса
Комарницького із с. Мала Волосянка. До того ж, останньому придбали ще й взуття, вартістю 1500 грн.
7455 грн. виділено воїну  Івану Галишину та 7000 грн. –  Валерію Леневичу.

Хочу наголосити, що освітяни  й надалі вноситимуть свій посильний внесок у нашу спільну перемогу.
Слава Україні! Героям Слава! Разом переможемо!

Михайло БЛАЖІВСЬКИЙ,
начальник відділу освіти, культури та туризму Турківської міської ради.

НА ЛЬВІВЩИНІ – 11,8
ТИСЯЧ БЕЗРОБІТНИХ

Як свідчать статистичні дані, у січні-квітні цього року,
порівняно з аналогічним періодом торік, ринок праці Львівщи-
ни зазнав суттєвих змін: майже вдвічі зменшилася чи-
сельність безробітних (із 45,6 тис. до 23,0 тис. осіб), на 30%
(з 4,6 тис. до 3,3 тис.) зменшилося число працедавців, які зая-
вили про потребу в кадрах, на 36,4% скоротилася кількість
заявлених вільних робочих місць і вакантних посад (з 18,5 тис.
до 11,7 тис. вакансій).

«Станом на 01.05.2022 року за сприяння обласної служби зай-
нятості роботу шукали 11,8 тис. безробітних, для котрих у базі ва-
кансій налічувалося 3,3 тис. вакансій. Тобто на одне вільне місце
праці в середньому конкурували 4 особи. На початку травня торік
конкуренція була значно гострішою: диспропорція між попитом і
пропозицією робочої сили сягала позначки один до семи», – по-
відомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь
Барилюк.

Він також зазначив, що
за видами економічної
діяльності, про найбільшу
потребу в кадрах заявили
підприємства переробної
промисловості (32,6%),
торговельні заклади
(13,3%), установи сфери
постачання електрое-
нергії, газу, пари та конди-
ційованого повітря (9,4%),
державного управління,
оборони, обов’язкового
соціального страхування
(9%), транспорту (7,1%),
охорони здоров’я (5,7%).

До топ-10 професій, за
якими найлегше працев-
лаштуватися, увійшли швачки, оператори верстатів та установок,
водії автотранспортних засобів, касири торговельного закладу,
двірники, електромонтери, продавці продовольчих товарів, кухарі,
монтери кабельного виробництва, охоронники.

Загалом упродовж чотирьох місяців поточного року служба зай-
нятості забезпечила роботою 4,3 тис. осіб, у тому числі 3,7 тис.
безробітних. Більш як тисячу безробітних охоплено професійним
навчанням, майже сто – громадськими та іншими роботами тим-
часового характеру.

Станом на сьогодні прийняте рішення про надання 37 фірмам і
компаніям компенсації витрат з оплати праці за працевлаштуван-
ня 67 вимушено переміщених осіб. Загальна сума перерахованих
працедавцям коштів становить 156 тис. грн. Варто зазначити, що
урядова програма стартувала наприкінці квітня й активно наби-
рає темпи. Нею можуть скористатися суб’єкти господарської діяль-
ності, які забезпечують роботою переселенців, перебувають на
обліку як платники єдиного страхового внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування, подали податкову звітність
за IУ квартал 2021 року або річну звітність за минулий рік. Компен-
сацію надають у розмірі 6500 гривень упродовж двох місяців з
дати працевлаштування ВПО. Деталі – за посиланням https://bit.ly/
3rLlpAI .

РОЗПОЧАЛИ РЕМОНТ
МІСЬКИХ ВУЛИЦЬ

У середу, 11 травня, на комунальній дорозі по вулиці Івана
Франка та Молодіжна розпочалися роботи з ямкового ремон-
ту.

Працівники підрядної організації ТОВ «Шляховик Т» здійснюють
ремонтні роботи ін’єкційно-струменевим методом. Йдеться про
заповнення ямок під тиском, що дозволяє не застосовувати пресу-
вання. До того ж,
цей метод перед-
бачає незначні
затрати робочої
сили. Загалом
міська рада заку-
пила чотири маши-
ни асфальтної
суміші, вартість
якої майже 200
тис. грн.  Міський
голова Ярослав
Паращич каже,
якщо цього не ви-
стачить, то прид-
бають ще одну.

