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Колектив працівників ветеринарної аптеки м. Турка  широ-
сердечно вітає з ювілеєм добру колегу, чуйну, щиру людину
Марію Михайлівну Корчинську і просить у Господа, аби дару-

вав ювілярці міцне здоров’я, достаток і
радість, свою ласку і благословення – на
довгі, щасливі і мирні роки життя.

Хай щастя не відходить від порога,
А Матір Божа Вас до серця пригор-

та,
І доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш ле-

тить,
Оберігає завжди і усюди.
Нехай дарує радість кожна мить.
Родина любить, поважають люди.

Парафіяни с. Межигір’я сердечно вітають настоятеля церк-
ви Св. ап. Петра і Павла о. Василя Цюцика з ювілеєм – 60-
літтям від дня народження.

Молитовно бажаємо Вам здоров’я і щастя. Щоб Господь і
надалі зміцнював Вас у вірі і надихав у праці в ній. Щоб безліч
добрих справ, зроблених Вами, множилися. Нехай Божа
милість береже Вас і Вашу родину. Не-
хай Ангел-охоронець ніколи Вас не по-
кидає. Божого Вам благословення, ве-
ликої щедрості і многая і благая літ!

Ми не можемо віддячити словами
За Ваш безцінний благодатний

труд.
Хай вдячність нашу святі з анге-

лами
Перед Престолом Божим покла-

дуть.
Нехай спливає благодать небесна
На Вас завжди, усюди, повсякчас.
Хай ангелів заступництво небесне
На всіх шляхах оберігає Вас.

Колектив НПП «Бойківщина» сердечно вітає з
ювілейним днем народження вмілого керівни-
ка, професіонала, щиру, добру, відповідальну і
надійну людину, директора Віталія Васильовича
Земана.

Шановний Віталію Васи-
льовичу, нехай наступні
дні у житті будуть напов-
нені світлою радістю, доб-
ром та злагодою, миром  і
спокоєм, а Господь дарує
Вам і Вашій родині міцне
здоров’я, добробут та ща-
стя –  на многії і благії літа!

Нехай над Вами небо
голубіє,

Не знають втоми
руки золоті.

Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.

Колектив  КНП «Турківський РЦ ПМСД» шле найщиріші сло-
ва вітання з нагоди дня народження своєму  мудрому настав-
нику, досвідченому  медику-професіоналу, вмілому керівнику,
добропорядній і щирій людині, головному лікарю Миколі Пет-
ровичу Яцкуляку і бажає шановному імениннику міцного здо-
ров’я, миру, родинного благополуччя, терпіння до вимогливих
пацієнтів, успіхів у роботі  та людської вдячності.

Нехай збуваються усі Ваші плани, достатком і сторицею  по-
вертаються усі Ваші старання і доб-
ро. Многих і щасливих Вам літ – під
опікою та ласкою Бога!

Хай кожен день ясніє небом чис-
тим,

Світанки сяють, скупані в росі.
У серці радість розквіта іскрис-

та
І  мрії хай збуваються  усі.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже Вам здоров’я і натхнен-

ня,
Щоб Ви прожили ще багато літ
Під Божим і людським благосло-

венням!
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Якщо ви хочете придбати нашу газету, завітайте до редакції

за адресою: м.Турка, вул. Міцкевича, 14 (другий поверх). Пра-
цюємо щоденно, крім суботи та неділі, з 9.00 до 17.00 год.

На пошті газету більше не продаватимуть і не роздавати-
муть безкоштовно, як це було у березні та квітні.

21 травня святкує свій день народження
– 50-річний ювілей –  Ірина Михайлівна
Мазур, жителька с. Ропавське.

 Дорогу людину щиросердечно вітають
чоловік Микола, син Іван, дочка Леся, зять
Михайло, онук Артем-
ко, сват Йосиф, сваха
Надія, сестра Світла-
на з родиною, брат
Михайло з родиною,
брат Іван з родиною.

Бажаємо Вам здо-
ров’я міцного, щас-
тя без краю.

Усього найкращо-
го щиро бажаєм.

Щоб серце Ваше
зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі
панувало добро.

Хай радість приносить Вам кожна го-
дина,

Від бід оберігає молитва свята.
Хай легкою буде життєва стежина –
На многії, щасливі і щедрі літа!

² ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÂÈØÈÂÀÍÊÀ
ÁÎÐÅÒÜÑß Ç ÂÎÐÎÃÎÌ

Сьогодні, в час російської агресії, українська вишиванка символізує і радість, і смуток,
надію і силу, які давно живуть в кожному українцю. Наші захисники йдуть в бій, тримаючи  її
біля серця, і вірять, що цей споконвічний оберіг захистить їх і допоможе здолати ворога.
Немає значення, що оберігає – вишита сорочка, рушник, серветка чи браслет – все це симво-
ли, які через Господню благодать невидимим захистом покривають українських  воїнів, обер-
ігають їх від ворожих напастей. Кожна вишиванка молитовно переадресована нашим захис-
никам, це вклад у велику перемогу, яка обов’язково наступить. Тож нехай повсякчас вишита
сорочка буде духовною бронею, символом віри та незламності. У ній закладено надзвичайно
важливі і  не завжди збагненні символи,  що надихають наших незламних воїнів  до перемоги.

