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1 січня святкував свій ювілей – 80-річчя – житель с. Бережок
Степан Ігорович Пенц.

Дорогого і люблячого, турботливого, доброго, щирого батька
і дідуся, з нагоди ювілейного дня народження, щиросердечно
вітають сини Степан, Микола, Володимир; невістки: Антоніна,
Галина, Ірина; люблячі онуки: Іван зі своєю дружиною Іриною,
Микола, Ростислав, Яна, Святослав, Аня.

У цей святковий день бажаємо Вам, рідненький, міцного
здоров’я, щастя, довгих років життя, Божої
опіки.

У день Вашого ювілею приносимо Вам
свої привітання:

Добра і радощів бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа!
Хай сонце весело Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта.
Хай світять Вам життєві далі,
Хай обминає Вас журба.
Бажаєм Вам від всього серця
Любові, щастя, і добра!
Многая і благая літа!

Колективи Турківської ДПІ та Самбірського управління ГУ
ДПС у Львівській області щиросердечно вітають з ювілеєм на-
чальника Турківської ДПІ – Марію Іванівну Павлович.

Шановна Маріє Іванівно!
Ви досягли того віку, коли життя набуває нового сенсу. Багато

пережито, багато досягнуто, але краща частина життя ще по-
переду. Пройдений шлях – це не лише досвід і роки, але ще і
повага, заслуги і мудрість.

Бажаємо й надалі залишатись такою
енергійною і невтомною, завзятою і щирою.
Нехай Господь Бог щедро дарує Вам щас-
тя, здоров’я, родинний затишок та благо-
получчя.

Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде,
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб добрі люди зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

Сердечно вітають з ювілеєм дорогого чоловіка, найкращого
у світі татуся, люблячого дідуся, жителя с. В. Висоцьке – Івана
Васильовича Височанського – дружина Людмила, син Віталій,
невістка Галина, дочка Ольга, зять Юрій, дочка Аліна; онуки
Тетяна, Софія, Артемій і бажають імениннику міцного здоро-
в’я, добра, радості та Божої опіки на довгі і щасливі літа.

Дорогий і рідний, проживи 100 літ!
Хай Вам усміхнеться веселковий світ,
Хай Вас обминають горе і біда,
А душа хай буде вічно молода!
Хай Матінка Божа Вас береже,
Сили і здоров’я Вам додає.
Ми дякуєм Богу, що Ви  у нас є!

У ці сніжні зимові дні 1 січня відсвяткував
свій прекрасний 80-річний ювілей житель с.
Комарники Броніслав Васильович Зубриць-
кий.

Дорогого і люблячого, чуйного і турботливо-
го, доброго, щирого,
найкращого у світі чоло-
віка, батька, дідуся і
прадідуся з нагоди юві-
лейного дня народжен-
ня щиросердечно віта-
ють дружина Емілія, син
Ігор з невісткою Гали-
ною, дочки Оксана, Оль-
га, Романія; зяті Іван,
Збишик, Василь; люб-
лячі дідусеві онуки Ми-
рон та Наталія, Ігор та
Софія, Артур і Мартина,

Андрій і Кароліна, Іван, Микола, Мар’ян, Окса-
на; правнуки Софійка, Вероніка та найменший
– Матвійчик.

У цей святковий день бажаємо Вам,
рідненький, аби Ваша життєва нива завжди
колосилася щедрим врожаєм – міцним здо-
ров’ям, щастям, радістю, добром та всіма зем-
ними благами, Божої опіки Вам, найрідніший
ювіляре, у всіх життєвих справах. А ще бажає-
мо заступництва Пречистої Діви Марії, усіх свя-
тих та ангелів на многії і благії літа!

З гарною датою щиро вітаєм,
Міцного здоров’я на сто літ бажаєм,
А також людського тепла і добра,
Щоб щедрість завжди в Вашім серці жила.
До привітань з великою повагою і любов’ю

приєднуються швагри Богдан, Михайло, Мико-
ла, Зеновій – із сім’ями.

Колектив МВПП «Агро-ЛТД» від щирого
серця вітає із 70-річним ювілеєм свого муд-
рого і вмілого керівника, надзвичайно щиру,
добропорядну людину, директора – Романа
Андрійовича Биїка.

Шановний Романе Ан-
дрійовичу!

З нагоди Вашого юві-
лею прийміть наші най-
щиріші вітання.

Кожна людина з мо-
менту народження
пише книгу свого життя,
щодня перегортаючи
сторінки власного часо-
пису, творить свою долю.
Сторінки Вашої біог-
рафії сповнені нариса-

ми років, які Ви присвятили натхненному
служінню рідному краю, його простим, пра-
цьовитим людям.

Нехай кожен день додає Вам життєвих
сил, оптимізму та наснаги для реалізації усіх
Ваших планів і задумів. Доброго Вам здоро-
в’я, гарного настрою, земних щедрот та при-
хильності долі, розуміння і підтримки з боку
рідних, друзів та колег. Божої опіки у всіх спра-
вах!

Хай радість приносить Вам кожна го-
дина,

Від бід вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини на довгі літа!
Чуйна людина, по-батьківськи людя-

на…
Посмішка щира завжди Вам личила…
Знайте, що ми Вас любили і любимо
І до століття здоров’я Вам зичимо!

Щиросердечно вітаю із золотим ювілеєм, який святкувала 2
січня, кохану, чуйну, добру, турботливу дружину – Валентину Ми-
колаївну Старушкевич.

Бажаю Тобі, рідна, доброго здоров’я і Бо-
жого благословення, щоб ми усі, великою
родиною, могли привітати Тебе ще й на 100-
річний ювілей!

Хай Бог пошле Тобі літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.
Хай над Тобою небо завжди буде чистим,
На серці – радісно і повно на столі.
Вітаючи із святом урочистим,
Я Богу дякую, що Ти є на землі!
З повагою – люблячий чоловік Михайло.

З Божою поміччю та щоденною надією в зміни на краще ми прожили ще один – 2019 рік. Зага-
лом для нашої держави, та й кожного зокрема, він був досить-таки проблематичним, а подеку-
ди і тривожно трагічним. З фронту щораз надходили повідомлення про загибель або ж поранен-
ня наших бійців, які бережуть мир і спокій в Українській державі, даючи гідну відсіч московським
окупантам та українським зрадникам. На жаль, не дивлячись на обіцянки, ми так і не відчули
змін на краще в політично-економічній ситуації в державі. Нас і далі обманюють, маніпулятив-
но створюючи видимість позитивних реформ.

А так хочеться, щоб все це нарешті залишилося в минулому, а поміж нами запанувала справді
християнська любов, усвідомлення того, що ми всі – діти Господні і мусимо жити за його законами і
правилами – творити добро, бути милосердними і співчутливими. А найбільшою радістю, неоціненним
дарунком було б те, якби новорождений Ісус послав нам злагоду, мир та взаєморозуміння, укріпив у
вірі, що лише ми і тільки ми, з Божою допомогою, зможемо нарешті змінити свої, не завжди правильні
моральні принципи, у вірі співставляючи їх з Господніми заповідями, а не з скороминучими земними
спокусами.

Нехай Всемилостивий Господь дає нам сили і натхнення, віри в безмежну силу Христа.
Христос Рождається! Славімо Його!

Колектив редакції газети «Бойківщина».
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2 січня святкував 55-річний ювілейний день народження
житель с. Ісаї Василь Степанович Андрущакевич.

З нагоди прекрасного життєвого свята коханому і любля-
чому чоловікові, чуйному і дбайливому татусеві шлють щирі
слова вітання з побажаннями міцного здоров’я, радості,
великого людського щастя, добра і Господнього благосло-
вення дружина Тетяна, сини Микола та Іван,
дочка Богдана.

Спасибі, рідненький, за вічну турбо-
ту,

За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях

палає,
А руки, мов крила, нас пригорта-

ють.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не ту-

жили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо з ювілей-
ним днем народження прекрасну душею, добру, надійну,
співчутливу, щиру людину – Марію Іванівну Павлович – жи-
тельку м. Турка.

Бажаємо Вам, дорогенька ювілярко, міцного здоров’я – з
роси і води, світлої радості в житті, родинного тепла, мирно-
го і ясного неба над головою, благополуччя, Божої ласки на

довгі щасливі роки життя.
Хай сонечко світить Вам з ясного неба,

Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай обминають дім Ваш тривоги,

Цвітом і рястом проляжуть доро-
ги.

Щоб серце завжди зігрівало
тепло,
Любові й наснаги, здоров’я без

ліку,
 І довгого-довгого щедрого віку.

Хай Господь із неба Вас осяває
Промінням сонця золотим,

А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

З повагою – сім’я Черчовичів.

Шановні жителі Турківщини!
Щиросердечно вітаю  вас  з Різдвом  Христо-

вим –  святом добра і любові, надії та радості.
Нехай цей рік буде для усіх нас переможним!

Нехай  любов’ю міцніють наші родини, а над Ук-
раїною засяє зірка оновлення та миру! Хай ду-
ховне єднання Різдва Христового наповнить ваші
серця добротою, вірою і надією, наділить вас
міцним здоров’ям, особистим щастям і оптиміз-
мом, а  передзвін Різдвяних свят Божим благо-
словенням освятить кожну вашу  оселю.

Відчиняйте двері ясенові,
Бо Різдво ступає на поріг –
Знак добра, Господньої любові
В світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
В кожнім серці свій залишить слід.
Будьте  сильні, щирі і багаті,
Щастя вам і довгих мирних літ!
Христос рождається! Славімо Його!

Віталій БАБЯК,
голова Турківської РДА.

Шановні жителі Турківщини!
Щиросердечно вітаю вас  з Різдвом Хрис-

товим!
Для кожного

з нас – це особ-
ливе христи-
янське свято,
яке несе у наші
д о м і в к и
радість, гар-
ний настрій та
затишок, на-
повнює душі
щастям, любо-
в’ю і добром.
Різдво спону-
кає нас до
взаєморозумі-
ння та єдності,
нагадує про
традиції і
цінності, і що-
найважливіше
– дарує без-

цінну можливість провести час з рідними людь-
ми.