Окрім вулиць
Івана Франка та
Молодіжна, ямко-
вий ремонт проведуть ще на вулицях Міцкевича, Стуса, Шептиць-
кого та інших, де є така необхідність.

Наш кор.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
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Потрібні охоронники(чолові-
ки,жінки). Тел: 050-341-455, 067-
541-62-24.

Тим часом сага з продовжен-
ням щодо недавнього інтерв’ю
папи відомому італійському ви-
данню дає опосередковані
відповіді, чому криза Церкви є
доконаним фактом і чому вона
щораз більше втрачає позиції у
західних суспільствах. І справа
тут не лише в українському пи-
танні. Згадана проблема має
значно об‘ємніший контекст і
витоки. На цю тему є прекрасні
міркування о.Томаша Галіка, які
проливають світло на буття цер-
кви у глобальному світі.

Довіру Церкви можуть підри-
вати багато речей, але на деякі
з них люди ззовні здатні закри-
вати очі, як на прояви звичай-
ної слабкості. Єдине, що руйнує
довіру цілковито і назавжди, –
це нещирість, брак мужності
або відверта неправда.

Коли хтось когось не розуміє
і це стається дуже часто, то це
свідчить вже не так про труд-
нощі з комунікацією, як закра-
даються поважні сумніви щодо
стосунків із правдою того, хто
комунікує. І це щось значно фун-
даментальніше. Якщо помилка
з’являється за помилкою, це
вказує на стійку тенденцію. Бо
остаточно коли ми в правді, тоді
наша комунікація буде автен-
тичною навіть без вихолощеної
рафінованості і добре вивірених
висловів і текстів. Саме така
постава зроджує довіру, яка є
чимось найбільш цінним, чим
може втішатися Церква і її пред-
ставники.

Кожна недовисловленість,
бажання сидіти на кількох
стільцях одночасно буде прово-
кувати чергове розкручування
спіралі, виправдовуючись що
нас, мовляв, не так зрозуміли.
Натомість ітіологія цього хво-
робливого явища для мене є
очевидною: витки напівправди
виливатимуться у фатальну
втрату довіри. Бо дуже складно
виправдати половинчастість,
невизначеність, гру за резуль-
татом, відсутність мужньої по-
стави.

Мушу ствердити, що нашим
вірянам складно збагнути, як і
мені, чому досвідчена людина
з великим душпастирським і
життєвим досвідом може не
бачити очевидного і цілком вип-
равдано постає питання щодо
моральної складової такої по-
стави.

Інституційний профіль очіль-
ників церкви не може затінюва-
ти звичайного прояву людяності
і співстраждання. На моє пере-
конання, у надскладних обста-
винах, у яких опинилася Украї-
на, не потрібно було ретельно
готувати апостольський візит
понтифіка, вистачало просто
проявити жест духовного бать-
ківства, яке є стрижнем хрис-
тиянської проповіді. Досить
було сісти в літак і прибути до
Бучі, подивитися на руїни по-
нівечених міст, пригорнути си-
ріток, помолитися з українсь-
ким людом.

– Апостолят миру не мусив
виявлятися у більш, ніж сумні-
вному бажанні – їхати в логово
російського ведмедя, який по-
грожує світові ядерною війною.
Це могло б радше прочитува-
тися, як жбурляння євангельсь-
кої святині перед псами. Оста-
точно від самих початків війни у
мене не було ілюзій, а тепер і
поготів, відносно дієвості дипло-
матичних потуг папи щодо при-
пинення росією війни. Не розу-
мію, звідки ростуть ноги у цієї на-
ївності. Це нагадує якусь склад-
ну математичну задачу з багать-
ма невідомими.

Натомість по відношенню до
України це той випадок, коли
звичайні справи людяності оз-
начали б більше, ніж десятки
проповідей. Малі жести любові
приносили б рясні грона благо-
даті для українців. Напрошуєть-
ся відома паралель із поставою
Ісуса, коли він поспішав у дім
сотника, де помирала донька,
але на шляху з’явилася крово-
точива. Для Христа у той момент
була лише страждаюча жінка –
її біль і безвихідь. Євангеліє пе-
редовсім апелює до живого і
безпосереднього сприйняття
дійсності, а не до сумнівних гло-
бальних стратегій Церкви. Бо
людина у Христі цінніша за будь-
яку ідеологію навіть релігійного
покрою. Саме у цьому завжди
полягала променююча сила
свідчення Церкви у постатях її
найбільш достойних представ-
ників.