Власне, з такими добрими намірами і побажаннями якомога швидше здолати ворога зібралися
працівники Турківської міської ради та її структурних підрозділів біля пам’ятника Пророка і Генія
української нації Тараса Шевченка.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Ми всі вважаємо, що нам поталанило із соціаль-

ним робітником. Турківським центром соціально-
го обслуговування (надання соціальних послуг) для
обслуговування громадян, які перебувають у
складних життєвих обставинах і потребують
сторонньої допомоги за місцем проживання,  у наші
два села –  Кривку і Верхнє Гусне –  була скерована
на роботу Ганна Іванівна Змійовська з Нижнього
Гусного.

Ця чудова, добра, щира і порядна жінка на відмінно
справляється зі своїми професійними обов’язками.
Вона вислухає кожну людину похилого віку, інваліда,
одинокого, поцікавиться  їхнім життям, проблемами,
запитами і,  чим може, допоможе. Завжди уважна, чуй-
на, доброзичлива, з совістю виконує  довірену їй робо-
ту. Віримо, що  ця доброта повернеться їй сторицею.

 Ми від щирого серця дякуємо  нашій доглядальниці
за її турботу. Бажаємо  міцного здоров’я, родинного
затишку і тепла, мирного неба над головою, поваги від
людей. Хай береже її Господь і дарує довгі та щасливі
роки життя.

З повагою – підопічні Ганни Змійовської, жителі сіл
Кривка та Верхнє Гусне.

Щоби зрозуміти суть проблеми і розв-
інчати кіріло-онуфріє-путінську отруйну
брехню, то потрібно детальніше розпо-
вісти історичну Правду.

Київська митрополія канонічно та істо-
рично, з моменту свого створення після
хрещення давньоукраїнської держави
Русь (988 р.), майже 700 (698) років була
Автономною Помісною церквою під омо-
фором Вселенського Константино-
польського Патріархату, що канонічно є
Церквою-матір’ю для Української (Русь-
кої) Православної Церкви. Проте цей ста-
тус був порушений 1686 року. Що цьому
передувало і як це сталось?!

Після татарської навали, загального
занепаду та втрати незалежності давнь-
оукраїнською державою Русь (вона відо-
ма за найновішими архівними даними з
838 р.), Київська митрополія опинилася
на території трьох держав – Великого
Князівства Литовського, Корони
Польської та Московського князівства,
яке з дозволу золотоординського суве-
рена постало у 1277 р (на 439 років
пізніше від Русі) і було звичайним улу-
сом, підвладним династії Чингізидів на
заліських просторах Північно-Східної
Європи. І вже з початку XIV ст. Московсь-
ке князівство, яке жорстокими, розбій-
ницькими методами «собирало Русь»,
претендувало на контроль над Київсь-
кою митрополичою кафедрою.

У 1448 р. князь Василій Темний скли-
кав церковний собор, який самочинно
висвятив на митрополичу кафедру єпис-
копа Іону. Його було рукоположено як
митрополита «Московського», якого
довгого часу у православному світі не існу-
вало. У такий неканонічний, маніпуля-
тивний спосіб, без благословення Цар-
города, була утворена нова Московська
митрополія (через 460 років після Киї-
вської). Київська ж кафедра залишила-
ся у підпорядкуванні Константино-
польського патріархату: її єпархії пере-
бували тоді у володіннях Польщі та Лит-
ви. У той час Московська кафедра не
вважала ці єпархії своєю «канонічною те-
риторією».

У 1458 р. Константинопольський пат-
ріарх реорганізував Київську митропо-
лію. Тоді до митрополії входило 11
єпархій: Київська, Брянська, Смоленсь-
ка, Полоцька, Турівська, Луцька, Воло-
димир-Волинська, Берестейська, Пере-
мишльська, Галицька та Холмська. Но-
вому митрополиту Григорію II Патріарх
надав новий титул – Митрополит Київсь-
кий, Галицький та всієї Руси. Цей титул
глави Київської митрополії носили аж до
підступного підпорядкування Українсь-
кої (Руської) церкви Московському пат-
ріархатові 1686 р.

Як же був створений Московський пат-
ріархат? Влітку 1588 р. царгородський
патріарх Єремія II Транос із супроводом
прибув до Москви просити допомоги,
«милостині».Цим вирішив скористатися
далекоглядний Борис Годунов. Гостей
прийняли достойно, забезпечили їх гар-
ним утриманням («харчами»). Але на-
вколо них відбувалися дивні речі. Висо-
ких гостей не зустрічав Московський мит-
рополит, їм не дали можливості спілку-
ватися з ієрархами, служити разом у цер-
квах. Константинопольських ієрархів
майже не випускали на вулицю. Єремію
вшановували не як патріарха,а як мит-
рополита. І навіть не запросили до
царського столу, як це було заведено.