Тож нехай разом з цим світлим і радісним
святом у наші оселі прийде мир і злагода, міцне
здоров’я, добробут і благополуччя. Оптимізму
усім нам, натхнення на добрі справи і впевне-
ності у майбутньому!

До столу в Святвечір сіда Україна,
Зібравши свій рід на честь Рождества,
Вітає колядками Божого  Сина – малого

Ісуса Христа!
Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,
Дай сили творити добро,
Здолати недолю, відстояти волю,
Відкинувши кривду і зло!
Нехай від яскині по всій Україні
Нам сяє Різдвяна зоря.
І правдою сильні, в єднанні родиннім
Небесного славімо Царя.
Христос рождається! Славімо Його!

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ,
ДОРОГІ ЖИТЕЛІ  ТУРКІВЩИНИ!

Поміж клопотами і турботами короткого зимо-
вого дня сходить на вечірньому небосхилі пер-
ша яскрава зірка. Вона притягує до себе погля-
ди, думки і сподівання. Ця зірка - провісник нової
радості, знак давнього і доброго свята - Різдва
Христового. Хай Різдвяна зірка загляне у кожне
вікно! Нехай світло цієї зорі сповнить серця особ-
ливою благодаттю, а дивна новина осяє добром
ваші домівки. 

Нехай збереться за столом дружна родина,
хай щедрою
буде святкова
гостина, хай
панує між
нами любов! 
Хай веселі
дзвіночки і ме-
лодійні коляд-
ки лунають у
кожній оселі!

Бажаю, щоб
кожен з нас
доклався до
творення різдвяного дива, щоб ніхто не був об-
ділений медовою кутею і Божою ласкою! Муж-
ності та молитовного захисту захисникам Украї-
ни! Щастя кожному дому! 

Христос рождається! Славімо Його!
Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,

депутат Верховної Ради України.

З НОВИМ РОКОМ ВІТАЛИ ТА
НАРОДЖЕННЯ ІСУСА ХРИСТА

ПРОСЛАВЛЯЛИ
Традиційно в переддень Нового року вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості, разом

зі своїм талановитим наставником Олександрою Цуняк, відвідують установи та організації
міста з щедрівками та колядками, бажаючи їх працівникам добра і щастя у прийдешньому році,
Господньої благодаті на всіх життєвих дорогах, до того ще й рясно засівають пшеницею –
символом добробуту та багатства.

 В останній день минулого року  юні щедрувальники завітали й у Турківську райдержадміністрацію, де
разом з новопризначеним головою Віталієм Бабяком та колективом записали вітальне звернення всій
громаді Турківщини, з якою новий очільник РДА хоче налагодити тісні, довірливі стосунки з тим, щоб у
консультаціях та взаємній підтримці можна було ефективно працювати над вирішенням актуальних
життєвих проблем.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Цими передсвятковими сніжними січневими днями свят-
кує свій 70-річний ювілей наш дорогий і люблячий, турбо-
тливий чоловік і татусь, найкращий у світі дідусь, добрий сват
– Іван Іванович Богдан.

З нагоди такого прекрасного життєвого свята, ми Тебе всі
щиро вітаємо, добра, щастя й здоров’я бажаємо, хай оселю
Твою минає біда і будуть яскравими будні і свята, як чиста
джерельна вода! Миру, любові, благополуч-
чя, Божої опіки у всіх справах – на многії і
благії літа!

За приклад чоловіка, сім’янина
І за прекрасні руки золоті,
Нехай Господь пошле Тобі благо-

словення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі

святі!
Твій ювілей – то мудрості пора,
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту і щирої любові.
З любов’ю і повагою – дружина Люба, син Іван з дружиною

Ольгою, дочка Ольга з чоловіком Сергієм, любимі дідусеві
онуки Богдан, Ілля, Андрій і маленький Адамчик, свати з Киє-
ва і Турки.

Дорогу маму, турботливу бабусю, шановну сваху, жительку
смт. Бориня – Софію Олексіївну Цуняк – з 60-річчям від дня
народження, яке відзначатиме 7 січня,
щиро вітають дочки Леся і Галина, зяті
Віталій та Ігор, онуки Олежик, Владис-
лав та Ліліана, сваха Ольга і бажають
ювілярці міцного здоров’я, великого
людського щастя, добробуту, Божої бла-
годаті.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку!

ЧУЖА ВІЙНА
Уже минуло 40 років, а біль і досі не вщухає

 Чотири десятиліття тому керівництво тодішнього Радянського Союзу вдалося до однієї
з найбільших авантюр ХХ століття, коли ввело війська в Республіку Афганістан. Це безглуз-
де рішення призвело до того, що на чужій війні загинули тисячі молодих людей тодішніх союз-
них республік, а ще більше отримали фізичні та психологічні рани, які й досі невимовним болем
ятрять  ветеранів. Природно і зрозуміло, що воїни-афганці щороку по декілька разів зустріча-
ються, згадують бойові будні, побратимів, що не вернулися з тієї далекої мусульманської
країни, і завжди їм є про що поспілкуватися.

Надзвичайно дружньою і теплою видалася зустріч наприкінці 2019-го року. Власне, з останнім тиж-
нем грудня пов’язана дата  введення так званого  обмеженого контингенту радянських військ в Респуб-
ліку Афганістан. Цьогоріч до пам’ятника загиблим воїнам прийшли здебільшого ті, хто в перші роки
афганської війни відчув на собі біль утрат, та й взагалі її тягар. Зібралося небагато – близько 20 чоловік.
Традиційний «Отче наш» – за упокій загиблих, скорботні слова згадки одного з найшановніших воїнів-
афганців Івана Панцира. Ну,  як і годиться, – хвилина мовчання…

А потім була зустріч у райвійськкоматі. Треба віддати належне, що завдяки зусиллям того ж таки
Івана Панцира, його побратимів Зеновія Кузя, Івана Нагайка, військового комісара Руслана  Космана
та працівника військкомату Андрія Іжика, було відновлено посвідчення учасника бойових дій в Афган-
істані, жителя с. Ільник, 1960 р.н., Володимира Сітека.  20 років тому він втратив його і так жив, не
користуючись пільгами, донедавна. На допомогу й виручку прийшли побратими, для яких бойова друж-
ба та підтримка є надзвичайно важливими. А вручив відновлене посвідчення Володимиру Михайлови-
чу працівник військкомату Юрій Гема.

З великим зацікавленням воїни-афганці слухали роз-
повідь про воєнне та повоєнне життя-буття Івана Нагай-
ка. Спершу він в деталях розповів біографію свого давнь-
ого товариша, медика, уродженця Турки Володимира Пав-
лика, який також пройшов Афганістан і, завдяки своїм
здібностям, зумів домогтися визнання та поваги в ме-
дичній спільноті України. В Києві його називали генера-
лом. Але так сталося, що, приїхавши на поминальну служ-
бу матері, раптово помер. Втім, залишилося в пам’яті його
ім’я. І вже в лютому воїни-афганці планують зорганізувати
в Турківському НВК №1 (восьмирічна школа), де навчався
Володимир, вечір пам’яті. І не випадково, адже він був
завжди серед кращих у школі, в Самбірському медичному
училищі, в Ленінградській медичній  академії, а згодом і
на інших військово-медичних посадах.

Надзвичайно зворушливою була розповідь і жителя Тур-
ки, воїна-афганця, воїна АТО Тараса Гав’яка, якому нещо-
давно довелося перенести дві складні хірургічні операції,
І власне  бойові побратими-афганці допомогли йому в

цьому фінансово.
На превеликий жаль,   злі сили в підступний спосіб долучилися до того, щоб розділити Спілку вете-

ранів Афганістану.  Про це , до речі, заявляють сьогодні і воїни АТО. Але,  дивлячись на оптимізм тих, хто
зібрався 25 грудня біля пам’ятного знака воїнам-афганцям, можна сказати з упевненістю, що правда,
добро і справедливість завжди будуть вище лукавства, брехні і підступності.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЛЕГЕНДАРНА ПОСТАТЬ
– СТЕПАН БАНДЕРА
Його  досі й мертвого бояться наші вороги

Щороку, 1 січня, вся прогресивна громадськість України вша-
новує пам’ять легендарного Провідника ОУН Степана Банде-
ри, який в розквіті сил загинув від підступної руки працівника
КДБ в Мюнхені. Надзвичайно приємно, що серед українців є
люди, які, буваючи в Німеччині, відвідують могилу великого
патріота, що своїм життям показав усім нам, як треба люби-
ти і боротися за Україну. Напередодні 111-ої річниці з дня на-
родження великого лідера української нації, наш земляк, урод-
женець с. Либохора, який має священичі місії в м. Одеса, Ярос-
лав Бугринець побував на могилі Бандери, запалив свічку та
відслужив панахиду. За це йому велика шана та дяка.

На жаль, малочисельно, але все ж таки вшанували роковини з
дня народження Степана Бандери і в м. Турка. Біля пам’ятника, що
споруджений в центрі міста, в основному за кошти депутата Верхов-
ної Ради України Андрія Лопушанського, зібралися працівники
міської ради, райдержадміністрації, відділу поліції, нечисленні го-
родяни. Перед тим, як покласти квіти до його підніжжя, заступник
голови райдержадміністрації Юрій Лило коротко розповів про жит-
тєвий шлях великого українця, якого ми б мали наслідувати. Але, на
жаль, про провідників української нації з роками ми все більше
забуваємо. Насправді ж, не було б їх, не було б незалежної України,
Помаранчевої чи Революції Гідності. І це всім нам треба пам’ятати.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Щодо матеріальної допомоги із загального
фонду, то її надавали виключно після розгляду та
рекомендації президії. Всі кошти використано.
Матеріальну допомогу одержали 594 мешканці
району. З них – 33 учасники АТО та ООС, 13 осіб –
по 2 тисячі гривень, які уклали контракт на про-
ходження строкової військової служби, 10 сімей
учасників АТО/ООС одержали по 3 тис. грн. –  на
придбання палива і три особи, по 10 тисяч гри-
вень, на поховання учасників ООС.    Решта кошти
розподілено між малозабезпеченими жителями
району.

