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Направду, на Турківщині є багато патріотів, які впродовж останнього десятиліття де-

монстрували свою громадянську позицію й захищали незалежність України на Помаранчевій
революції, Революції Гідності, а зараз, в часі   російської агресії, із зброєю в руках стали на
захист незалежності нашої дер-
жави. Серед них – знаний і впізна-
ваний патріот,  учасник АТО, а
сьогодні волонтер Василь Ма-
летич. Він ніколи не ховався, а
навпаки був у передніх рядах бо-
ротьби.  Для нього захист Ук-
раїни – це щось святе, що може
відчути по-справжньому лише
людина великого патріотично-
го духу та покликання.

Пройшов велику школу бороть-
би, сьогодні Василь  на волон-
терському фронті. Громадська
організація «Буде Україна», в якій
він працює, демонструє велику
потугу в допомозі Збройним Силам
України. А раніше,  проходячи служ-
бу у прикордонних військах,  на
передніх рубежах нашої держави,
він показав хоробрість, витримку
та патріотичний дух. Уже перебу-
ваючи на мирній території, на рідній Бойківщині, його наздогнала нагорода – нагрудний знак «За
мужність». Це відзнака Голови   Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека.

Вітаємо нашого земляка і бажаємо йому плідних успіхів та перемог на волонтерському фронті.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗИМОВІ КАНІКУЛИ МОЖУТЬ БУТИ РЕКОРДНИМИ
Цьогоріч зимові канікули для учнів загальноосвітніх навчальних закладів можуть бути ре-

кордними, тривалістю навіть більше місяця. Мер Києва Віталій Кличко анонсував їх три-
валість. Надзвичайна ситуація спровокована тим, що російські окупанти активно обстрілю-
ють енергетичні об’єкти України. Відтак може виникнути ситуація, що ми залишимося без
світла, тепла і газу.

Наразі остаточного рішення з цього питання Львівська військова адміністрація не прийняла, але
в коментарях урядовці наголошують: нам треба чекати на важку зиму. Також вони рекомендують
жителям області запасатися електрогенераторами, а тим, в кого є печі, дровами.

Попри це, ми вистоїмо, переживемо зиму і здобудемо перемогу над російським агресором.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Колектив і профспілковий комітет Боринського професій-
ного ліцею народних промислів і ремесел  шлють найщиріші
вітання з нагоди ювілейного дня народження вмілому кері-
внику, щирому, доброму пораднику, хорошій людині, директо-
ру ліцею Лідії Василівні Надич і бажають  шановній іменин-
ниці міцного-міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії,

успіхів у роботі, сповнення усіх планів і
задумів, благополуччя,  миру, щасливого
довголіття.

Бажаєм здоров’я міцного, щастя без
краю,

Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Хай радість приносить Вам кожна

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

ЦІ ДНІ ЗМІНИЛИ ВСІХ НАС
21 листопада –  День  Гідності та Свободи. В цей день  ми  вшановуємо Героїв Небесної

Сотні та всіх українських воїнів, які беруть участь у війні  за нашу незалежність, усіх тих,
хто власним життям, своєю жертовністю демонструють щире прагнення українців жити у
вільній, демократичній і суве-
ренній державі, усіх, хто  уже
віддав своє життя за неньку-
Україну.  Ці Герої залишаться в
пам’яті народу назавжди, ста-
нуть гордістю й прикладом для
майбутніх поколінь. Це свято
учасників національно-визволь-
ної боротьби, всіх тих, хто
відстояв перемогу Революції
Гідності та сьогодні мужньо бо-
ронить рідну землю.

 Свято  Гідності та Свободи –
підтвердження того, що події 2013
– 2014 років на Майдані змінили
наш народ, об’єднали нас в єдиній,
соборній і незалежній Україні.

Нехай буде мирним  небо над
українською землею, добробут й
родинна злагода у наших домівках та не згасає віра в щасливе майбутнє Української держави.

Парафіяни церкви  Святого Миколая с. Бітля щиросердеч-
но вітають з Днем Ангела та днем народження настоятеля
храму о. Михайла Завущака.

Щиро і від душі дякуємо за Ваші
мудрі поради, за співчуття, чуйність
і увагу до всіх земних справ, усіх про-
блем, за Ваші молитви. Хай світлою
буде Ваша життєва дорога, любові
Вам – від рідних, а ласки – від Бога.
Міцного здоров’я  Вам і Вашим
близьким, мирного, ясного неба,
сімейного добробуту, невичерпної
життєвої енергії, злагоди,   поваги
від людей. Нехай Господь благо-
словляє кожен Ваш день, Ангел-охо-
ронець оберігає кожен Ваш крок.

Нехай Господь завжди у поміч
буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили, ра-

дості земної і тепла.
Сердечно дякуєм  за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість.
Пречиста  Діва хай в житті допомагає.
Ангел Господній на крилах Вас тримає!