В атмосфері таких моральних утисків
Борис Годунов звернувся до Єремії з
«проханням» створити тут і зараз же
Московський патріархат. Через серйозні
канонічні перепони Єремія не хотів і не
смів задовольнити бажання Москви.
Впродовж багатьох місяців грецьких
ієрархів московіти тримали під до-
машнім арештом, ходили за ними по п’я-
тах, відкрито стежили за кожним словом,
змушували підписувати документи цер-
ковнослов’янською мовою, якої ті не
знали. Патріарху Єремії, старій, хворій
людині, недвозначно загрожували дові-
чною висилкою до Володимира. Зреш-
тою, Єремія згодився поставити на пат-
ріаршество Московського митрополита
Іова. На церемонію інтронізації Єремію
вперше привели до Успенського собору

і там він уперше побачив Московського
митрополита, від 27 січня 1589 р. – пат-
ріарха.

Наголошую: на час утворення підступ-
ними методами Московського патріар-
хату (1589 р.) землі теперішньої України
не входили до складу Московії, а право-
славні єпархії на цих землях підпоряд-
ковувалися Київській митрополії. Тому не
могло бути ( і не було!) мови про те, що
це «канонічні території» Московського
патріархату. Це маніпулятивне тверд-
ження виродили наступні покоління
московських світських і церковних блуд-
ників.

Московські патріархи вдавалися до
найпідступніших способів, щоби підпо-
рядковувати собі Українську (Руську)
Православну Церкву. Кульмінаційний
момент переслідування припав на 1685
р. коли Московський патріарх, послав-
шись на псевдостаттю Переяславської
угоди (1654 р.) про підпорядкованість
митрополита Київського патріархові
Московському, без згоди Царгорода при-
значив митрополитом Київського єпис-
копа Гедеона Святополка-Четвертинсь-
кого. Це означало фактичне підпоряд-
кування Київської митрополії Москві всу-
переч канонічній забороні втручання у
справи іншої церковної сфери. Нововис-
вяченому митрополитові дали титул
«Митрополит Киевский, Галицкий и Ма-
лыя Росии». Особливо важким ударом
по Українській (Руській) Церкві було пе-
реведення Київської митрополії до Мос-
кви.

Фатального 1686 р. Константино-
польський патріарх Діонісій, перебува-
ючи у сильній матеріальній скруті, за
надану московським царем фінансову
допомогу зрікся зверхності над Київсь-
кою митрополією, буквально продав Ук-
раїнську (Руську) церкву-доньку Мос-
ковському Патріархатові «за три сорока
соболів і двісті червоних». Нека-
нонічність цього акта визнав уже наступ-
ного року собор Константинопольської
церкви, який покарав патріарха Діонісія
позбавленням патріаршої влади. Однак
результатом ганебної оборудки стало
перейменування Московської церкви у
Руську (з 1721 р. – російська) та, відпов-
ідно, московіти почали відлік історії своєї
церкви від часів Хрещення Русі. Їхньому
злодійству досі немає меж. Для Украї-
нської (Руської) Православної церкви у
1686 р. скінчилася 700-річна неза-
лежність в юрисдикції Царгорода. Віра
багатьох українців у православність ро-

ÐÎÇ²ÐÂÀÒÈ ÏÓÏÎÂÈÍÓ Ç
ÌÎÑÊÎÂÑÜÊÈÌ ÏÀÒÐ²ÀÐÕÀÒÎÌ –
ГІДНИЙ ВЧИНОК УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОДУХОТВОРЕННЯ
Неймовірний рейвах зчинили Московський патріарх Кіріл, митрополит

Онуфрій в Україні та їхні вислужники й поплентачі, маніпулюючи правдивими
історичними фактами і подіями, що, мовляв, причиною сучасної російської
війни проти України є створення помісної Православної Церкви України і на-
дання їй Вселенським Патріархом Варфоломієм Томосу. Московські батюш-
ки на весь світ галасують: єдиною канонічною Церквою в Україні є Українсь-
ка Православна Церква (відкинувши слова «Московського Патріархату»),
замовчуючи, що Українська Православна Церква Московського Патріархату
– це філія Московської (Російської) православної церкви, яка є одвічним воро-
гом української національної духовності.

сіян відіграла зловісну роль: жодна
військова сила не змогла б позбавити
свободи український народ, але єдина
православна віра з москельцями-мос-
ковитами- москалями-кацапами-росія-
нами впродовж сотень років отруювала
свідомість українців, позбавляючи їх на-
ціональної гідності, рідної української
мови, культури, звичаїв, традицій.