У цьому контексті подума-
лось, чи ми часом не маємо
справи з тим, коли Церква зай-
мається чимось невластивим,
не найбільш суттєвим. Мені, як
звичайному священнику, не

дуже цікаво розмірковувати над
дипломатичними ходами Вати-
кану, набагато важливіше відчу-
вати тепло батька і його вірність
правді. Щирість, як правило,
завжди відчутна, простота про-
мовляє без пояснень, справж-
ня любов не потребує комен-
тарів. Ці чинники є морально
самодостатніми і вистачальни-
ми самі у собі на всі часи.

Прикро усвідомлювати оче-
видний контраст: очільник вели-
кої світової держави – Джонсон
міг без офіційно оголошеного
візиту з’явитися у Києві й отри-
мати від мільйонів людей у світі
заслужену шану і довіру. На фоні
цього мужнього рішення напро-

шується питання, а чому ж не
папа?

А тепер щодо сумнівів, які ро-
яться у головах окремих гре-
ко-католиків відносно того, «чи
варто залишатися в Като-
лицькій Церкві».

Відповім лише тезово:
– Помиляються ті, які шука-

ють опертя власної католиць-
кості в папі. Такий світогляд ек-
лезіологічно хибний і духовно
небезпечний водночас. Історич-
не християнство знає чимало
прецедентів, коли, на жаль, по-
милки окремих єрархів (не
тільки пап) творили болісні
іміджеві втрати для Церкви, але
так ніколи і не підірвали її сак-
раментальних основ. Бо Церк-
ва це про щось інше.

– Жодна християнська юрис-
дикція, до якої ви б не подали-
ся, не гарантує вам непомиль-
ності її представників. Тут вічна
дилема між божим і людським
в Церкві. Якщо прийняти за ви-
хідну точку руху такий принцип
релігійної самоідентифікації, ми
зараз чи пізніше наступимо на
ті ж самі граблі і спіткнемося.
Бо єпархія це ще не церква.

– Цінуймо там, де ми прийш-
ли до Христа. Конфесія – це дім,
де ми відкрили для себе духов-
не життя, де нас оточують ду-
ховні наставники, брати і сест-
ри у вірі, де ми пустили корені,
де нам дали багато. Вміймо
цінувати це!

– Раджу вдивлятися уважніше
у Христа. Особливо тепер реко-
мендую читати більше про вра-
жаючі свідоцтва віри греко-ка-
толицьких новомучеників й іспо-
відників УГКЦ у XX ст. Впевне-
ний, там знайдете відповіді,
якою є справжня ікона като-
лицькості, хто такі греко-католи-
ки і що значить бути ними те-
пер.

– УГКЦ, як жодна інша хрис-
тиянська спільнота в Україні,
протягом останніх століть про-
несла подиву гідне свідчення
правди. Ось чому я пишаюся,
що залишаюся далі у цій церкві
і папа тут ні до чого.

– УГКЦ, як жодна інша
спільнота, виплекала і зберег-
ла власну українську тотожність
і втішається найбільшим мо-
ральним авторитетом в Україні.
Це відбулося, бо саме вона
огортала стражденний нарід
духовною опікою, плекала мову,
пронесла крізь століття україн-
ство, відкривала українців на
зв’язок з європейським світом,
стояла в авангарді національ-
ного руху, була каталізатором
багатьох надважливих суспіль-
них ідей і ініціатив, без яких про-
сто неможливо уявити неза-
лежну Україну.

– Співбрати у вірі, ми маємо
прекрасну Церкву. Не сумнівай-
мося в цьому! Я впевнений, що
ми і тепер не спіткнемось об
камінь Петра, якщо міцно сто-
ятимемо на скелі Христа.

– Кожен греко-католик в Ук-
раїні має плекати живе свідоц-
тво Євангелії, а не шукати при-
водів, аби зневірюватися у папі.
Це все для слабодухих.