 У минулому році на депутатські допомоги було

передбачено 750 тисяч гривень . У цьому році
ця сума становить 800 тисяч гривень, 500 тисяч
гривень з яких – це допомоги депутатів і 300 тис.
грн. – фонд виплати допомоги учасникам АТО,
грошова допомога в екстрених ситуаціях та у ви-
падку пожеж. Щодо депутатської допомоги, то її
розподілять пропорційно до кількості жителів по
всіх сільських радах. Такий механізм унеможли-
вить ситуацію, коли депутат міг надавати допо-
могу жителям, а можливо й родичам, які  прожи-
вають на території іншої сільської ради, не тієї,
за якою він закріплений.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДОПОМОГИ ВІД ДЕПУТАТІВ – Є ЗМІНИ
На минулій сесії   голова Турківської районної ради Володимир Лозюк прозвітував про вико-

нання програми депутатських допомог у 2019 році. Зокрема Володимир Омелянович відзначив,
що депутати використали свій фонд, на загальну суму 230 тисяч гривень. Не використали
кошти 5 депутатів, на суму 3700 гривень, яку переведено у фонд голови і надано матеріальну
допомогу соціально незахищеним категоріям громадян.
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З ювілеєм, який відсвяткував 1 січня, дорогого хресного
батька Броніслава Васильовича Зубрицького,
жителя с. Комарники, сердечно вітають по-
хресниця Марія та її сім’я і бажають шановно-
му ювіляру міцного здоров’я, радості, добра,
миру, достатку, Господнього благословення
на многії і благії літа!

Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає,
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

Дорогого швагра Броніслава Васильовича Зуб-
рицького з ювілеєм щиро вітають швагри –

Богдан і його сім’я, Зеновій і його сім’я, плем-
інники і вся родина. Ювіляру вони бажають

неба безхмарного, настрою гарного, здо-
ров’я без ліку і довгого, доброго, щасли-
вого віку!

Хай в серці Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах три-

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

5 січня буде святкувати свій 80-річний ювілей наш доро-
гий і люблячий чоловік і татусь, добрий, щирий, найкращий у
світі дідусь і прадідусь, житель с. Ясениця – Василь Василь-
ович Пецкович.

Бажаємо дорогому ювіляру доброго здоров’я, життєвих сил
і енергії, родинного тепла, щастя, радості, добра, поваги,
любові від рідних, Божої ласки і опіки на довгій життєвій сте-
жині.

Благослови, Ісусе милий,
На хліб, на радість, на життя,
Щоб у здоров’ї, щасті й мирі,
Ви ще прожили літ до ста!
Тож з ювілеєм Вас вітаємо,
Многії літа усі Вам бажаємо,
Зичимо Вам і добра, і тепла,
Щоб всі негаразди згоріли дот-

ла.
Хай буде здоров’я і щастя без ліку,
Бажаємо радощів, довгого віку,
Хай не болять Вас натруджені руки,
І радість приносять Вам діти й онуки!
Хай Матір Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе!
З любов’ю – дружина Надія, дочка Галина, зять Василь,

невістка Валентина, онуки – Ірина з чоловіком Тарасом,
Михайло, Мар’ян, Владислав, Анастасійка і правнучка Да-
ринка.

6 січня святкуватиме 70-річний ювілей Іван Іванович Бог-
дан. Дорогого швагра, вуйка, хресного батька щиро вітають
родина Драчів із Трускавця, родина Герб’яків із Борисполя,
племінники з Іспанії, племінники зі Львова, а також похрес-
ниця Оксана з родиною. Всі бажають люблячому ювіляру
міцного здоров’я, родинного тепла, довголіття. Нехай Гос-

подь Бог дасть сили й наснаги, світлої ра-
дості й добра, миру і достатку – на многії і

благії літа!
Зичим в ювілейний день сонця і теп-

ла.
Радості безмежної, усмішок, добра,

Здійснення думок, задумів і мрій,
Сповнення усіх планів і надій.

Злагоди у домі, у серці любові,
Кожної хвилини міцного здоров’я,
Успіхів великих, достатку і втіхи,
Подарунків долі, Божої опіки.

ОБ’ЄКТИ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про

приватизацію державного і комунального майна», враховуючи рекомендації постійної комісії
районної ради з питань навколишнього середовища, розвитку лісового господарства, земель-
них відносин та питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад рай-
ону, президії Турківської районної ради, на останній сесії депутати затвердили перелік об’єктів
малої приватизації спільної комунальної власності територіальних громад Турківського рай-
ону, що підлягають приватизації у 2020 році.

Зокрема це – нежитлові будівлі в с. Закіпці, вул. Центральна, 50 (площа – 694,2 кв. м); гаражі в м.
Турка, вул. Міцкевича, 45а (загальна площа – 201,0 кв.м); гараж м. Турка, вул. Січових Стрільців, 23
(площа – 19,2 кв.м); чотири вбудовані приміщення в м. Турка, вул. Міцкевича, 14 (площа, відповідно –
17,5 кв. м, 18,6 кв.м, 21,2 кв.м, 34,7 кв.м).

Василь ВАСИЛЬКІВ.

У ГОСПІТАЛЬНУ РАДУ ДЕЛЕГУВАЛИ МИКОЛУ ЯЦКУЛЯКА
Рік тому депутати Турківської районної ради делегували своїх представників для роботи у

складі госпітальної ради Львівського госпітального округу. Цю місію довірили голові районної
ради Володимиру Лозюку та тодішньому голові райдержадміністрації Олександру Лабецько-
му.

А днями сесія відкликала Олександра Мироновича зі складу госпітальної ради й делегувала на його
місце директора НП «РЦ ПМСД» Миколу Яцкуляка.

Наш кор.

Ми ж хочемо звернути увагу на
те, які вимоги ставляться до
майбутнього директора. Так в
оголошенні прописано, що він
повинен знати Конституцію Ук-
раїни, закони, постанови, укази,
розпорядження, рішення та інші
нормативно-правові акти
органів державної влади та
місцевого самоврядування, які
регулюють порядок діяль-
ності закладу охорони здо-
ров’я; профіль, спеціаліза-
цію і особливості структури
медичного закладу; подат-
кове та екологічне законо-
давство; орієнтуватися у
перспективах вітчизняних
та світових тенденцій, тех-
нологічного, економічного
та соціального розвитку га-
лузі охорони здоров’я; ро-
зуміти можливості ефектив-
ного використання виробничих
потужностей наявних технологі-
чних процесів, їх реструктуризації
або зміни; добре орієнтуватися
в підборі кадрів, у підготовці
бізнес-планів, у порядку укла-
дання і виконання господарсь-
ких і фінансових договорів; воло-
діти ситуацією в галузі управлін-
ня; мати навики спілкування та
ведення переговорів; вміти
співпрацювати із засобами ма-
сової інформації. Словом, бути
освіченим, комунікабельним та
фаховим.

В оголошенні прописано та-
кож кваліфікаційні вимоги до
претендента. Зокрема він має
мати вищу освіту ІІ рівня за сту-
пенем магістра спеціальності
галузі знань – «управління та ад-
міністрування» або «публічне
управління та адміністрування»,
або «право», або «соціальні та
поведінкові науки», або «гуман-
ітарні науки», або «охорона здо-
ров’я» та спеціалізацію «орган-
ізація  і управління охорони здо-
ров’я».

Претендент має мати не мен-
ше 5 років стажу на керівних по-
садах.

Визначено також і умови оп-

У ЛЮТОМУ КНП «ТУРКІВСЬКА ЦРЛ»
МОЖЕ БУТИ З ДИРЕКТОРОМ

Наприкінці минулого тижня відбулося перше засідання кон-
курсної комісії з обрання директора КНП «Турківська ЦРЛ», яка
була затверджена сесією районної ради. А в понеділок, 30 груд-
ня, оголошення про проведення конкурсу опубліковано на сайті
районної ради. В ньому в деталях прописано основні напрямки
діяльності закладу та основні завдання, що стоять перед ним.
Втім, це мало цікавитиме претендентів на зайняття цієї по-
сади, зрештою, як і широкий загал людей.

лати праці директора. Окрім
посадового окладу, він може от-
римувати надбавки за наявність
кваліфікаційної категорії, за ро-
боту у шкідливих та важких умо-
вах, за вислугу років, за високе
досягнення у праці, почесне
звання, науковий ступінь тощо,
премії, розмір якої залежить від
особистого внеску в загальні ре-

зультати роботи закладу (вона
встановлюється відповідно до
положення про преміювання,
за погодженням з уповноваже-
ним органом управління, наразі
таким є районна рада). Також
може отримувати допомогу на
оздоровлення, в розмірі поса-
дового окладу під час надання
щорічної основної відпустки та
матеріальну допомогу , в сумі не
більше, ніж один посадовий ок-
лад, раз на рік. Все це в межах
фонду оплати праці.

Для участі в конкурсі особа
подає особисто, або надсилає
поштою конкурсній комісії такі
документи: копію паспорта гро-
мадянина України; письмову
заяву про участь у конкурсі, із
зазначенням основних мотивів
для зайняття посади; резюме у
довільній формі; автобіографію;
копію документа чи документів
про освіту, науковий ступінь, вче-
не звання, кваліфікаційну кате-
горію, підвищення кваліфікації,
які підтверджують відповідність
претендента кваліфікаційним
вимогам до керівника закладу
охорони здоров’я, а також копію
трудової книжки або інших доку-
ментів, що підтверджують досвід

роботи; згоду на обробку персо-
нальних даних; конкурсну пропо-
зицію, обсягом не більше 15 сто-
рінок друкованого тексту – в па-
перовій та електронній формі;
довідку МВС про відсутність су-
димості; медичні довідки про
стан здоров’я щодо перебуван-
ня особи на обліку у психонев-
рологічному та наркологічному
закладі охорони здоров’я; попе-
редження стосовно встановле-
них Законом України «Про за-
побігання корупції» вимог та об-
межень, підписане претенден-
том на посаду; заяву про
відсутність в діях особи конфлік-
ту інтересів; підтвердження по-
дання декларації особи, уповно-
важеної на виконання функцій
держави або місцевого само-
врядування за минулий рік.