Морально-духовне прагнення і бо-
ротьба національно свідомих українців
за відновлення незалежності канонічної
Української Православної Церкви від
зловорожої Москви увінчалася геополі-
тичною подією тисячоліття, у здійсненні
якої визначальну роль відіграв п’ятий
Президент України П. О. Порошенко.

15 грудня 2018 р. відбувся Об’єднав-
чий Собор представників УПЦ Київсько-
го Патріархату, УАПЦ та групи Єпископів
УПЦ Московського Патріархату, які зас-
нували об’єднану Православну Церкву
України. 5 січня 2019 р. у храмі Св. Геор-
гія на Фанарі Вселенський Патріарх Вар-
фоломій підписав Патріарший і Сино-
дальний Томос про надання канонічно
Автокефального церковного устрою Пра-
вославній Церкві України.

6 січня 2019 р. тут же Варфоломій,
милістю Божою Архієпископ Константи-
нополя, Нового Риму і Вселенський Пат-
ріарх під час співслужіння Святої Боже-
ственної Літургії вручив Томос Блажен-
нішому Митрополиту Київському і Всієї
України Епіфанію. Неприємно згадува-
ти, але правду не можна сховати, прав-
дою гріх ігнорувати: ще до свого прези-
дентства Володимир Зеленський чомусь
назвав Томос термосом. Можливо йому
було важко вимовляти це сакральне для
українців Слово.

Саме завдяки Томосу Помісна канон-
ічно автокефальна Православна Церк-
ва України та Греко-Католицька Церква
України є нині життєдайною духовною
силою у боротьбі з російськими терори-
стичними загарбниками, звірства яких
не засуджують ні Кіріл, ні Онуфрій, ні
сотні московських батюшок. Досі у во-
лодінні промосковських блудників Киє-
во-Печерська, Почаївська лаври та сотні
українських національно-культурних
цінностей.

Дуже добре, що українці багатьох па-
рафій прозрівають і розривають пупови-
ну з Московським патріархатом. Ці ви-
сокодуховні вчинки парафіян покликані
активно підтримати депутати Верховної
Ради України і повернути українцям спо-
конвічно українські національно-
релігійні пам’ятки – Києво-Печерську та
Почаївську лаври, законодавчо заборо-
нити антиукраїнську ворожу діяльність
промосковських священників, монахів і
монахинь.

Василь ЛИЗАНЧУК,
професор факультету журналістики

ЛНУ ім. І Франка.

ГРОМАДА  с.МЕЛЬНИЧНЕ ЗРОБИЛА ВИБIР
Після тривалих роздумів і вагань, минулої неділі громада с. Мельничне вирішила порвати з Московським

патріархатом і перейти в лоно Православної Церкви України. У місцевому Народному домі зібралося чимало
мельничан, щоб заявити свою позицію. Щоправда, не всі прийшли на зібрання. Ті, хто й дальше вважає
Московський патріархат єдино канонічним, або ж в кого  сини  священники в московських  церквах чи дочки
стали їмостями, спостерігали за  зібранням здалеку. Як кажуть, місцеві жителі, потайки переконували
односельців, що це зрада віри і перейти є великим гріхом. Хоча насправді великий і неспасенний гріх – підтри-
мувати агресора, який вбиває в Україні дітей, ґвалтує жінок, знущається над людьми, нищить  наші свя-
тині, історичні пам’ятки. З цього приводу недавно спілкувався з одним священником, ярим прихильником
Москви . І коли я запитав, чому він не перейде в нашу Українську Церкву, душпастир впевнено відповів, що це
буде зрада і великий гріх. А на моє запитання, мовляв, ви присягали не патріархату, а Господу нашому Ісусу
Христу, він просто промовчав. Та й справді, що тут можна сказати?

Наразі не зробив свій вибір  настоятель мельничненського храму. Йому запропонували перейти до ПЦУ, але він диплома-
тично відповів: «Треба подумати і порадитися». Наразі остаточної відповіді нема.

Маємо розуміти, якщо  Україна позбудеться Московського патріархату, водночас зникнуть й сплячі агенти  кремля в
Україні, які є в багатьох містах. Просто чекають свого часу. Нещодавно вони проявили себе в Хирові, де розмалювали
постамент, на якому колись був радянський пам’ятник, вихваляючи путіна, російську армію і засуджуючи українських
патріотів-бандерівців. Є вони і в нашому місті. Пригадується, як років 10  тому міська рада прийняла рішення перепоховати
радянських солдатів, що похоронені у сквері, на площі Ринок. За лічені години про рішення знали в  москві і завзято почали
засуджувати турківську владу. Тоді з перепохованням вирішили зачекати й так до сьогодні. Але очевидним є те, що
інформацію здали прихожани московської церкви, тоді в м. Турка були сотні. Та й зараз навіть серед освічених людей,
педагогів, доводилося чути злочинне тлумачення російської агресії стосовно України. Вони виправдовують її, кажучи: а що,
було б краще, якби в  Україну прийшли американці? Ось така справжня сутність Московського патріархату, який має бути
раз і назавжди заборонений. А всі, хто проповідує його ідеї і підтримує москву, повинні відповідати перед законом.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Один з професорів прийшов до висновку, що
слова, які ми називаємо матюками, походять від
язичницьких заклинань, які спрямовані на те,
щоб зруйнувати людський рід, накликати без-
пліддя на націю. Недарма, всі ці слова так чи
інакше пов’язані з дітородними органами чо-
ловіків і жінок. Матюки виступають у слов’ян у
функції прокляття.