 Відділ освіти Турківської міської ради і об’єднана проф-
спілка працівників Турківщини щиросердечно вітають із 55-
річчям від дня народження, яке  святкував 17 листопада,
досвідченого працівника педагогічної ниви, добру, щиру, хо-
рошу людину,  директора Лімнянського ЗЗСО Миколу Мико-

лайовича Цюпу і бажають шановно-
му імениннику міцного здоров’я,
успіхів у роботі, життєвого оптиміз-
му, родинного тепла, миру і довгого-
довгого щасливого віку.

Хай кожен день ясніє небом чи-
стим,

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

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

нення,
Щоб Ви прожили ще багато літ
Під Божим і людським благо-

словенням.
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Дорогого, щирого швагра, жителя с. Верхнє Висоцьке
Василя Мирославовича Надича з ювілейним днем народ-
ження щиросердечно вітають сестри дружини – Ольга,
Євгенія, Надія з сім’ями, брати дружини – Іван і Мар’ян із
сім’ями. Дорогому ювіляру вони бажають неба безхмар-
ного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого
щасливого віку.

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 три-

має,
А Бог хай дарує надію й тепло,
На многії літа, на щастя й добро!

Основні засади волонтерсь-
кої діяльності визначає Закон
України «Про волонтерську
діяльність», який зазначає, що
волонтер  – це фізична особа,
яка добровільно здійснює соц-
іально спрямовану неприбутко-
ву діяльність шляхом надання
волонтерської допомоги. Свою
діяльність волонтери можуть
провадити на базі організації чи
установи на підставі відповідно-
го договору між, або без нього,
та можуть отримати посвідчен-
ня волонтера.

У свою чергу, ані вище згада-
ний закон, ані Кодекс законів
про працю України (далі –
КЗпП) не встановлюють особли-
вих трудових прав чи гарантій
для волонтерів. Стаття 119
КЗпП що встановлює гарантії
для працівників на час виконан-
ня державних або громадських
обов’язків не поширюється на
волонтерів,  за ними не збері-
гається робоче місце та се-
редній заробіток.

Таким чином, роботодавець
має право врахувати неявку
працівника – волонтера на ро-
боту та навіть звільнити його за
прогул. Але у такому випадку

працівник може звернутися до
суду з оскарженням цього
звільнення. Суд, в свою чергу,
може визнати причину відсут-
ності працівника на роботі по-
важною та зобов’яже робото-
давця поновити його  на роботі
з виплатою останньому серед-
нього заробітку за час вимуше-
ного прогулу.

Тож для уникнення складних
юридичних ситуацій оптималь-
ним рішенням буде встановлен-
ня «домовленостей» між прац-
івником  – волонтером та робо-
тодавцем.

Під час  здійснення  волон-
терської діяльності працівнику
краще попередити роботодав-
ця про це, надавши  копії дого-
вору(за наявності), посвідчення
волонтера або довідку від
організації, де він здійснює таку
діяльність, якщо договір про
волонтерську діяльність укла-
дено не було. Роботодавець, в
свою чергу, зможе знайти відпо-
відний  для працівника – волон-
тера режим роботи, зважаючи
на посадові обов‘язки праців-
ника та об‘єм роботи, яку той
 має виконувати.

Якщо обов’язки працівника

ßÊ ÂÎËÎÍÒÅÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²
ÇÀÕÈÑÒÈÒÈ ÑÂÎ¯ ÒÐÓÄÎÂ² ÏÐÀÂÀ

Розвиток волонтерської діяльності під час воєнного ста-
ну потребує додаткового регулювання трудових відносин. І
роботодавці, і волонтери ставлять питання  про те,  яким
чином оформити відсутність на роботі працівника, який
здійснює волонтерську діяльність. Ця тема є актуальною і
для Турківщини, адже багато наших земляків активно допо-
магають ЗСУ, внутрішньо переміщеним особам. Волонтерсь-
кий рух на Турківщині, як і в Україні, став другим фронтом,
який заслуговує на повагу та вдячність. Сьогодні ми розпов-
імо про особливості трудових прав волонтерів.

дозволяють   суміщати роботу та
волонтерство, то йому можна:

- встановити неповний робо-
чий час (ст. 56 КЗпП),

- встановити дистанційну ро-
боту (ст. 60-2 КЗпП),

- встановити гнучкий режим
робочого часу (ст. 60 КЗпП),

У такому випадку працівник –
волонтер пише відповідну зая-
ву, а роботодавець, в свою чер-
гу, видає наказ.

Якщо працівник повністю зай-
нятий волонтерством і не всти-
гає працювати, то працівник
може:

- взяти щорічну основну або
додаткову відпустки, за бажан-
ням працівника, із обмеження-
ми , що встановлює Закон Украї-
ни «Про організацію трудових
відносин в період воєнного ста-
ну»,

- взяти обов’язкову відпустку
без збереження заробітної
плати в порядку Закону України
«Про відпустки» та Закону Ук-
раїни «Про організацію трудо-
вих відносин в період воєнного
стану».

Волонтери – велика підтрим-
ка військових та громадян, які
потребують допомоги.  У свою
чергу, вони теж потребують
підтримки, в тому числі від ро-
ботодавців, щоб не залишитись
без роботи та доходу, поки вони
допомагають країні.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу

спорту, молоді, оборонної, мо-
білізаційної роботи, цивільно-
го  захисту та взаємодії з пра-
воохоронними органами Турк-
івської міської ради.