Усі документи, крім заяви про
участь у конкурсі, подаються у
запечатаному вигляді. Особа,
яка виявила бажання взяти
участь у конкурсі, може подати
додаткові документи стосовно
досвіду роботи, професійної
компетенції і репутації. Відпові-
дальність за достовірність пода-
них документів несе претендент.

Важливим є й те, що конкурс-
на пропозиція може містити
проект плану розвитку закладу
на близьку та середньостроко-
ву перспективи, заходи з вико-
нання завдань закладу і резуль-
тати аналізу можливих ризиків,
пропозиції з поліпшення еконо-
мічних, фінансових показників;
пропозицію щодо залучення
інвестицій для розвитку.

Документи для участі в кон-
курсі приймаються  в робочі дні
тижня упродовж 25 календар-
них днів з дня оприлюднення
оголошення ( до 17 год
24.01.2020 включно). за адре-
сою: 82500, Львівська обл., м.
Турка, вул. Січових Стрільців,
62, приймальня Турківської
районної ради.

Конкурс відбудеться 30 січня
2020 року, у кабінеті заступни-
ка голови Турківської районної
ради.

За довідками можна зверта-
тися за телефонами – (03269)
3-12-93, 3-13-00. Контактні осо-
би – Василь Костишак, заступ-
ник голови районної ради, голо-
ва конкурсної комісії та Микола
Лило – юрист Турківської район-
ної ради.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Адміністрація закладу, учні  Вер-
хньовисоцького НВК І-ІІІ ступенів та
батьківський комітет висловлюють
найтепліші слова подяки мецена-
там за подарунки. А саме:

Колінчуку Андрію – 1000 грн.
Дулібі Юрію – 1000 грн.
Зубрицькому Богдану –500 грн.
Лопушанському Андрію – 500 грн.
Надичу Мирославу – 500 грн.
Яворському Михайлу – 500 грн.

Сеничичу Богдану – 400 грн.
Валько Ніні – 300 грн.
Височанському Антону – 300 грн.
Стахніву Василю – 300 грн.
Романчаку Миколі – 300 грн.
Височанському Володимиру – 200

грн.
Дзерин Галині – 200 грн.
Марковичу Володимиру – 200 грн.
Гуляку Любомиру – 100 грн.
Надич Марії – 100 грн.
Пилипів Руслані – 100 грн.

ДЯКУЄМО ЗА НЕБАЙДУЖІСТЬ
Новий рік – одне з найулюбленіших свят, яке з нетерпінням

чекають діти. Усі вони в очікуванні появи вогників на ялинці,
веселощів, подарунків та приємних сюрпризів. І як добре, коли
мрії збуваються.
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Кожний навчальний зак-
лад чи дитячий садочок,
гурток чи творче об’єднан-
ня, які діють в нашому рай-
оні, можуть похвалитися
своїми розумними, талано-
витими та успішними учня-
ми, вихованцями, гуртків-
цями, бо ж в кожному ко-
лективі завжди знайдеть-
ся дитина, яку ставлять за
взірець іншим. У районно-
му Будинку дитячої та
юнацької творчості також є
своя здібна маленька май-
стриня. Звати її Анна Сене-
та. Дівчинці 10 років, на-
вчається Аня у 5 класі Турк-
івської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.
Класний керівник Жанна
Гут.  А в Будинок дитячої
творчості стала ходити за-
кінчивши перший клас – до
талановитого художника,
майстра пензля Богдана
Ілинича, бо дуже-дуже хотіла на-
вчитися гарно малювати.  Ще
краще, як уміла. Тож гурток об-
разотворчого мистецтва відвідує
вже четвертий  рік, та згодом і
цього дівчинці стало замало –
тому й  записалася на гурток
«Крій і шиття», до педагога Марії
Бачинської. Разом з іншими
дівчатками-юними кравчинями
(щоправда, трохи старшими за
віком), відвідує  цей гурток уже
другий рік. А вдома – цікава до
всього дівчинка – самотужки
займається ще й таким видом
декоративно-прикладного мис-
тецтва як орігамі – виготовляє з

паперу різні речі, фігурки,
робить композиції. Лю-
бить дівчина разом з
рідними мандрувати
лісом, збирати ягоди та
гриби, слухати щебетання
пташок, шум струнких
ошатних ялинок, шелест
трави. Відпочинок на
свіжому повітрі на природі
приносить їй задоволен-
ня.

 Але  з-поміж усіх цих
занять найкращим відпо-
чинком для себе, просто
неймовірним задоволен-
ням для душі, маленька
турківчанка вважає сісти
за стіл, взяти аркуш папе-
ру чи альбом і малювати.
Навіть коли й хвора, не
розлучається з олівцем.
Малювання відволікає,
захоплює Анну. Найкраще
їй вдається змальовувати
портрети близьких, добре
знайомих людей, друзів.
Намалювала портрет ба-
бусі, мами і сестрички. І, до
речі, вийшли вони досить
непогано. Успішно залу-
чає до малювання й на
три роки молодшу від
себе сестричку Тетянку.

– А ось цього красивого
оленя я змальовувала з
Інтернету, – показує мені
Аня свій малюнок, збере-
жений на телефоні. – Я
маю вже 7 власних аль-
бомів з малюнками. Деякі

з них намальовані фарбами, інші
– олівцями. Дуже шкода, що в
нашому місті немає школи мис-
тецтв, я би залюбки пішла туди
вчитися. А ще я хочу навчитися
шити. Для цього й записалася в
гурток «Крій і шиття». Під керів-
ництвом Марії Михайлівни (кері-
вника гуртка) пошила три фар-
тушки – мамі, собі і бабусі, та ще
собі комбінезон і чотири спіднич-
ки. До однієї із спідничок  приду-
мала футболку і корсет – вийшов
непоганий костюм.  Із задово-
ленням його ношу. Викрійки за-
готовляю вдома, а шию вже тут,
на гуртку, у Будинку творчості, ра-

зом із своєю наставницею..
– Хочу зауважити, що Аня, при-

ходячи на заняття гуртка, прино-
сить із собою багато тканини для
виготовлення виробів, бо, на
превеликий жаль, у нас надто
бідна матеріально-технічна
база гуртків, тому у неї чимало
виробів, – розповідає Марія Ба-
чинська. – І що мені особливо
приємно: дівчинка дуже часто
одягає речі, які пошила власни-
ми руками, що не можу сказати
про інших дітей. Шиють, а ось
ходити в тому, що зробили влас-
ними руками, не хочуть. Влітку
постійно я бачила Аню у спіднич-
ках, які вона пошила власноруч.

Анна Сенета вже брала участь
у деяких конкурсах. Наприклад,
у  конкурсі малюнка на асфальті,
присвяченого Міжнародному
дню захисту дітей, де була наго-
роджена призом. Також дівчин-
ка спробувала свої сили й у при-
родничому – під назвою  «Лю-
дина і ліс», в якому зайняла по-
чесне друге призове місце, одер-
жавши грошову винагороду, в
сумі 400 гривень.

У листопаді минулого року в
районному Будинку дитячої та
юнацької творчості пройшов ве-
ликий ювілейний захід, присвя-
чений 80-річчю  створення по-
зашкілля Галичини. На нього
були запрошені ветерани по-
зашкільної роботи Турківщини.
Юна майстриня Анна Сенета
представила  учасникам свята
свою особисту виставку швейних
виробів. Присутні були у захоп-
ленні від цієї композиції.

– Дуже багато талановитих
дітей, подібних до Ані, прохо-
дить, як мовиться, через наш
Будинок дитячої та юнацької
творчості, приносячи згодом
славу та визнання рідному місту,

а то й району. Повірте, не все,
що дитина отримує в школі чи на
уроці, може знадобитися їй у
подальшому житті, – наголошує
директор Будинку творчості Со-
фія Багай. – А улюблене заняття
в дитинстві в майбутньому може
стати справою всього її життя.
Наш Будинок творчості завжди
відкритий для дітвори. Приводь-
те своїх дітей, онуків до нас, бо
тут збуваються їхні мрії, це місце,
де кожна дитина може прояви-
ти себе, свій творчий потенціал
та здібності. Заняття у нас –
цікаві, а педагоги – справжні
фахівці своєї справи.

Ольга ТАРАСЕНКО.

МАЛЕНЬКА МАЙСТРИНЯ
«Жила колись Маленька Майстриня, яка вважалася молод-

шою у Старшої Майстрині. Але хоча вона і була молодшою,
вона так спритно кроїла, так витончено робила стібки, сукні
шила з такою чарівною фантазією, що насправді вона була
найкращою кравчинею в королівстві…» – такими словами роз-
починається казка відомої англійської дитячої письменниці
Елеонор Фарджон «Маленька Майстриня».

Із 90-річним ювілеєм щиро вітаємо людину, яка десятки літ
роботи присвятила себе вихованню і навчанню дітей горян,
добру, щиру колишню колегу по роботі, вчителя української
мови і літератури Неонілу Трохимівну Мартич.

Шановна Неоніло  Трохимівно! Від усього серця вітаємо
Вас! Такий ювілей – дуже важлива і значима подія, адже да-
леко не кожному судилося зустріти поважний вік. Бажаємо,
щоб здоров’я не підводило, життєлюбність і оп-
тимізм ніколи не згасали, а близькі люди ра-
дували своєю турботою та увагою. Нехай ко-
жен  день дарує радість і  позитивні емоції,
адже це і є запорука довголіття.

Журавлиним ключем відлітають
літа,

Сивина посріблила вже скроні.
Тільки в серці у Вашім та ж струна

золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Хай Ваші сили прибудуть, здоров’я

зміцніє,
Хай Матінка Божа Вас обігріє.
Дай Боже Вам жити і горя не знати,
Щоб сотую зиму із нами стрічати.

З повагою – педагогічний колектив Явірського НВК.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦРЛ» сердечно вітають із ювілейним днем народжен-

ня анестезіолога Ярослава Осиповича Мельни-
чука і бажають шановному ювіляру міцного здо-

ров’я, життєвої енергії та оптимізму, родинного
благополуччя, світлої радості в житті, Божої

опіки на життєвій стежині.
Бажаєм, щоб доля Вам усміхалась,
Щоб задуми завжди здійснити вдава-

лось,
Щоб сонце удачі світило невпинно
І щоби щастило Вам неодмінно!