Решта матюки - це імена язичницьких богів,
тобто бісів. Людина, яка вимовляє такі слова, ав-
томатично закликає бісів на себе, своїх дітей і
свій рід. Не випадково в філології це явище нази-
вають  інфернальною лексикою. «Інферналь-
ний» означає «пекельний, з пекла».

Матірна лайка, безсумнівно, має ті ж язич-
ницькі, окультні коріння, але її метою було зак-
ляття ворога. Матірна лайка і є вираз агресії, заг-
рози. А якщо більш глибоко, то це прокляття, яке
людина насилає на того, кого він «криє», має на
меті вразити (закласти) ворога в саме «серце»
його життєвої сили: проклинається материнство,
животворне чоловіче начало і все, що з ними по-
в’язане. Таке прокляття - жертва сатані, причо-
му в жертву приносяться і той, кого лають, і той,
хто лається.

Можливо, хтось не вживає “брудних” слів. А як
на рахунок “блін”, “йолки-палки”, та інше ....? .. Це
- сурогат матірних виразів. Промовляючи їх, ви
далеко не втекли від матірщини.

Доведено, що всі матюки походять від сак-
ральних назв богів, які мали неймовірну силу. Мат
- це слова сили, що несе жахливу руйнівну енер-
гетику (вона, вбиваючи, діє на людину на рівні
ДНК, особливо на дітей і жінок).

Матом, як потужним магічним знаряддям, досі
користуються неоязичники і сатаністи при
здійсненні чорних літургій.

З матюками пов’язано ще одне цікаве спосте-
реження. У тих країнах, в національних мовах
яких відсутні лайки, що вказують на дітородні
органи, не виявлені захворювання Дауна та ДЦП.

Богу по-справжньому огидно, коли ми вимов-
ляємо слова-заклинання бісів! Ось чому, в ста-
родавній Юдеї, до перестороги проти лихослів’я
ставилися настільки серйозно, що навіть до цьо-
го часу в єврейських сім’ях заборонено чути бруд-
ну лайку. Народне прислів’я говорить: «Від гни-
лого серця і гнилі слова». Коли серце людське
розбещене, то гнилі погані слова з’являються як
ознаки духовного розкладання.

Апостол Павло попереджав, що вживання по-
ганих слів руйнує не тільки земне життя людини,
але закриває двері до вічного життя, адже люди-
на народжується не тільки для тимчасового існу-
вання, а перш за все для Вічності: «лихослівники
Царства Божого не успадкують». (1Коринтян
6:10).

Мат опоганює людину, вбиває її душу. У компанії
матюкальників виникає помилковий сором ска-
зати щире, добре слово.

Така компанія не тільки глумиться над слова-
ми «любов», «краса», «добро», «милосердя»,
«співчуття», але вона припиняє саму можливість
відкритого, чистого погляду. І як наслідок: вирод-
ження інституту сім’ї, народження хворих дітей,
розкладання суспільства через знищення мо-
ральних принципів.

БЕРЕЖІМ СЕБЕ І БЛИЗЬКИХ !
Людмила БЕРЕЗЮК.

МАТЮКИ І НАСЛІДКИ
У медичній практиці відомо таке явище: при паралічі, при повній втраті мови, коли людина

не може вимовити ні «так», ані «ні», вона може, тим не менше, абсолютно вільно вимовляти
цілі вирази, що складаються виключно з матів. Явище на перший погляд дуже дивне, але
говорить воно багато про що. Виходить, що так званий “мат” проходить по зовсім інших
нервових ланцюжках, ніж вся інша нормальна мова.

ÍÀ ÇÃÀÐÈÙ² ÑÈÐ²ÒÑÒÂÀ
Поки людина відчуває чужий біль, вона - Людина! Цей біль мені не чужий, як і не чужі четверо

осиротілих дітей Любові Молокус з мого родинного села Гусне, що на Турківщині (Львівщина).
Ще не зарубцювались душевні рани у цих дітей від безжальної ковідної втрати їхнього бать-
ка-годувальника, як на їхнє осиротіле подвір’я вдерлась, мов рашистський мародер, пожежна
стихія. Серед темної ночі вогонь спопелив їхню хатину, а в ній усе: документи, сякі-такі
заощадження, запаси харчів, речі. Діти з мамою ледь вискочили у нічній білизні на подвір’я. У
цьому і залишились, але, Богу дякувати, живі! Живі і не самі.