ПІСТ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ ДУШІ

Цьогоріч чимало українців двічі святкуватимуть Різдвяні
свята. Згідно рекомендацій Православної церкви України, Ук-
раїнської греко-католицької церкви, віряни можуть відзнача-
ти народження Ісуса Христа як 25 грудня, так і 7 січня. Це
зроблено для того, щоб на перспективу, проаналізувавши
духовні потреби, ми могли визначитися, яке Різдво для нас
важливіше – за юліанським чи григоріанським календарем.

Для християн, які святкуватимуть Різдво 25 грудня, 15 листопада
розпочався Різдвяний піст, який ще називають Пилипівкою, адже
він наступає на наступний день після вшанування пам’яті апосто-
ла Пилипа.

Піст триває 40 днів з 15 листопада до 24 грудня включно. Його
основною метою є таємниче оновлення духовного єднання з Бо-
гом та приготування вірних Христової Церкви до зустрічі одного з

найголовніших свят у році – Різдва Господа нашого Ісуса Христа,
яке святкуємо 25 грудня.

Також Різдвяний піст встановлений для того, щоб ми могли очи-
стити себе молитвою, постом та покаянням. Щоб з чистими душею
та тілом благоговійно зустріли появу на світ Сина Божого і щоб,
окрім звичайних дарів і жертв, принесли Йому чисте серце і мали
бажання слідувати Його вченню.

Пропонуємо вам переглянути витяги із канонів Партикулярно-
го права УГКЦ про піст:

Канон 115;
§ 1. Покутна практика посту, покаяння та стриманості, метою

якої є надолуження за вчинені гріхи та осягнення більшої доскона-
лості задля особистого освячення, – це найдавніша традиція Ук-
раїнської Греко-Католицької Церкви.

§ 2. Різдвяний піст, або Пилипівка, – від дня після свята Апосто-
ла Пилипа до навечір’я Різдва Христового:  «в різдвяному пості»
вірні зобов’язані: у середу та п’ятницю утримуватися від споживан-
ня м’ясних продуктів і страв; у понеділок, вівторок та четвер дозво-
лено всі види їжі.

§ 3. Усі вірні зобов’язані дотримуватися посту в такі дні: навечі-
р’я Різдва Христового, навечір’я Богоявлення Господнього, Усік-
новення Чесної голови святого Івана Хрестителя, Всемірне Воз-
движення Чесного і Животворящого Хреста.

§ 6. Стосовно звільнення від обов’язку посту, потрібно дотриму-
ватися таких положень:

1) загальницями в УГКЦ є період від Різдва Христового до наве-
чір’я Богоявлення;

2) немає посту в суботи, неділі;
3) від будь-якого обов’язку посту звільняються:
- діти до 14 років та особи, яким виповнилося 60 років;
- важкохворі;
- вагітні;
- матері після пологів і ті, що годують груддю;
- ті, що подорожують (якщо час подорожі перевищує вісім годин);
- ті, що важко працюють;
- ті, що харчуються зі столу інших;
- убогі, котрі живуть з милостині;

ÓÊÐÀ¯ÍÀ –
ÍÅÇËÀÌÍÀ! ÍÀØ²

ÂÎ¯ÍÈ – ÍÀÉÊÐÀÙ²!
Ми пишаємося своїми

відважними захисниками, які
щоденно ризикуючи своїм
життям і здоров’ям, набли-
жають перемогу над російсь-
ким окупантом.  Дякуючи за
хоробрість і незламність, ба-
гато  жителів і гостей Турк-
івщини стараються доклас-
тися до допомоги солдатам,
жертвуючи  – як фінансово,
так і продуктами харчуван-
ня.

Так,  до благодійного фонду
«Милосердя» надійшла допо-
мога від Явірського ЗЗСО (2000
грн.),  школи с. Розлуч (4250
грн.),  невідомого  пана (1000
грн.),  Миколи Ярошовича (200
грн.),   однієї  парафіянки (100
грн.),  двох мешканців с. Присліп
(400 грн.). Також   у Прислопі
всією громадою  для солдатів
зібрали багато консервації,
спекли печива.

Нашими волонтерами
відправлено армійцям 9 ящиків
продуктів харчування,  зокрема
для тих, які стоять в Куп’янську
Харківської області, а також 11
ящиків продуктів  харчування
передано бійцям  батальйону
«Січ», в Авдїівку.

Сердечно дякуємо добрим
людям за безкорисливу допо-
могу нашій армії. Бог за це
віддасть їм сторицею.

Марія МАТКІВСЬКА,
волонтер.

ßê âèêëèêàòè øâèäêó, ÿêùî íåìà
ñâ³òëà òà ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó

У випадку відсутності мобільного зв’язку на відповідній те-
риторії Львівської області, виклики за медичною допомогою
можуть здійснюватися зі стаціонарних телефонів за номе-
ром та за номером 101.

У такій ситуації актуальними будуть і резервні міські номери
центральної диспетчерської Центру ЕМД: (032)2932905,
(032)2932912, (032)2932914, (032)2932916, (032)2932919,
(032)2932925.