БІЛОКРИЛАЯ
ЗИМА

Білим пухом землю вкрила
Білокрилая зима
І у гості запросила
Найцікавіші свята.
Тож радіймо, зустрічаймо,
Вже до нас Андрій прийшов.
Теплі шубки й рукавички
Він для кожного знайшов.
Ковзани, санчата, лижі
В кожен двір він приволік.
Пощипав діток за щічки
Й невідомо, куди зник.
Він подавсь в небесні шати,
Відчинивши двері в Рай,
Звідти інший гість вже лине –
Чудотворець – Миколай.
В рюкзаках, торбинках, клун-

ках
Подарунки всім несе.
Недарма це свято в світі
Люблять дітки над усе.
А услід за Миколаєм,
Новий Рік до нас прийде,
Він запалить нам ялинки,
За собою поведе.
Ну, а далі свято-чудо,
Найчудесніше із свят –
Це Христос нам народився
У вертепі між ягнят.
Залунають скрізь колядки,
Вінчування і вірші…
Раєм день цей всім нам ста-

не
В кожнім серці і душі.

ПОСЛАННЯ
СХІДНИМ БРАТАМ

Схаменіться, брати східні,
рідні, окаянні!

Чи ви всі там обкурені, чи усі
вже п’яні?

Братів своїх вбиваєте,
Нищите державу,
Хто дозволив так робити,
Хто дав на це право?
Москалеві продалися,
Рід свій занедбали,
Україну – рідну неньку –
За гроша продали.
Схаменіться, ще не пізно,
Станьте на коліна,
Моліть прощення у Бога
За рідну країну.
Що страждає невинная,
Мов та стара мати,
Що синочка схоронила з-за

москаля-ката.
Женіть кляту москалюгу
З нашої країни.
Хай впадуть на його совість
Донецькі руїни.
Кров невинних українців,
Сирітськії сльози…
Обстріляна Україна,
Та – непереможна!
Зупиніть чуму кремлівську:
У Бога всі рівні.
Сам Господь розпорядився,
Щоб ми були вільні!

Галина ДЯКІВНИЧ,
с. Ільник, працівник страхо-

вої компанії «Оранта».

МИРОСЛАВА ПАВЛИК ЗНОВУ
ЛІДЕР «БАТЬКІВЩИНИ»

Наприкінці минулого року відбулася звітно-виборна конфе-
ренція районної організації ВО ПП «Батьківщина». Проаналізу-
вавши роботу, яка була проведена в році, що минає (а це на-
справді був напружений період – в Україні відбулися вибори Пре-
зидента України та  депутатів до  Верховної Ради України),
районна організація не те, що втратила   свої позиції, а навпа-
ки – зміцнила їх.

Делегати конференції уже вкотре обрали своїм лідером відому
на Турківщині особистість Мирославу Павлик.

Наш кор.
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Продовження книги Павла Штепи «Московство».
Початок у №№ 40-45, 48, 51. 2019 р.

Патріарх Нікон у XVII ст. якось помилково поблагосло-
вив німців, уважаючи їх за москвинів. Дізнавшись про
помилку, дуже лютував і просив уряд наказати всім іно-
земцям носити на одязі якусь позначку. Тепер у СРСР
чужинців пізнають за одягом і поведінкою. І поводяться
з ними інакше, ніж з своїми громадянами, всі урядовці.

У XVI-XVIII ст. москвини не їли нічого привезеного з-за
кордону, доки священик не «пересвятить» та благосло-
вить. Тепер москвини не читають жодного друкованого
слова з-за кордону, доки цензура не поблагословить.
Московський Церковний Собор ухвалив 16 грудня 1620
р. перехрещувати всіх немосквинів (навіть православ-
них), що оселювалися в державі чи приїхали на трива-
лий час. До своїх церков не пускали навіть і православ-
них чужинців, доки ті не дістануть московського хрещен-
ня. Немосквин, що мав стати підданим держави, мусив
спершу одержати московське хрещення і навіть мос-
ковське ім’я. Так перехрестили німкеню Софію Ангальт-
Цербст і дали нове ім’я Катерина (II). Православну гре-
киню Зою Палеолог перехрестили на Софію (дружина
Івана III).

Польські єзуїти пробували навертати на католицтво
тих москвинів, що жили в Польщі. Задля того єзуїти запу-
стили бороди, правили католицьку богослужбу на мос-
ковський лад, розмовляли по-московськи. За 40 років
не навернули жодного.

Московський історик свідчить: «Еллінська філософсь-
ка мудрість викликала у москвина страх і ненависть до
неї.» Москвини мали ту мудрість за підступ людського
розуму, спантеличеного дияволом. Московський «книж-
ник» пише: «Богомерзостен пред Богом всякий, кто
любит геометрию, а се душевные грехи учиться астро-
номии и еллинским книгам». Інший писав: «Аще не учен
словом, не учен диалектике, риторике и философии, но
разум Христов в себе имеет».

Патріарх Нікон доручив українським та грецьким уче-
ним богословам виправити в московських церковних
книжках помилки, що їх наробили напівписьменні мос-
ковські переписувачі. Він нічого нового не запроваджу-
вав, жодних змін не робив, але й ця звичайна друкарсь-
ка правка викликала в Московщині великий заколот і
розкол у московській церкві. Чернець Саватій писав
цареві: «Эх, Государь! Смутилися и книги портят. Свела
с ума несовершенная их грамматика и приезжие не-
хаи» (москвини називали тоді «нехаями» українців).

Присутні на московському Церковному Соборі 1667
р. східні патріархи докоряли протопопові Авакумові, що
він не визнає те, що визнають усі православні церкви.
На це Авакум каже: «Вселенские Учителя! Рим давно
пал, и ляхи в ним же погибли — до конца лишилися
врагами христианства. А у вас православие пестрое от
насилия турсково Магомета. Немощны вы стали, и
впредь приезжайте к нам учиться. У нас — Божью бла-
годатью — самодержавие, и до Никона отступника пра-
вославие было чистее и непорочнее». В.Ключевський
пише, що противників виправлень було дуже багато се-
ред московської аристократії. Отже, причиною мос-
ковського спротиву Ніконові була не набоженська за-
пеклість, а московська ненависть до чужинців і всього
чужого (ксенофобія). Звідки походить та їхня ненависть
— ми вже згадували. Наведемо кілька прикладів. Україн-
ський архітектор Й.Старченко побудував 1683 р. «тра-
пезную палату» в Симоновім монастирі в Москві, що
його архимандритом був також українець Г.Домецький.
Уряд заслав Г.Домецького на північ за те, що він «Си-
монов монастырь пышно и бойко испестрил латински-
ми штуками и Киев паче меры хвалил».

Московський Собор 1690 р. викляв і засудив на зни-

ЗАЛІЗНА ЗАВІСА
МОСКВИНА

Москвин не знав позамосковського світу й інстинктивно боявся його. Пізніше, коли чужинці приїздили
до Московщини, москвини в стосунках з ними відчували їхню культурну вищість, отже силу. І москвини
завжди підозрювали їх у злих намірах і тому стежили за кожним кроком, боялися, щоб чужинецька «єресь»
не заразила їх. У XV-XVI-XVII ст. всі чужинці в Московщині (навіть і ті, що приїздили лише на кілька днів)
мусили жити у відведеному для них «гетто» — окремій частині міста, т.зв. «Немецкой слободе». Коли
виходили до міста, то за кожним назирці йшов таємний поліцай-пристав. Іноземні посольства мали в
Москві свої церкви. Уряд наказав 1643 р. зруйнувати ті церкви. В угоді 1761 р. з Прусією є пункт, за яким
Московщина дозволяла німцям мати свою церкву в Москві, якщо не пускатимуть до неї москвинів. І в
угоді 1933 року з США є також точка, за якою дозволяється американцям мати свою церкву в Москві,
якщо не пускатимуть до неї москвинів. І тепер усі іноземці в СРСР відокремлені від радянських громадян
і мусять жити в окремих готелях та будинках. І за кожним з них слідкують чекісти не лише на вулицях,
а й прослуховують через таємні мікрофони навіть посольства.

щення твори українських письменників XVII ст. Петра
Могили, К.Ставровецького, П. Голятовського, Л.Барано-
вича, А.Радивиловського та інших, бо «киевские книги
прелести латинские утверждают». Та той собор міг ни-
щити лише українські книжки в Московщині. А такий же
самий собор 1933 р. (Пленум ЦК КПРС) уже мав у своїх
руках всю Україну і наказав знищити понад три тисячі
українських книжок. Московщина знищила не лише тво-
ри, а й самих творців. Лише за п’ять років (1933-1938) з
300 письменників знищила 290, хоч 95% їх належало
до «трудових класів» і прихильно ставилися до «радян-
ської» влади, а чимало з них були комуністами. Вигуб-
лено їх лише за те, що писали українською мовою.

Українець-єпископ заклав у XVII ст. в Москві при Чудо-
вому монастирі греко-латинську школу для навчання
священиків. Через три роки уряд закрив школу, а упра-
вителя грека Арсенія заслав до Сибіру за «неправовер-
ность». Міністр Ф.Ртищєв привіз у XVII ст. з Києва украї-
нських вчених богословів-ченців і наказав кільком си-
нам московських вельмож вчитися у них. Ті учні подер-
ли книжки, пояснюючи, що вчитися в київських ченців
гріх, бо їхня наука єретична. Міністр С.Медведєв подав
1685 року царівні Софії проект Академії, за яким акаде-
міками могли бути лише чистокровні москвини. По всій
Московщині заборонялося вчити іноземні мови, читати
латинські, польські, німецькі й українські книжки. Ака-
демії надавалося право карати порушників цієї заборо-
ни... спаленням порушників на вогнищі. Московський
монархічний уряд XVII ст. визнав той проект надто ди-
кунським і відкинув. Радянський уряд XX ст. здійснив
той проект уповні. Лише порушників не палить, а стріляє
чи вигублює на сибірській каторзі.