З щирою християнською любов’ю і співчуттям нещасним погорільцям милосердно відчинила двері
місцева вчителька,
їхня родичка Гали-
на Шпилько, матір
також чотирьох
дітей. Не обминули
увагою сім’ю Моло-
кусів, серед яких є і
діти з інвалідністю,
їхні односельці. До-
помагають, чим мо-
жуть, показуючи
приклад очільни-
кам району, грома-
ди, школи.

У цьому посилі я
хочу звернути увагу
на особливу про-
блему: житло для
дітей. Поселення
дітей-сиріт у літній
кухні родички –  це
тимчасова зупинка.
У дитинстві я пере-
жив подібну трагедію, коли мої батьки з сімома дітьми в одну нещасну ніч опинилися на згарищі
власного подвір’я. Я народився в млині без сонця і належного повітря. Відсутність цих необхідних
для нормального розвитку дитини життєво необхідних речей спричинилося до моєї пожиттєвої інва-
лідності. Я дуже не хочу, щоб подібна доля, борони Боже, спіткала котресь із цих нещасних дітей. А
тому прошу: нумо усім світом скинемось на бойківську хатину для гуснянських сиріт. Ціна такого
будиночка –  приблизно 5000 умовних одиниць. Я знаю, що в Україні війна, але це теж наші діти не
лише війни, але діти обгорілого сирітства. Серед моїх фейсбучних друзів є чимало не бідних і високо-
моральних людей. Прошу про милосердя, а батько дітей-сиріт вимолюватиме з неба для кожного
жертводавця кращу долю.

Номер банківської картки матері сиріт:
5168757414954315,

ПриватБанк, Молокус Любов Асафатівна.
Володимир ГРОМИК.

ЗАСУДИЛИ УХИЛЯНТА
Турківський відділ Самбірської окружної прокуратури забез-

печив підтримання публічного обвинувачення в суді та довів
вину 34-річного жителя м. Чернігова, якого засуджено за вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336
КК України. Будучи військовозобов’язаним та пройшовши
військово-лікарську комісію, якою визнаний здоровим та при-
датним до проходження військової служби, він ухилився від
призову на військову службу під час мобілізації.

За результатами судового розгляду кримінального проваджен-
ня, 02.05.2022 вироком Турківського районного суду чоловіка за-
суджено до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, на
підставі ст. 75 КК України звільнено від призначеного покарання з
іспитовим строком 1 рік.

Іван ГУЧОК,
начальник Турківського відділу Самбірської окружної проку-

ратури Львівської області.

НЕ РОЗМИНУЛИСЯ З ГАДЮКОЮ
Ще літо не вступило в свої права, земля зігрівається пер-

шими травневими сонячними променями, а в нас на Турків-
щині розпочалася тривожна статистика зміїних укусів. Ми-
нулого тижня  трапилися два такі випадки. В с. Лосинець
змія вкусила місцеву 32-річну жительку у  ногу. У стані се-
редньої важкості її було госпіталізовано в реанімаційне
відділення КНП «Турківська ЦМЛ». А в с. Хащів плазун вкусив
17-річну дівчину в
мізинний палець
ноги.   Зразу рідні не
зверталися до ме-
диків і лише наступ-
ного дня викликали
швидку допомогу.
Дівчину  також було
госпіталізовано.

Зараз обидві по-
терпілі продовжують
лікування в хірургічно-
му відділенні, а меди-
ки наголошують і застерігають: якщо ви побачили гадюку, не робіть
різких рухів, а намагайтеся тихенько відійти. У випадку, коли роз-
минутися не вдалося, і ви стали жертвою плазуна, негайно звер-
тайтеся по медичну допомогу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПРОЇЗД В ТРАНСПОРТІ
ЗДОРОЖЧАЄ

На Львівщині через брак пального склалася непроста си-
туація з громадським транспортом. Зараз він курсує, але
кількість автобусів скорочують. Перевізники заговорили про
підвищення вартості проїзду. Вже з понеділка  поступово бу-
дуть збільшувати вартість проїзду на приміських маршру-
тах. Мінімальна вартість буде 20 грн., а пасажирокілометр,
орієнтовно, — 1,80 грн. (було в межах 1,40 грн.). Можливо, не
всі одразу, але впродовж тижня вартість зросте.

Подорожчання проїзду – це вимушений захід, який уже погод-
жено з обласною військово-цивільною адміністрацією. Якщо цьо-
го не робити, то в сьогоднішній ситуації транспорт може зупинити-
ся взагалі, а відновити його роботу потім буде надто складно.

Наш кор.