Виклики за узгодженим протоколом між Екстреною медичною
допомогою та службою ДСНС будуть переадресовані бригадам
ЕМД і передані до виконання медикам екстренки.

На час відсутності на відповідній території одного з районів зв’яз-
ку, команди бригад «швидкої» здійснюватимуть чергування на пун-
ктах базування регулярних підрозділів ДСНС.

«Населення Львівської області не залишиться через росіян без
медичної допомоги!», – наголосила речниця екстренки Львівщи-
ни Тетяна Андрєєва.
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«ÑÜÎÃÎÄÍ² Â²ÄÁÓÂÀªÒÜÑß ÁÀÒÀË²ß, ßÊ
ÑÂÎÃÎ ×ÀÑÓ Ç ÍÀÖÈÇÌÎÌ, ² ÖÞ ÁÀÒÀË²Þ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÌÀª ÂÈÃÐÀÒÈ»
Враховуючи, що ці тижні особливо важкі для ук-

раїнців, і українці вже пройшли багато страждань за
 ці вісім місяців, а дехто і з 2014 року, в чому зараз
шукати нові сенси і чим підтримувати свою віру, особ-
ливо на тлі новин про важку зиму?

Багато українців вже самі доходять до глибинних
сенсів і до правдивих джерел.

Я — дитина біженців від війни. Мої батьки народи-
лись в 1926 році, їм було 13 років, коли почалась Дру-
га світова війна. Вони були біженцями в Західній Європі,
члени моєї родини загинули під час війни, і розповіді
українців тепер повертають мене до цього. В Другій
світовій війні сім мільйонів жителів української землі
загинуло. Важливо, щоб ми, бувши в цих обставинах,
а я п’ять разів цього року був в Україні, розуміли, що 
відбувається титанічна боротьба між добром і злом.

Війна є проявом сукупної грішності людини. Всі за-
повіді Божі порушені агресором. Коли ми читаємо
перші сторінки Святого Письма, ми розуміємо це. Бог
творить чоловіка і жінку і дає рай, все, що потрібно
людині для миру і радості, для розвитку. Але каже: тільки
з цього дерева не бери плід, бо буде смерть. Адам не-
 витримує і бере. Бог дає, а людина — хапає.

І зараз — Путін, і ті, що з ним, а там 70 % російсько-
го населення, підтримує цю війну. Тобто це не лише
Путін, це глибинна патологія російської культури, яка
себе бачить імперією і мусить мати колонії та підда-
них. Це все є захват, це все є великий гріх — привлас-
нення чужого, це бажання мати рабів. Сьогодні украї-
нський народ отримує благословення, щоб російсько-
му імперіалізму покласти край. Це не тільки про не-
обхідність звільнити клаптик української землі від оку-
панта. Зараз українці на фронті боротьби з останнім
європейським імперіалізмом.

Якщо деякі імперії почали розкладатись в кінці ХIХ —
початку ХХ століття, Османська або Австро-Угорська
імперії під час Першої світової війни, Британська імпе-
рія зазнала краху після Другої світової війни, то рос-
ійська імперія, яка поневолює 120 етносів та націй,
ще не зрозуміла, що імперіалізм — це зло. І є велика
проблема, що російська православна церква, яка ма-
ла б напоумлювати людей на підставі Святого Пись-
ма, також є в цій ілюзії та ідолопоклонінні. Коли люди
не мають перед собою Бога, правдивого Бога, не сво-
го божка, або коли роблять себе богом, то тоді є біда.

Бог нам дав свободу. Людина має і свободу, і відпов-
ідальність за свої вчинки.

І сьогодні відбувається баталія, як свого часу з нациз-
мом, і цю баталію Україна має виграти. Спадщина ко-
мунізму і російського імперіалізму має бути проаналі-
зована і осуджена, як це було з нацизмом в Нюрнберзі,
й тоді ми можемо сподіватись, що принаймні цей по-
рок залишиться в минулому.

Але ця боротьба є великою, і ціна колосальна. Ми-
 всі маємо близьких чи знайомих, які віддали своє жит-
тя за цю боротьбу. Це нас всіх травмує, і наслідки цих
травм будуть з нами. Але я певен, що з нами також буде
і дух перемоги, якщо не сьогодні, то завтра.

Ви в одному з нещодавніх інтерв’ю сказали, що 
примирення українців та росіян все ж таки має відбу-
тись, але в майбутньому. Як ви бачите таке примирен-
ня, враховуючи, що все ж таки зараз майже всі ук-
раїнці відчувають праведну ненависть до росіян?

Все має свій час і своє місце. Я служив сім років єпис-
копом в Західній Європі, яка була проорана різними
війнами майже покоління. Наприклад, франко-німець-
кими. Недалеко від Парижу є дві географічні точки:
Реймс, де була меса примирення в 1962 році, в якій
брали участь канцлер Німеччини Конрад Аденауер та
 президент Франції Шарль де Голль, а трохи далі від
Парижу є Вердене — місце, де 850 тисяч людей або
були вбиті, або пропали безвісті, або були покалічені
за 300 днів.