Уряд послав 1820 р. високого урядовця А.Магницько-
го перевірити навчання в Казанському університеті. По
шестиденному дослідженні він подав цареві звіт, в яко-
му доводив необхідність закрити університет і спалити
його бібліотеку. По 1917 році Московщина прислала в
Україну не одного, а тисячі магницьких. Як вони «пол-
іпшують» українські університети, скажемо в наступних
розділах.

Міністерство освіти наказало 24 жовтня 1817р.
шкільним наглядачам і ректорам університетів пильну-
вати, щоб було «спасительное согласие между верою,
ведением и властью». Чи ж не те самісіньке наказують
і в СРСР? Хіба що москвини «православие» перезвали
на «марксизм-ленінізм». Наприкінці XIX ст. міністр осв-
іти граф Уваров наказав університетам керуватися у
лекціях європейської філософії засадою, що філософія
є суцільною нісенітницею. Інший міністр князь В.Шах-
матов казав професорам: «Користь з європейської філо-
софії не доведена, а шкода від неї можлива». Реакціо-
нери? Ось голос прогресивної інтелігенції, «культурної
еліти»: «Європейська філософія втратила свій кредит в
очах кожної людини, що нормально думає, вже ніхто не
вірить у її шахрайські обіцянки. Коли ж нормально ду-
маючі люди звертають на неї свою увагу, то лише щоб
поглузувати з неї, або з дурноти та легковірності людей,
що їй вірять. Ставитися поважно до філософії може те-
пер лише людина напівбожевільна, чи вкрай неук». Так
писали москвини перед 1917 р. і по 1917 р. не лише про
філософію, а й про всю культуру європейську. Теза «гни-
лого Запада» офіційно проголошена в СРСР у всіх шко-
лах, у літературі і (що найголовніше) використовується у
внутрішній і зовнішній політиці. її вигадали не комуністи,
ще в XVI ст., а від них перебрали у XIX ст. монархісти
А.Хомяков, Ф.Тютчєв, В.Соловйов, М.Погодін та інші.

У Московщині всіх сторіч релігійні та державно-пол-
ітичні поняття з’єднувалися в єдиний світогляд. Цар —

заступник Бога на землі. Московщина — єдина в усьому
світі країна з правдивою вірою. Все, що поза Московщи-
ною — єретичне, згубне, диявольське. Так вірив і не-
письменний мужик XVI-XVIII ст. і професор XIX-XX ст. Тому
й існувала залізна завіса на кордонах московської
імперії від XI ст. по сьогоднішній день.

Архиєпископ Антоній Храповецький у своїй відозві «До
волинського народу» писав: «Болить моя душа, коли я
чую, що наші селяни переселяються до Америки. Ви,
прості люди, не знаєте, що то за країна ота Америка. А
вона далеко гірша за Туреччину. Турки бо хоч і мають
богопротивні закони, проте вірять у свого Бога. А в Аме-
риці ж самі безбожники. Не поселяйтеся, брати, серед
безбожників, не переселяйтеся до Америки, не їздіть
туди навіть і на тимчасові заробітки. Не переселяйтеся
до тої гріховної країни. Переселяйтеся до нашого пра-
вославного Сибіру, на Амур, у Туркестан, за Урал. Там —
православ’я, там спасіння душі, там — держава нашого
любого царя, там — наші, руські святі церкви, там не
забудете Бога і святої Євангелії». Чи ж не те самісіньке
пишуть тепер у СРСР про США? І нові епітети «капітал-
істична», «експлуататорська» політично тотожні старим:
«безбожницька», «гріховна». Монархічний уряд розк-
ривав листи з-за кордону, адресовані лише визначним
особам, їхні прізвища та адреси записував, але не ка-
рав, лише іноді (не завжди) не давав державних посад.
Уряд СРСР здемократизував це: перечитує всі листи з-
за кордону, а тих хто одержує, висилає до Сибіру.

Московщина боїться Західної Європи, її ідей. Саватіїв,
аввакумів, магніцьких, уварових, пісарєвих було багато в
Московщині XVI-XIX ст., але в СРСР їх уже мільйони. Те-
перішня залізна завіса має кількасотлітній вік. Кілька
прикладів її. Вибираючи на московський трон польсько-
го королевича Владислава, москвини уклали 17 серпня
1610 р. угоду з ним, де викреслили пункт, що дозволяє
москвинам виїздити за кордон вчитися. Ніхто з СРСР не
вчиться за кордоном крім тих, що їх послано не вчитися,
а шпигувати. Іван IV не дозволив виїхати за кордон жінці,
що вийшла заміж за датського посла в Москві. У листі
до датського короля Іван ІV пояснив причину: «У нашо-
му царстві немає звичаю віддавати вільних людей у раб-
ство. Ця жінка є уроджена московка, і тому ми не може-
мо віддати її в рабство в Данію». За часів війни 1939-45
р. у Москві перебувало чимало англійців та американців
з різними місіями. Кілька з них одружилися з московка-
ми. Хоч Англія та США були тоді союзниками, і Москов-
щина потребувала їхньої допомоги, проте уряд не доз-
волив тим жінкам виїхати з СРСР, коли їхні чоловіки по-
верталися додому.

Відважніші москвини іноді тікали з Московщини. На-
приклад, князь А.Курбський 1562 p., син канцлера В.Ор-
дин-Нащокіна Воін 1660 p., син Петра І Олексій — 1720
p., дипломат Г.Катошіхін — 1664 р., проф. В.Печерін —
1835 p. З СРСР втекли десятки великих урядовців і сотні
менших. Вони написали книжки про життя в московській
імперії: G.Katoschihin «Moskowien zur Zeit des Zaren
Alexej Michajlowitsch» 1664, I.Gouzenko «The Iron Curtain»
1948, V.Kravchenko «I Choice Freedom» 1946, W.Kriwitsky
«I Was Stalin’s Agent» 1940, G.Takayev «Betrayal of an
Idea» 1954, A.Barmin «One Who Survived» 1952,
O.Kasenkina «A Leap to Freedom» 1949, Хто не міг утек-
ти, пересилав таємним шляхом рукописи за кордон, щоб
там надрукували: Б.Пастернак, В.Тарсіс, А.Терц (Андрій
Синявський), М.Аржак (Георгій Даніель) та інші. Всі —
немосквини (змосковщені). Батько В.Тарсіса — грек,
мати — українка Приходько.

Коли чужинецькі уряди не видавали втікачів, москви-
ни їх заваблювали «на родину», як Петро І, що обіцяв
синові не карати його, якщо повернеться, але негайно
ув’язнив і власноручно закатував. Уряд СРСР проголо-
сив 1922 року амністію всім емігрантам, які повернуться.
Кілька тисяч їх повернулося і загинуло в сибірських ка-
торжних таборах. Кого не можна було звабити, Москов-
щина викрадала, як 1740 р. з Гамбурга небіжа гетьма-
на І.Мазепи — Андрія Войнаровського, а з Парижа 1930
р. генерала А.Кутепова та В.Міллера в 1937 р.

Таємне вбивство — традиційний московський спосіб.
Так убито емігрантів: В.Кривитського, Г.Бєсєдовського,
генерала Врангеля (25 травня 1938 р. в Парижі), ес-
тонського міністра А.Карга (1 грудня 1924 p.), болгарсь-
кого генерала К.Георгієва (14 травня 1925), сина
Л.Троцького— Сєдова (16 лютого — в Парижі), Л.Троць-
кого (1940 р. в Мехіко), єпископа Помера (12 жовтня
1934 в Ризі), посла Д.Новішина (25 січня 1937 у Парижі),
генерала НКВД І.Рейса (16 вересня 1937 у Швейцарії),
письменницю Т.Солоневич (3 лютого 1938), С.Петлюру
(25 травня 1926 у Парижі), Є.Коновальця (24 травня у
Роттердамі), Л.Ребета (12 жовтня 1957 у Мюнхені), С.Бан-
деру (15 жовтня 1959 у Мюнхені).  Доречно згадати таку
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«дрібничку». Коли Петро І приїхав із своїм почтом до
Англії, король розмістив їх у домі, відповідно устаткова-
ному для високих гостей. По тримісячному гостюванні
москвини від’їхали, лишивши дім у такому стані: підлога
та стіни запльовані, меблі поламані, шпалери позди-
рані, дорогі образи на стінах кулями подірявлені, квіти і
газони затолочені, наче полк пройшов по них і т.п. На-
робили шкоди на 350 фунтів стерлінгів. У Парижі
Петро І поводився, як у Петербурзі. Зупиняв на вулиці
чужий ридван і наказував везти його. Він та його почт
заходили до крамниць, брали що хотіли і не платили. З
маркизою де Роган Петро повівся так, що її чоловік ки-
нувся його бити. На французьких аристократичних учтах
Петро і його супутники не вживали виделок, брали їжу
руками.

Визнавши уряд В.Леніна 1923 p., англійський уряд
надав посольству Москви старовинний палац,
справжній музей середньовічної лицарської культури.
Багатющі фрески, великої історично-музейної вартості
картини, меблі, посуд тощо. Москвини почали вести ко-
муністичну пропаганду в Англії, і вона розірвала дипло-
матичний зв’язок. Посольство Москви виїхало з Англії,
залишивши палац ще в гіршому стані, ніж колись Петро.
Там не лише було все понищено, а й вивезено з нього
всі музейні речі. На протест англійського уряду уряд
Москви відказав, що відповідає лише за ті речі, на які
посол дав розписку.

На учті член іноземного посольства, охочий балакун
не давав Петрові нагоди мовити слово. Петро слухав,
слухав, а потім мовчки плюнув тому в очі і пішов геть.
Микита Хрущов плюнув в обличчя всьому цивілізовано-
му світові, коли в ООН скинув свій московський лапоть і
гатив ним по столі.