– Плекаймо єдність особли-
во тоді, коли так багато неочіку-
ваних спокус приходить, де їх не
мало б бути. Саме тепер у нас є
чудова нагода, аби поновно ос-
мислити нашу еклезіологію ра-
зом із православними україн-
цями, шукати соборних шляхів
єдності з іншими нащадками
Володимирового хрещення. Я
переконаний, що єдина Церква
в Україні – не еклезіологічна
утопія. Хіба не про це мріяли св.
Йосафат і сотні велетнів нашої
церкви у XX ст. Так, це вимагає
мужності, мудрості, самозре-
чення і дерзновення. Маємо
вірити в це і багато працювати,
пильно вдивляючись у світлі
лики святців і ісповідників нашої
Церкви – митрополита Андрея
і патріярха Йосифа. Якщо так,
то ми ніколи не поставимо під
сумнів нашу католицькість і
ніхто не похитне нашу віру у ви-
соку духовну і історичну місію
греко-католиків в Україні.

P.S. Ці духовні роздуми отця
виникли після недавніх вис-
ловлювань Папи Римського,
щодо відносин України та росії,
зокрема в часі війни. Багатьом
католикам, які піддалися роз-
чаруванню чи сумнівам, вони
дозволять утвердитися у вірі і
зрозуміти, що Христове вчення
стоїть значно вище, аніж будь-
яка з конфесій чи висловлю-
вання ієрарха.

Отець Лука Михайлович:

“ÙÎÄÎ ÑÓÌÍ²Â²Â – ×È ÂÀÐÒÎ
ÇÀËÈØÀÒÈÑß Â ÊÀÒÎËÈÖÜÊ²É ÖÅÐÊÂ²”
Фактично на щодень греко-католицькі душпастирі, і я не

виняток, отримують від вірян гострі питання відносно папи,
католицької церкви і Ватикану. Серед них є особи інколи дуже
категоричні, особливо серед молоді. Признаюся не легко те-
пер спілкуватися з ними на цю тему. Відповіді на питання,
чому я залишаюся греко-католиком, є у кінці цього тексту.
Якщо вам це важливо почути від мене, будьте готові на long
read.

Колектив клініко-діагностич-
ної лабораторії КНП «Турківсь-
ка ЦМЛ» висловлює щире
співчуття фельдшеру-лаборанту
Іванні Андріївні Ільницькій з
приводу тяжкої втрати – перед-
часної смерті сестри – Тетяни.

 Педагогічний та учнівський
колективи Верхньогусненсько-
го ЗЗСО І-ІІІ ст. висловлюють
щире співчуття учениці 3 класу
Соломії Смуток та учневі 9 кла-
су Ростиславу Смутку з приводу
тяжкої втрати – передчасної
смерті батька.

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß ÄËß
×ÈÒÀ×²Â «ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÈ»
Якщо ви хочете придбати

нашу газету, завітайте до ре-
дакції за адресою: вул. Міцке-
вича, 14, другий поверх. Пра-
цюємо щоденно, крім суботи та
неділі, з 9.00 до 17.00 год. На
пошті газету більше не прода-
ватимуть і не роздаватимуть
безкоштовно, як це було у бе-
резні та квітні.

Колектив Турківського ЗЗСО І-
ІІІ ст. №1 висловлює щире
співчуття Лілії Андріївні Комар-
ницькій з приводу тяжкої втра-
ти – передчасної смерті сестри
– Тетяни.

Працівники Турківського над-
лісництва ДП «Самбірське лісо-
ве господарство» висловлюють
щире співчуття бухгалтеру
підприємства Тарасу  Івановичу
Мальцю з приводу тяжкої втра-
ти – загибелі на війні брата –
Ігоря. Вічна пам’ять і слава Ге-
рою!

ÍÅ Ì²Ë²ª
ÄÆÅÐÅËÎ

ÌÈËÎÑÅÐÄß
Ми, волонтери благодійно-

го фонду «Милосердя», від
щирого серця дякуємо усім,
хто в тій чи іншій мірі долу-
чається до збору допомоги
для Збройних Сил України.
Наші бійці відчувають цю
підтримку і це додає їм сил у
боротьбі з рашистами.

Так, днями свою лепту у волон-
терську допомогу додали сім’я
Олександра Бончука (400 грн.),
житель с. Вовче Василь Вов-
чанський (1000 грн.),  86-річна
Марта Яворська (200 грн.),  Ніна
Романів (200 грн.). Я впевнена,
що спільними зусиллями ми
обов’язково переможемо воро-
га.

Марія МАТКІВСЬКА.