Фронт мав 10 чи 12 кілометрів довжини та 3 кіломет-
ри глибини. 300 тисяч там було вбито, 250 тисяч пока-
лічено і ще 300 тисяч пропало безвісті в болотах. Це -
3 тисячі людей щодня. Між двома мнимо християнсь-
кими народами — французами та німцями. Це відбу-
валось кожного століття, якщо не кожного покоління.

І через провід розумних людей, а де Голль та Аденау-
ер були католиками, маємо результат.

У Західній Європі, де, безперечно, є багато проблем
і пороків, все ж таки немає війни вже майже 80 років.
І це є велике досягнення. Бувши там, я часто возив
людей і до одного місця, і до другого. Над цією темою
зараз тяжко роздумувати, не те, що говорити, але були
німці, які про це думали ще під час Другої світової війни.
Наша проблема, що ми не можемо Україну перенести
десь між Францією та Іспанією, щоб зробити таку собі
Швейцарію в горах. Ми є приречені, ми маємо хворого
північного сусіда.

ÂËÀÄÈÊÀ ÁÎÐÈÑ ¥ÓÄÇßÊ: «ÓÊÐÀ¯ÍÖ²
Ä²ÉÑÍÎ ÄÎËÀÞÒÜ ²ÌÏÅÐÑÜÊÓ ÐÎÑ²Þ. ²

ÂÎÍÀ ÌÀª ÂÏÀÑÒÈ ÍÀ ÄÍÎ»
Я пояснюю американцям, і всі вони розуміють, якою

це було патологією — мати в своїй культурі рабство.
Багато хто вважав, що має право на це, і відбулась дуже
кривава громадянська війна. Південні штати захища-
ли своє «право» мати рабів. Південь програв війну,
рабство було скасоване. Сто років потому, в 1960-му,
були надані на папері повні права всім расам. Але
стільки років минуло, і ми бачимо, що проблема расиз-
му ще є в Америці. Тому все це не буде просто.

Сьогодні німецькі та французькі діти мусять читати
книжки, щоб розуміти, що колись між ними були війни.
Можливо, хтось скаже, що це була інша історія, адже
зараз ми маємо справу з шовіністичним православ’ям
в Росії. Є багато чинників, які є дуже складними. Але
ми мусимо дати собі раду з цим. І коли я про це гово-
рив 7–8 років тому, то це була взагалі фантастика. А сь-
огодні бачимо, що українці дійсно долають імперську
Росію. І вона має впасти на дно, вдаритись об це дно,
так, як нацистська Німеччина, і почати себе очищува-
ти від смертоносного пороку.

«ÏÓÒ²Í ÇÀÂÆÄÈ ÕÎÒ²Â Â²ÄÍÎÂÈÒÈ
²ÌÏÅÐ²Þ ² ÏÎ×ÀÂ Â²ÄÁ²ËÞÂÀÒÈ ÑÒÀË²ÍÀ

ÒÀ ÑÏÀÄÙÈÍÓ ÊÎÌÓÍ²ÇÌÓ»
А перед тим, як впасти на це дно усвідомлення, чи

мають росіяни взяти на себе частину колективної
відповідальності? Як свого часу німці проходили
це усвідомлення, були процеси в Нюрнбергу, Освен-
цимські процеси… Зараз в Європі популярний нара-
тив, що це все ж таки війна Путіна і його режиму, а ро-
сіяни теж під окупацією. Як в таких умовах прийти до-
 усвідомлення і прийняття цієї відповідальності?

Це непросте питання, але іншого шляху немає. Є ті,
хто не хоче розуміти ситуацію. Я майже кожного дня
маю виступи перед американцями і стараюсь їм це -
пояснити. І всі опитування показують, що 70 % росіян
підтримує цю війну, немає рухів протесту. Масове не-
вдоволення почалось тільки тоді, коли почалась моб-
ілізація. Ті, що втікали, необов’язково виступали проти
війни, вони хотіли себе захистити. Мерзенність цього
процесу проявляється. З кожним днем, я думаю, при-
ходить усвідомлення, що це не лише Путін робить.
І навіть якщо б замість нього прийшов би хтось інший-
, то був би все рівно майже такий режим. Процес ви-
магає загального соціального і культурного очищення.

Українська греко-католицька церква переживала
часи опору, підпілля, гонінь, частина церкви під час
нацизму в Німеччині також здійснювала опір, хоча
і не всі. А що відбувається з церквою в Росії, яка про-
сто мовчить? Або навіть благословляє цю війну. При-
чому майже всі конфесії.

Є міноритарні конфесії, які просто бояться за своє
існування. Свідки Ієгови вже є поза законом. Римо-ка-
толики, протестантські конфесії війни не підтримують,
говорять і моляться за мир. Головна проблема з ос-
новною конфесією в Росії — це російська православ-
на церква, яка свого часу пережила сама дуже непро-
сту долю. Якщо взяти російську імперію в 1917 році,
тоді це включало в себе більшу частину українських
земель, було 100 діючих єпископів. В 1939 році лиши-
лось після Леніна і терору Сталіна — тільки чотири.
Тобто в 20–30 роках російська православна церква
зазнала великих гонінь і засвідчила мужнє мученицт-
во багатьох. Але коли почалась Друга світова війна,
і Гітлер бліцкригом швидко просувався через терени

Радянського Союзу, в 1942 році Сталін звернувся до
 тих кількох православних єпископів, які лишились, і ска-
зав, що дає їм право відновити своє церковне життя,
але вони мають підтримати їхню війну. Церква була
відновлена, але у формі, яка триває і до сьогодні.