БЛАГОДIЙНИЙ
ФУТБОЛЬНИЙ МАТЧ

Минулої неділі на турківському міському стадіоні «Карпа-
ти» відбувся благодійний футбольний матч між командами
Турківської та Боринської територіальних громад на підтрим-
ку воїнів Збройних Сил України
та вшанування пам’яті загиб-
лих захисників та мирних жи-
телів України.

Організували це спортивне
благодійне дійство Турківська
міська рада, федерація футболу
Турківської громади та футболь-
но-спортивний клуб «Карпати».
У напруженій та цікавій боротьбі
перемогу,  з рахунком 4:1 ,здобула команда Борині. Вболівальни-
ки та спортсмени зібрали кошти в сумі 7680 грн., які передали у
благодійний фонд Турківської міської ради. Організатори вдячні
за допомогу у проведенні поєдинку підприємцю Сергію Сіданичу.

Наш кор.
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– матеріали рекламного характеру.
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Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

Потрібні охоронники(чолові-
ки,жінки). Тел: 050-341-455, 067-
541-62-24. ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ГОРИЗОНТАЛЬНО: 6. Ворог,
неприятель. 7. “Наші …” –
спільний альбом співака Т.Чу-
бая, а також гуртів “Плач Єрем-
ії” та “Скрябін”. В альбомі пред-
ставлені повстанські пісні в су-
часній обробці.  9. Роман … –
український військовик, учасник
російсько-української війни, Ге-
рой України. 10. Воєнна округа-
 УПА, частина оперативної гру-
пи УПА-Захід, яка охоплювала
на 1944-й рік територію Терно-
пільщини без Кременецького
району, але включала Рога-
тинський район Станіславщи-
ни. 11. Василь … – учасник Єв-
ромайдану, Герой України
(посм. 1992-2014). 15. Прикор-
донний сторожовий катер про-
екту 1400М (шифр “Гриф”) ДПС
України у складі Одеського за-
гону морської охорони. 16. “Ти
ідеш із братами до бою, терпиш
біль зі … нарівні.” – із пісні-при-
святи усім дівчатам та жінкам,
які захищають Україну “Ти підбо-
ри змінила на берці”. 17. Андрій
… – учасник Євромайдану, Ге-
рой України (посм. 1978-2014).
18. Рішучий наступ. 19. Микола
… – український військовик,
учасник російсько-української
війни, Герой України (посм.
1981-2022). 22. Воєнна округа,
оперативно-стратегічне об-
’єднання частин УПА у складі
групи УПА-Північ на території
Луччини, Володимирщини і Ко-
вельщини, а також район Коб-
рин – Берестя. 23. Андрій … –
український військовик, учасник
російсько-української війни, Ге-
рой України (посм. 1995-2018).
24. Віталій … – український
військовик, учасник російсько-
української війни, Герой Украї-
ни (посм. 1989-2022). 27. Вла-
дислав … – український військо-
вик, учасник російсько-украї-
нської війни, Герой України. 30.
Український музичний гурт з
міста Дрогобича Львівської об-
ласті, в репертуарі якого є чи-
мало повстанських та стрілець-
ких пісень. 31. Новий … – місто-
 Самбірського району Львівсь-
кої області. Був обстріляний ро-
сійськими загарбниками кри-
латими ракетами 24 лютого.
Удару піддалась також 12-та ок-
рема бригада армійської авіації
імені генерала-хорунжого
В.Павленка, яка базується в

ÊÐÎÑÂÎÐÄ “ÇÐÎÄÈËÈÑÜ
ÌÈ ÂÅËÈÊÎ¯ ÃÎÄÈÍÈ”

цьому місті. 32. Актовий доку-
мент, який доводить до загаль-
ного відома певну постанову
влади, її розпорядження адмі-
ністративно-політичного харак-
теру. Такі чотири документи ви-
дала Українська Центральна
Рада протягом 1917-1918 років.
33. Володимир … – учасник Єв-
ромайдану, Герой України
(посм. 1974-2014).

ВЕРТИКАЛЬНО: 1. Йосип … –
учасник Євромайдану, Герой
України (посм. 1953-2014). 2.
Корабель морської охорони
спеціального забезпечення. 3.
Лев … – український військовик,
учасник російсько-української
війни, Герой України. 4. “А був
то хлопець молодий, його б ли-
шень кохати. Він впав, як той
сухий …, повік буде лежати.” –
із повстанської пісні “Повіяв
вітер степовий”. 5. Іван … – хо-
рунжий УПА, командир сотні
“Залізні” УПА, лицар Бронзово-
го хреста бойової заслуги. Учас-
ник більш як 18-ти збройних
акцій проти військ НКВС. (1921-
1946). 8. Яків … – учасник Єв-
ромайдану, Герой України
(посм. 1940-2014). 12. Артем …
– український військовик, учас-
ник російсько-української
війни, Герой України (посм.
1990-2022).  13. “Відрізняю від