Цілковито не пускати до себе жодного іноземця Мос-
ковщина не могла, бо потребувала фахівців розбудову-
вати державу. Чимало з них, повернувшись додому, на-
писали спогади про Московщину, що спростовували міф
про її силу, тому Московщина нищила ті книжки, а 1591
р. вимагала від англійського уряду знищити книжку
Д.Флетчера, а по відмові сама скуповувала і палила. Від
австрійського уряду вимагала 1707 р. знищити книжку
Ю.Корба. Підкупила 1800 р. французького друкаря, щоб
той не друкував невгодні Московщині місця в книжці К.де
Рульєра. Загарбавши Крим, Московщина зібрала і по-
палила 1833 р. татарські книги, документи, скуповувала
і палила 1866 р. книжку К.Делямара, бо в ній на євро-
пейській карті була показана Україна як окрема дер-
жава. Петро І посилав своїх вивідачів по всій Європі ви-
шукували старі карти, на яких Україна зазначалася ок-
ремою державою, а Московщина називалася її правди-
вим ім’ям Moskovia. Ще коли Україна була частиною
Польщі, цар Олексій вимагав від короля, щоб він забо-
ронив друкувати українські книжки, а надруковані спа-
лив і авторів покарав на горло.

Москвини на американській та англійській службі з
допомогою москволюбів повикрадали в США і Англії,
наприклад, 35 українських технічних та наукових (терм-
інологічних) словників, що їх видала Українська Акаде-
мія Наук до її розгрому 1933 р. і які Московщина знищи-
ла в СРСР разом з авторами. Тепер ті словники Україні
дорожчі золота, бо доводиться складати суто українсь-
ку наукову та технічну термінологію. На щастя, знайшло-
ся кілька українських емігрантів, які відшукали ті слов-
ники у приватних бібліотеках поза СРСР і зробили з них
мікрофільми, щоб вони не згинули у наступній війні.
Москвини на німецькій службі понищили всі українські
громадські бібліотеки та архіви в Німеччині та в окупо-
ваних німцями країнах. У Парижі — бібліотеку й архів
імені С.Петлюри, у Празі — Українського Музею, у
Берліні та у Варшаві Українських Інститутів, у Чехії —
Українських Високих Шкіл тощо.

Щоби замаскувати загарбання України 1919-22 pp.
своїми військами, москвини в СРСР і поза ним видали
безліч книжок, які доводять, що ніякої окупації не було,
а український народ сам прилучив Україну до СРСР, що
ніякої війни між Московщиною і Україною тоді не було.
Якраз у згаданих понищених українських закордонних
архівах зберігалися тисячі історичних документів, що

викривали московську брехню. Іноземні історики з тих
документів могли довідатися правду. В СРСР такі доку-
менти знищено ще перед останньою війною. А вцілілі
задля московських потреб залишено в Академії Наук
УРСР замкнутими на сім замків на сьомому поверсі
будинку книгозбірні. Кремлівські можновладці знають
ліпше за будь-кого справжню «силу» СРСР. Знають, що
сидять на вулкані. Знають ліпше за українців силу Украї-
ни і причини її слабкості. Знають, що найбільшою її слаб-
кістю є ЗНЕВІРА українців у власних силах, яку породило
незнання української історії, бо Московщина навчала їх
брехливої, перекрученої для московських потреб.

Знищені і заховані історичні документи нищили мос-
ковську брехню про слабкість України, доводили на
фактах СИЛУ України. Московщина знає, що саме і лише
Україна заб’є осиковий кіл у могилу московської імперії.
Отже, старається всіма способами ослаблювати Украї-
ну, бо пізнавши свою історію, українці напевно усвідо-
млять свою СИЛУ. Розуміючи це, Москва 24 травня 1964
р. підпалила український архів, що переховувався у кни-
гозбірні АН УРСР — саме сьомий поверх, де зберігали-
ся документи з визвольної боротьби України в 1917-37
pp. Московщина визнала, що згоріло понад 600 тисяч
документів. Раніше Московщина спалила головні націо-
нальні книгозбірні в Ашхабаді (Туркменія) та в Самар-
канді (Узбекистан).

Московські емігранти з таємною допомогою посоль-
ства СРСР та посольства т.зв. УРСР (керівник Л.Кизя)
робили все, щоб заокеанські українські переселенці не
поставили пам’ятника Т.Шевченкові у столиці США. По-
сипалися до уряду протести проти пам’ятника. Могутня
московська мафія тиснула на членів парламенту та се-
наторів, погрожувала їм, якщо не скасують свого дозво-
лу. Пам’ятник відкрив 24 червня 1964 р. колишній пре-
зидент Д.Ейзенхауер. Понад 100 тисяч українських пе-
реселенців з усього світу приїхали на цю урочистість.

Самої лише залізної завіси і нищення правдивих кни-
жок та документів замало, щоб підтримувати міф про
силу Московщини. Треба якось цю силу доводити. Кате-
рина II дала Вольтерові 25 тисяч рублів, щоб він написав
історію московської держави. Микола І давав Бальза-
кові ще більшого хабара, щоб той написав проти книж-
ки А. де Кюстіна про Московщину. Московський уряд до
1917 р. щороку платив паризьким часописам, щоби вони
не друкували чогось шкідливого Московщині. Платив і
пізніше: уряд СРСР заплатив 1925 р. паризьким часо-
писам 750 тисяч франків хабара. Всі москволюбні ви-
дання в Галичині виходили за московські рублі. Опла-
чуються й донині тисячі москволюбних книжок. Наприк-
лад, відомий англійський автор політичних, економіч-
них, націознавчих праць Сідні Веб (не комуніст) заду-
мав написати книжку про СРСР, поїхав до Москви. Там
дали йому вже написаний англійською мовою великий
рукопис і виразно натякнули, що він може видати його
під своїм ім’ям, перевіривши мовляв цифри та факти, а
працівник московського посольства в Лондоні перекла-
де потрібні йому матеріали безплатно. С. Веб так і зро-
бив, видав під своїм прізвищем книжку: «Советский ком-
мунизм — новая культура» загальним накладом 100
тисяч примірників. Ця історія виявилася лише тому, що
службовець міністерства закордоних справ у Москві і
співавтор того рукопису Ігор Боголєпов утік з СРСР і роз-
повів усе сенатській комісії США.

Та чужинець, зрозумівши, що він помилився, може
«зрадити» Московщину. Чистокровний же москвин бо-
ронитиме будь-який свій уряд. Вороги радянської вла-
ди — москвини-емігранти і москвини-в’язні боронили,
боронять і боронитимуть ту владу, бо вона рятувала,
рятує і рятуватиме московську імперію від розвалу. Ге-
нерал А.Денікін у 1941 р. закликав своїх колишніх гене-
ралів і офіцерів повертатися до СРСР боронити імпе-
рію. І багато повернулося. Запеклий монархіст В.Шульгін,
переконавшись (за кордоном), що більшовики врятува-
ли і рятують московську імперію, назвав трагічним не-
порозумінням війну 1918-20 pp. московського «білого»
війська проти московського «червоного», бо ж обидва
були московські національні, і обидва мали ту саму мету
— рятувати імперію.

Таким чином московська залізна завіса від усього світу
існує від першого дня Московщини по сьогоднішній. Існує
вже 800 років.

ЗАЛІЗНА ЗАВІСА
МОСКВИНА

(Закінчення. Початок на 6 стор.)

1 січня святкувала свій 55-річний ювілей жи-
телька с. Либохора Ганна Миколаївна Дзерин.

Дорогу і люблячу матусю, добру, чуйну і турбо-
тливу бабусю, з нагоди ювілейного дня народжен-
ня, сердечно, вітають сини Віктор і
Сергій, дочки Наталія, Світлана і
Катерина, онуки Вероніка, Вікто-
рія, Юліана і Максим та бажа-
ють дорогій людині міцного
здоров’я, світлої радості в
житті, родинного благопо-
луччя, рясних Божих благо-
словінь.

Люба матусю, бабусенько
мила,

Спасибі велике, що Ви нас
зростили,

Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Із 70-річчям від дня народження, яке святку-
вала 1 січня, дорогу і люблячу матусю, найкращу у
світі бабусю, жительку с. Присліп – Марію Михай-
лівну Лимар – від щирого серця і з великою любо-
в’ю вітають сини Іван і Михайло, невістка Людми-
ла, онучки  – Таня з чоловіком, Інна, Марійка з

чоловіком Ігорем, Галина і бажають
ювілярці неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я – без
ліку і довгого-довгого щасливо-
го віку!

За ночі безсонні, проведені
з дітьми,
 За пісню колискову, що нам

співали Ви,
Спасибі Вам, рідненька, нехай

щастить в житті,
Низький уклін Вам, люба, до самої землі.
А ми в молитвах наших проситимем щод-

ня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа,
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви  із нами
Своє сторіччя, найдорожча наша бабусе й

мамо!

ДОБРОПОРЯДНА ЛЮДИНА
Ці слова ми адресуємо сьогодні лісничому Ясе-

ницького лісництва Юрію Мироновичу Маковецько-
му. Людина, кажуть, народжується для добра, а
прагнення творити його робить її чуйною, мило-
сердною, порядною і доброю. Таким, у нашому  ро-
зумінні, є Юрій Миронович. Не надто довго він опі-
кується нашим шкільним лісництвом, але навіть
за цей проміжок часу ми відчули в його особі турбо-
ту про нас, про дітей. Нещодавно він організував
одноденний відпочинок в санаторії «Женева» у м.
Трускавець. Нехай недовгим був цей відпочинок, про-
те запам’ятається він нам на все життя. Ми не
тільки скупалися, намилувалися навколишніми
краєвидами, але й чудово провели свій час. І це ро-
бив і робить Юрій Миронович з любов’ю і увагою до
нас. І ми, діти, це дуже відчуваємо. Під кінець відпо-
чинку ми скуштували гарячої смачної, духмяної
кави. Завдячуючи нашим батькам і вчителям, ми
поводилися  організовано, згуртовано і виховано.

Повертаючись з м. Трускавець, ми заспівали Гімн «Ще
не вмерла Україна». Це був і є наш символ виявлення
безмежної любові до нашої незалежної України. Цю
любов нам завжди прививають дорогі нам вчителі нашої
Ясеницької ЗОШ.