Великий зв’язок церкви та органів НКВД і КДБ. В 90-
х роках була нагода зробити вибір для всіх жителів ко-
лишнього Радянського Союзу. Чи називати по імені
цю ідеологію, яка поневолювала людей, чи старатись
це відбілювати. Чи йти Божим шляхом, чи йти захватом.

Путін завжди хотів відновити імперію і почав відбілю-
вати Сталіна та спадщину комунізму. Російська право-
славна церква та її сучасний лідер не зробили глибин-
ний аналіз минулого. В ранніх 90-х публікували імена
тих священників, хто працював з КГБ, а потім це завер-
шилось. І патріарх Кирил зробив вибір теж — він обрав
гроші і владу. Він спокусився мати годинники за 300 ти-
сяч, мати яхту, приватний літак. Він став подібним до 
олігархів. Він заключив контракт: беріть все, пануйте,
але ви не можете ставити під питання авторитет Путі-
на. Так вони і діють: і російські олігархи, і патріарх Ки-
рил.

Це сталось не сьогодні, патріарх працював з КДБ
ще з 70-х років.

І церква, яка мала б оздоровлювати те суспільство,
є черговим проявом його патології.

«ÇÂ²ËÜÍÅÍÍß ÍÀØÈÕ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÏÎËÎÍÅÍÈÕ,
ÂÊËÞ×ÍÎ Ç ÊÎÌÀÍÄÈÐÀÌÈ „ÀÇÎÂÀ“,

Â²ÄÁÓËÎÑß ÇÀ ÑÏÐÈßÍÍß ÏÀÏÈ ÐÈÌÑÜÊÎÃÎ»
Чи достатньо зараз чути голос України у Ватикані?

Тому що весь цей час, і ви коментували це, є дивні дії
і слова Папи Римського, наприклад, про пропозиції
миру до українського президента. Але та ж Соціаль-
на доктрина католицької церкви каже, що якщо на те-
бе напали, то маєш захищатись, як Україна і робить.

Ми мали обмежені можливості і ресурси. Перед
січнем, здається, два роки не було українського посла
при Ватикані. В різних країнах наша дипломатія не 
встигала. Окрім того, що Папа вже сотні разів звертав-
ся з молитвою за Україну, він два рази на тиждень —
в середу і неділю — має торжественні виступи до світу.
Практично кожного разу, навіть до лютого, він говорить
про Украіну і засуджує всі звірства. Довгі місяці не на-
зивалась Росія, але від 27 серпня, коли була гостра
заява Ватикану, Росія була нарешті названа ними. Папа
в присутності двох мирян — Дениса Коляди та Мирос-
лава Мариновича — чітко сказав, що той, хто себе не-
 захищає, уподібнює себе до самогубця. А ті, хто себе
захищає, захищають і невинних людей.

Але певні попередні двозначні речі, звичайно що,
залишаються в пам’яті.

Дуже важливо, і здається, це не зовсім усвідомлено,
що звільнення наших військовополонених, включно  з 
командирами «Азова», відбувалось за сприяння Папи
Римського. Велись перемовини, в яких брав участь ту-
рецький президент, і так виглядало, що Туреччина вже
здається, а Папа через Ердогана попхав далі цей про-
цес. І це було на підставі прохань українських властей.
Там був Буданов. Денис Коляда запропонував Папі з -
ним зустрітись. Це була дуже змістовна і тривала
зустріч ще в серпні.

Ватикан має дуже традиційні способи роботи. Він
не працює в дусі політичних заяв. Папа Іоанн Павло
ІІ оминав назву країни-агресора, коли була війна в 
Югославії. Ватикан старається до останнього моменту
лишити можливість бути посередником.

ÏÀÏÀ ÐÈÌÑÜÊÈÉ ÔÐÀÍÖÈÑÊ Ï²Ä ×ÀÑ
ÇÓÑÒÐ²×² Ç ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÌÈ Á²ÆÅÍÖßÌÈ Ó

ÂÀÒÈÊÀÍ². ÑÅÐÏÅÍÜ 2022 ÐÎÊÓ
Нам же будь-які двозначності в цій ситуації дуже бо-

лять. І я мав нагоду це особисто Папі сказати 26 серп-
ня. Ми півтори години розмовляли. Я пояснював, що 
це є патології російської культури, наскільки це небез-
печно і що українці сказали, що не будуть рабами. Аф-
роамериканці не будуть рабами в Сполучених Штатах,
Америка не буде колонією Англії, Алжир — Франції, а Ук-
раїна — Росії. Я саме такими словами говорив до Па-
пи. І не НАТО є причиною цієї війни. Навпаки, якби Ук-
раїна була в НАТО з 2008 року, як президент Буш тоді
пропонував (але Франція та Німеччина завадили цьо-
му), то цієї війни б не було. Папа кивав головою, він виз-
нав це. Процес спілкування триває, і не можна сумні-
ватись, що Папі глибоко мерзенні дії Росії. Він сказав
патріарху Кирилу в прямій розмові, що він не може бути
слугою Путіна, влади, як при престолі. І тому патріарх
не хотів з ним потім зустрітись в Казахстані. Тому що 
Папа висловився чітко і так, як до того Папи не вислов-
лювались.