ворога друга, я крук, чорний …
Крук.” – із повстанської пісні “Я
– Крук. (Сотник Крук)”. 14. Ігор
… – учасник Євромайдану, Ге-
рой України (посм. 1983-2014).
20. Підводний човен.  21. Андрій
… – український військовик,
учасник російсько-української
війни з 2014 року і по даний час,
Герой України. 25. Богдан … –
командир сотні УПА “Хорти”, ку-
реня “Промінь”. (1922-1945). 26.
Марка німецького пістолета,
який був популярний періоду
громадянської війни в Росії
(1917-1921) та Другої світової
війни (1939-1945). 28. Максим
… – український військовик,
учасник російсько-української
війни, Герой України (посм.
1991-2022). 29. Олена … – ук-
раїнська релігійна діячка, мати-
ігуменя. “Праведник народів
світу”, яка стала першою украї-
нкою, удостоєна цього титулу.
Була арештована за співпрацю
з ОУН і УПА. Перебувала в кон-
цтаборах Східного  Сибіру та -
Мордовській АРСР. (1904-1988).

Склав Анатолій ЛОЗОВИЙ.

Правильні відповіді на  за-
питання у кросворді читайте у
наступному номері “Бойківщи-
ни”.

Куплю земельну ділянку під
забудову, або недорогий буди-
нок. Тел.: 0954316253, Юрій.

Загублене  посвідчення осо-
би з інвалідністю з дитинства
серія ААГ №131983, видане
21.04.2017р. на ім’я Андрія Ан-
дрійовича Файкуна, вважати
недійсним.

Продам дошку. Необрізна –
40.

 Ціна – договірна.  м. Турка.
Тел.:0669127662.

Втрачене  пенсійне по-
свідчення ААБ №149353, вида-
не на ім’я Івана Миколайовича
Лимара, вважати недійсним.

ßÊÙÎ ÇÍÀÉØËÈ
ÂÈÁÓÕÎÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÉ

ÏÐÅÄÌÅÒ
Самбірське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, у разі

знаходження вибухонебезпечного предмету, застерігає жителів
Самбірщини:

1. Негайно повідомити чергові служби  органів внутрішніх справ.
2.  Не підходити до предмету, не торкатися і не пересувати його,

не допускати до знахідки інших людей.
3. Припинити усі види робіт в районі виявлення вибухонебезпеч-

ного предмету.
4. Не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними теле-

фонами (вони можуть спровокувати вибух).
5. Дочекатися прибуття фахівців, вказати місце знахідки та по-

відомити час її виявлення. Слід пам’ятати, що розмінуванням, знеш-
кодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займа-
ються тільки підготовлені фахівці-сапери, допущені до цього виду
робіт.

Опинившись поблизу вибуху, стримайте свою цікавість і не нама-
гайтеся наблизитись до епіцентру, щоб розгледіти або допомогти
рятівникам. Найкраще, що можна зробити –  залишити небезпеч-
не місце. До того ж, варто знати, якщо вибуховий пристрій встанов-
лено зловмисно, то їх часто встановлюють парами, щоб, через де-
який час після вибуху першого з них, пролунав другий вибух. Це
розраховано на те, що після першого вибуху на його місці зберуть-
ся люди, в тому числі й представники силових структур, і при по-
вторному вибуху жертв може бути набагато більше.

Отже:
1. Не слід робити самостійно жодних маніпуляцій із знахідками

або підозрілими предметами, що можуть виявитися вибуховими
пристроями.

2. Виявивши річ без господаря, треба звернутися до працівника
поліції або іншого посадовця, не можна торкатися знахідки.

3. Не користуйтеся мобільним та радіозв’язком поблизу підозр-
ілої знахідки.

Просимо ще раз звернути увагу всіх мешканців Самбірського
району на необхідність дотримання правил поводження з вибухо-
небезпечними  предметами, а також правил безпечної поведінки
у надзвичайних ситуаціях.

Бережіть своє життя! Бережіть життя своїх близьких! Бережіть
життя своїх дітей!

Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу спорту, молоді, оборонної, мобіл-

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

Колектив Сянківської гімназії висловлює щире співчуття учениці
8 класу Соломії Яцик з приводу тяжкої втрати – трагічної смерті
батька – Олександра.

Ó ÄÒÏ ÇÀÃÈÍÓÂ 45-Ð²×ÍÈÉ ÑßÍÊ²Â×ÀÍÈÍ
Аварія сталась 18 травня на автодорозі Львів -Ужгород,

неподалік села Верхнє. Як попередньо встановили правоохо-
ронці, водій автомобіля «Опель Зафіра», 45-річний житель
с.Сянки, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспор-
тний засіб з’їхав у кювет та перекинувся. Від отриманих
травм чоловік помер на місці події.

А кількома днями раніше, у селі Нижнє Висоцьке не розмину-
лись «Таврія» та «Фіат». Внаслідок ДТП водій та пасажирка ЗАЗу
отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

За обома випадками проводиться розслідування, правоохоронці
встановлюють обставини подій.

Наш.