Через газету від нас особисто, від імені наших батьків
і керівника гуртка «Шкільне лісництво», хочемо висло-
вити Юрію Мироновичу велику подяку, побажати йому
міцного, як карпатські буки, здоров’я та великого людсь-
кого щастя.

Також від щирого серця ми дякуємо Ясеницькому
лісництву за подарунки до Дня Святого Миколая чле-
нам нашого шкільного лісництва та членам гуртка
«Лісівники-екологи» районного БДЮТу.

Будьте завжди добрими і щедрими. А ми, учні, завжди
будемо пам’ятати, що любов до природи, бережливе
ставлення до неї – це наш святий обов’язок.

Веселого вам усім Різдва Христового і щедрої Коля-
ди.

З повагою – учні Ясеницького шкільного лісництва.



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

Продам культиватор (диски кінні). Куплю шкіру ВРХ.
Тел.: 0973410398; 0668015338.

Колектив Завадівського НВК висловлює щире співчуття колишній
вчительці математики Марії Іванівні Саварин з приводу тяжкої втра-
ти – смерті матері.

Колектив Явірського НВК висловлює щире співчуття директору
Марії Степанівні Юсипович з приводу тяжкої  втрати – смерті чоло-
віка – Івана Івановича.

«Відомий історик І. Шаране-
вич (1870 р.) стверджував, що
римська провінція Дахія (106-
274 рр.н. е.) сягала витоків Сяну
та Дністра, а римляни шукали в
Карпатах срібло, мінеральну
воду, сіль, можливо, залізо. На
карпатському соляному шляху,
на території с. Бориня, було
знайдено срібні динарії (98-198
рр.н.е.). Активно займалися со-
леварінням по всій Бойківщині,
центри солеваріння були й на
Турчанщині. Щоправда, від ко-
лишніх солеварень не залиши-
лось й сліду, але вода із соляних
джерел, які б’ють й досі, вико-
ристовується для лікування, до
таких солонців завжди сходять-
ся тварини.

Є найдавніша згадка й про
карпатські залізні руди, вона
датується 1472 роком. У 1830
році в Карпатах вже було 22 ко-
пальні заліза, пізніше добави-
лися ще дві – одна на Дрогобич-
чині, та ще одна – в Зубриці.
Коли різко зросла вартість де-
ревини для опалення, ці ко-
пальні перестали діяти.

У 1810 році геолог Шандер
відкрив вапняно-залізні руди на
півдні Львівських Карпат – у поясі
Жупани-Кривка. Неексплуато-
вані залізні руди були відомі в
Жукотині і Борині. А західніше
Івашківців, аж до Верхнього Гус-
ного, були відкриті поклади міді.

Нафта (карпатська назва
«ропа») відома в Карпатах з
найдавніших часів. Доказом є
чисельні топоніми – як от назва
села Ропавське. Поверхневі ви-
токи карпатської нафти знахо-
дяться в Бітлі і Ясениці. Легка,
так звана бензинна нафта відо-
ма у «бришківській лінії» (від
Явори до Мшанця). (Навіть в
Турці, на теперішній вулиці Звір,
ще років 70 тому, знаходилася
«нафтарка» – кількаметровий
колодязь, з якого люди, спуска-
ючи на мотузках відра, черпали
нафту. Зараз це місце – заросло
чагарниками – авт.). Нафту ши-
роко застосовували для лікуван-
ня корости, використовували
для просмолення дахів.

Найстарішим нафтовим про-
мислом Турчанщини є село
Лімна. Тут родовище нафти
відкрили у 1848 р., в урочищі Ли-
сянка, на глибині 80 м, але ви-
добуток скоро припинили через
поганий збут. Згодом, у 1874 році
тут знову пробурено три сверд-
ловини і знайдено нафту на гли-
бинах 63-76 м. Видобуток стано-
вив 60 тонн на рік (1918р.). Авст-
рійський геолог Вальтер вважав
цей терен дуже продуктивним,
а для експлуатації було залуче-
но Бельгійсько-Галицьке това-
риство.

Копальня у Малій Волосянці
відома з 1903 року, але інтенсив-

но розбурена в 1928 році. Роз-
рекламована за кордоном гео-
логом Е.Бартелем, вона експлу-
атувалася до 1970-х років Туркі-
вським промкомбінатом. Чоти-
ри свердловини, глибиною 70-
315 м , давали щодоби 40 кг на-
фти.

Карпати також містять сліди
кам’яного вугілля, поклади яко-
го відомі в Лосинці, Залікті, Бітлі,
Яблунові, Дністрику Дубовому,
Верхньому Висоцькому й Жуко-
тині.

Досить маловідомим є кар-
патське виробне каміння, «мар-
мароські діаманти», або драго-
ніти. Це видозміна кварцу, що
зустрічалася в олігоценових
пісковиках у долинах деяких кар-
патських рік, в тому числі і річки
Стрий. Є згадка про те, що один
цінний камінь, званий «мигда-
лин», австрійський мандрівник,
геолог, лікар Бальтазар Гакет
назвав кращим каменем Гали-
чини. Цей камінь зустрічався в
долинах рік Сяну, Стрия і
Дністра. Камінь, знайдений у р.
Стрий, губернатор Галичини
Бригідер подарував Львівській
академії.

З ХУІІІ ст.. відома знахідка виду
чорної метаморфічної породи у
Дністрі – так званого пробного
каменю, який використовувався
ювелірами для визначення про-
би срібла.

 У жовтні 1932 року, біля
підніжжя Пікуя, було знайдено
великі поклади базальту вулка-
нічного походження, аналіз яко-
го проводили у «Львівській пол-
ітехніці».

З усього цього видно, що наші
гори Карпати таять під собою
дуже багато таємниць, які  спо-
нукатимуть дослідників, гео-
графів, геологів до нових
відкриттів.

 Підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.

ПІДЗЕМНІ ТАЄМНИЦІ
НАШИХ КАРПАТ

Прекрасні і неповторні наші Карпати своєю чарівністю і кра-
сою, цілющими чудодійними рослинами і мінеральними водами,
багатим тваринним світом. Але і в своїх надрах наші гори
таять чимало багатств. Корисні копалини Карпат відомі із
сивої давнини. Саме вони зумовили утворення тут найстарі-
ших поселень. Вчені і дослідники доводять, що найдавніші оселі
в наших Карпатах пов’язані з видобутком солі. Про це я дізна-
лася із статті відомого краєзнавця Оксани Нагорної «Підземні
таємниці Карпат». Ось як дослідниця розповідає про  надра
місцевості, в якій ми проживаємо.

ЩЕ ОДНА ДЕПУТАТСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ

Як відомо, в нашому районі давно діє приймальня депутата
Верховної Ради України, обраного по 125-му виборчому округу,
Андрія Лопушанського. А віднедавна вона, так би мовити, ма-
тиме пару.

20 грудня депутати районної ради виділили приміщення, площею
11,5 кв. м, для роботи помічника-консультанта депутата Верховної
Ради України від партії «Європейська Солідарність» Олега Синют-
ки. Приймальня знаходиться в приміщенні культурного центру «Ук-
раїна», за адресою: м. Турка, Майдан Шевченка, 1.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Виконком та депутатський корпус Ясеницької сільської ради вис-
ловлюють щире співчуття депутату  сільської ради Володимиру Йо-
сиповичу Струналю з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Учні 7-го класу Явірського НВК висловлюють щире співчуття ди-
ректору НВК Марії Степанівні Юсипович та класному керівнику На-
талії Іванівні Бринь з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка та
батька.

Колектив Явірської сільської ради висловлює щире співчуття ди-
ректору Явірського НВК Марії Степанівні Юсипович з приводу тяж-
кої втрати  – смерті чоловіка.

Продається новозбудований двоповерховий буди-
нок в с. Воютичі (10 км від Самбора), розміром 9х9 м. Є
три фази, проводка, газ, нові дубові вікна, металоп-
рофіль, поштукатурений. Літня кухня – 4,5х9 м. Сад при-
ватизований. Біля центральної дороги. Тел.:
0965153853.

Шановні жителі району і гості Турківщини!
Запрошуємо вас відвідати найсмачніший бойківський

гастро-фестиваль «БОЙКІВСЬКА КИСЕЛИЦЯ – 2020!»
Свято відбудеться 9 січня 2020р. в с. Лосинець (на

території місцевої школи).
Проводиться захід з метою популяризації старовин-

ної бойківської страви – киселиці.
Запрошуємо заодно й церковні хори, самодіяльних

митців, усіх бажаючих прийти на свято, щоб разом ще й
поколядувати.

Початок – о 13.00 год.
Відділ культури Турківської РДА.

ЗА ПИЯТИКУ ЗА
КЕРМОМ  – КРИМІНАЛ

З 1 січня 2020 року набирає чинності ухвалений Верховною
Радою закон про застосування кримінальної відповідальності
за водіння в нетверезому стані.

У Кримінальному кодексі України з’явилася нова стаття 286-1,
відповідно до якої за кермування у нетверезому стані передбачена
кримінальна відповідальність.

Кримінальна відповідальність, за ст. 286-1 КК, загрожує водіям у
разі:

- керування транспортними засобами в стані алкогольного, нар-
котичного, або іншого сп’яніння, або під впливом лікарських препа-
ратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

- передача керування транспортним засобом особі, яка перебу-
ває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препа-
ратів;

- відмова водія від проходження медичного огляду на стан сп’ян-
іння, або щодо вживання таких лікарських препаратів;

- вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транс-
портної пригоди за його участі алкоголю, наркотиків, а також лікарсь-
ких препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до
офіційно затвердженого складу аптечки, або призначені медичним
працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений
на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою
медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння, або щодо вживання лікарських
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийнят-
тя рішення про звільнення від проведення такого медичного осві-
дування.

За всі перераховані вище дії передбачено штраф від 1 до 2 тис.
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 32 тис.
грн.) і позбавлення права керувати транспортним засобом на строк
до 3 років.

У разі повторного правопорушення штраф складе до 51 тис. грн.
з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3
років.

Днями з’явилася інформація про можливе відтермінування дії
статті Кримінального кодексу. Але й поза тим, покарання за керму-
вання у стані алкогольного сп’яніння має бути невідворотнім уже
сьогодні.