Напевно, в загальному шумі це звучить м’яко. Але
його голос звучить там, де наш голос не доходить. На-
приклад, в Африці чи Південній Америці. Досі лише
14 % населення світу живе в країнах, які впровадили
санкції проти Росії. Африка і Південна Америка якраз
цього не зробили. А там голос Папи звучить. Він гово-
рить, що Україна є жертвою цієї війни.

Пресслужба Секретаріату
Синоду Єпископів УГКЦ.

ÏÀÒÐ²ÀÐÕ ÊÈÐÈË ÏÎÄ²ÁÍÈÉ ÄÎ ÎË²ÃÀÐÕ²Â,
À ÐÏÖ ª ÏÐÎßÂÎÌ ÏÀÒÎËÎÃ²¯ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎÃÎ

ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ, — ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÁÎÐÈÑ Ã¥ÓÄÇßÊ
Яким буде примирення українців та росіян та чи мають жителі країни-агресора прийняти на себе

частину колективної відповідальності за війну в Україні? Яку роль у звільненні українських воїнів, зок-
рема азовців, відіграв Папа Римський та про що він говорив з головою ГУР Кирилом Будановим та прези-
дентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом?

На ці та інші болючі теми Юлія Забєліна із «Телеграф» говорила з митрополитом УГКЦ, Главою Філа-
дельфійської архиєпархії, президентом Українського католицького університету Борисом Ґудзяком.
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ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА
КОНТРАКТОМ

Збройні Сили України проводять набір на військову службу
за контрактом громадян призовного віку –  від 18 до 45 років,
які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову за-
гальну середню освіту і не проходили строкову військову
службу.

 Які переваги Ви отримаєте, укладаючи контракт із ЗСУ:
– гарантоване грошове забезпечення від 45 тис. грн. до 113 тис.

грн.;
– значно вищий,ніж у цивільному секторі, розмір пенсійного за-

безпечення  та можливість його отримання за вислугою років  (а
не при досягненні пенсійного віку);

– регламентований робочий тиждень з двома вихідними днями
(крім занять з бойової готовності та чергувань);

– можливість отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем «бакалавр» у ВВНЗ за рахунок держави без відриву від
служби (навіть з одержанням офіцерського звання);

– можливість отримання офіцерського звання (для сержантів і
старшин, які проявили себе на службі)  навіть без відповідної вищої
освіти;

 – можливість отримання безкоштовного лікування у медичних
закладах Міністерства оборони та санаторно-курортного лікуван-
ня;

– можливість претендувати на отримання безкоштовного жит-
ла;

–   діти військовослужбовців завжди будуть першими на черзі до
вступу до дитячого садка та школи;

–  участь у міжнародних миротворчих операціях за кордоном.
Бажаючим укласти контракт та проходити військову службу  у

Збройних Силах України звертатись для співбесіди і подальшо-
го оформлення документів за адресою: м. Турка, вул.. Січових
Стрільців, 9. Другий відділ Самбірського районного територіаль-
ного центру комплектування та соціальної підтримки (військо-
вий комісаріат).

Працівники Турківської районної філії Львівського обласного
центру зайнятості висловлюють щирі співчуття провідному фахів-
цю Любові Богданівні Данилів з приводу тяжкої втрати – смерті
свекрухи.

Втрачене тимчасове посвідчення №276660, видане Турківським
РВК 17. 12. 2017 р. на ім’я Любомира Зіновійовича Юричка, вва-
жати недійсним.

Загублену карту до цифрового тахографа UAD 0000009VZD000,
видану на ім’я Михайла Володимировича Рябінця, вважати не-
дійсною.

Право позмагатись у фіналі
здобули 8 команд ТГ, які напе-
редодні стали найкращими у
територіальних зонах «Захід» і
«Схід».

На урочистому відкритті
спортсменів, представників ко-
манд вітали Роман Хім’як – на-
чальник Управління молоді та
спорту ЛОВА, за підтримки якої
відбувалися змагання, очільни-
ки громад та органі-
зацій, причетні до про-
ведення цього дійства.
Хвилиною мовчання
присутні вшанували па-
м’ять загиблих Героїв.

Вражає географія
представлених команд
- було охоплено грома-
ди від Борині до Сока-
ля, від Яворова до Ми-
колаєва. Загалом на
різних етапах змагань
взяло участь 20 колек-
тивів, понад 800 учас-
ників.

Після вдалого виступу
на зональних змаган-
нях турківської коман-
ди, наші юнаки та дівча-
та гідно представили
честь рідної громади, посівши в
загальнокомандному заліку
третє  місце. Це заслуга перш
за все тренерів Турківської
ДЮСШ “Юність” (директор Ва-
силь Ціко) з волейболу Михай-
ла Сокирка та Андрія Розлуць-
кого, підопічні яких в груповому
етапі отримали дві перемоги
над Комарнівською та Боринсь-
кою громадами. А в  подальшо-
му, вийшовши з групи в матчі за
бронзу, поступилися в напру-
женій боротьбі команді Со-
кальської громади, де волей-
бол завжди був у пріоритеті.

У змаганнях з міні-футболу
(тренер Петро Дудинець) удача
була не на нашій стороні, хоча
турківська команда продемон-
струвала достойну гру. В підсум-
ку – наші футболісти розділили
7-8 місця.

 Також слід відзначити нашу
молодь у змаганнях з гирьово-
го спорту та армспорту, де впев-
нено отримав дві срібні нагоро-
ди Микола Лоневський. У зма-
ганні з шашок срібло вибороли
підопічні тренера ДЮСШ Богда-
на Москаля Андрій Кузьо та Со-

ломія Крецул. З шахів вихованці
тренера Петра Рогача Юрій
Дністрянський та Оксана Рогач
посіли третє місце.

У тенісних баталіях наші
спортсмени, вихованці титуло-
ваного тренера Турківської
ДЮСШ Василя Гуя, Володимир
Яворський та Юлія Марич вибо-
роли четверте місце.

У загальному переможцями
та призерами стали:

Перетягування канату: Біско-
вичі, Яворів, Пустомити;

Шашки: Максим Квасняк, Со-
ломія Кунанець (Яворів); Андрій
Кузьо, Соломія Крецул (Турка);
Юрій Цикало, Юліана Висоць-
ка (Бісковичі);

Шахи: Олег Стойко, Назар
Калагурський (Пустомити); Во-
лодимир Корчевський, Максим
Манянчин (Сокаль); Юрій
Дністрянський, Оксана Рогач
(Турка);

Настільний теніс: Юрій Кич,
Вікторія Довгунь (Комарно); Ос-
тап Жила, Вікторія Юрик
(Яворів); Андріан Криницький,
Василина Котецька (Стрілки);

Армспорт: Степан Дудинець
(Бориня); Микола Лоневський
(Турка); Павло Намачинський
(Бісковичі);

Гирьовий спорт: Владислав
Коропій (Бісковичі); Микола Ло-
невський (Турка); Михайло На-
дич (Бориня);

Волейбол: Пустомити, Біско-
вичі, Сокаль;

Міні-футбол:  Пустомити,
Стрілки, Бісковичі.

У загальнокомандному залі-
ку перемогу святкувала коман-
да Бісковицької ТГ. Срібними
призерами стали господарі  –
Пустомитівська ТГ. Бронзовий
призер - команда Турківської
територіальної громади.

Команди нагороджені красе-
нями-кубками, медалями, дип-
ломами, футбольними м’яча-
ми. Призери загальнокоманд-
ного заліку розподілили 10000
гривень призового фонду (І
місце - 5000 грн., ІІ - 3000 грн., ІІІ
- 2000 грн.) від Управління мо-
лоді та спорту ЛОВА.

Гроші, отримані з призового
фонду, команда Турківської гро-
мади передає на Збройні Сили
України, завдяки яким ми має-
мо змогу підняти спортивний
дух молодіжної нації у нашому
Бойківському краї. Слава Ук-
раїні! Слава героям!

Турківська ДЮСШ “Юність” та
молодь нашої громади щиро
дякують за участь у фінальній
частині змагань голові Турківсь-
кої міської ради Ярославу Па-
ращичу, за перевезення коман-
ди – директору ПП «Тур-Авто»

Роману Думичу, усім тренерам
Турківської ДЮСШ “Юність” – за
підготовку команд. Окрема по-
дяка досвідченому тренеру (на
громадських засадах)  Василю
Поточному – за підготовку  ви-
хованців, які дуже вдало висту-
пили у силових видах спорту.

Недалеко відстала від при-
зерів і команда Боринської гро-
мади, яка в загальному підсум-
ку посіла  5-ту сходинку, хоча на
відбірковому етапі була другою.
Зокрема на змаганнях у Пусто-
митах спортсмени посіли пер-
ше місце з армспорту, третє – з
гирьового спорту, четверте – з
шашок та міні-футболу, розділи-
ли 5-6 місця з волейболу, шосте
– з тенісу, з шахів – восьме та з
настільного тенісу – шосте.

Підсумкові бали призерів:
Бісковичі –  377, Пустомити –

361, Турка – 340, Стрілки – 326,
Бориня – 323, Яворів – 322,
Сокаль – 298, Комарно – 281.

Олег МЕЛЬНИК,
директор ФСК “Карпати”.

СПОРТСМЕНИ ПІДНЯЛИ
РЕЙТИНГ ГРОМАДИ

У суботу, 12 листопада, на базі Пустомитівських ліцеїв
№2 та №1 відбулася фінальна частина Других молодіжних
спортивних ігор Львівщини серед збірних команд територі-
альних громад (юнаки та дівчата 2006 року народження та
молодші) з восьми видів спорту. З понад 300 спортсменів
участь у них взяли команди Турківської та Боринської гро-
мад.


