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– Пане Іване, наприкінці 2019 року область зас-
кочила новина про відставку Маркіяна Мальсько-
го. Як Вам працювалося з екс-головою?

– Маркіян Маркіянович –  високоморальна осо-
бистість. У його роботі та ставленні до підлеглих
було щось явно нове, не притаманне до відносин у
владних коридорах на Винниченка, 18. Жодних цьку-
вань, залякувань, жодних незрозумілих завдань.
Чіткий, фаховий, юридично підкований керівник.

Він дуже швидко розставив акценти і розібрався,
хто з працівників ЛОДА справді працює, а хто зай-
мається якимось непотрібними речами. Люди, яких
він прийняв на роботу в облдержадміністрацію, ма-
ють гарну репутацію, не були, як-то кажуть, «замі-
шані» у якихось аферах. Ніхто нічим не може дорік-
нути Мальському за цей короткий період його ро-
боти в стінах ЛОДА. І це чудово.

До приходу в облдержадміністрацію я 12 років пра-
цював у Львівській облраді. Займався проектами місце-
вого розвитку, активно працював у своєму окрузі в се-
лищі Брюховичі, що під Львовом.

За чотири роки ми з селищним головою Володими-
ром Доманським, депутатом Львівської міської ради

Богданною Зубрицькою, колегами-депутатами селищ-
ної ради, виконкомом спільно реалізували понад 100
різноманітних проєктів. Нам вдалося з різних бюджетів
«притягнути» на розвиток селища понад 200 мільйонів
гривень! Але найбільше всі брюхівчани в очікуванні

відкриття нової сучасної школи на 660 дітей, і це ми теж
зробимо!

– На Вашу думку, чому Президент звільнив Мальсь-
кого?

– Про це варто, напевне, спитати Маркіяна, чи самого
Президента. Немає вічних посад. Наскільки знаю, він
повертається до адвокатської роботи, яку виконував до
свого призначення. Каже, державна служба – це не його.
Але я чітко знаю, що в цей складний політичний період
після парламентських виборів Маркіян став достойною
кандидатурою голови ЛОДА. Його дипломатичний хист
зберіг спокій в області і гарантував цивілізовану пере-
дачу влади новій команді.

– Кажуть, що були питання до роботи команди. Хоча
область, за методикою Кабміну, потрапила на 5-те
місце, це ж найкращий результат за останні 4 роки?

– Незадоволені і «нашіптувачі» завжди були, є і бу-
дуть. Влада не дівчина на виданні, щоб кожному подо-

батися. Особисто вважаю, що наша коман-
да не провалила жодного завдання чи
рішення, – навпаки!

Ми виконали обласний бюджет за 2019
рік на 103 %. Також успішно реалізовано
всі обласні цільові програми.

Львівщина – одна із перших областей
країни також успішно прийняла обласний
бюджет на 2020 рік. До речі, всі фракції
Львівської обласної ради голосували за
нього, окремі одноголосно, інші частково.
Це стало найефективнішим голосуванням
за останні чотири роки.

Внесено зміни і доповнення до облас-
них цільових програм на 2020 рік, що доз-
волить вже з січня розпочати формуван-
ня напрямів використання коштів облас-
ного бюджету, – забезпечити ефективне і
ритмічне фінансування проектів для гро-

мад області.
На останній сесії облради прийнято Стратегію роз-

витку області до 2027 року. Маємо максимально конст-
руктивну роботу з обласною радою за останні роки в

Іван Собко:

«В ЦЕНТРІ УВАГИ ВЛАДИ МАЄ БУТИ
ЛЮДИНА, А НЕ ЧИЇСЬ «ПРИМХИ»

Іван Собко – заступник голови Львівської ОДА з питань охорони здоров’я, культури та релігій, освіти і
науки, а також спорту та фізичної культури, проектів місцевих ініціатив, депутат Львівської обласної
ради, заступник голови постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку. Народив-
ся у с.Беньова Турківського району. Зараз проживає в Брюховичах, що біля Львова. У виконавчій владі
працює понад три місяці. У розмові з журналістом LMN Іван Собко розповів про те, як працюється в
облдержадміністрації, які проблеми вдалося вирішити у минулому році та які виклики чекають Львівщи-
ну у 2020-му у галузях, які курує.

(Закінчення на 3 стор.)

Із золотим ювілеєм, який святкувала
7 січня, та Різдвяними святами дорогу,
люблячу дружину, чуйну і турботливу маму
– Наталію Миколаївну Громик, жительку
с. Верхнє Ви-
соцьке – від щи-
рого серця і з
великою любо-
в’ю вітають чо-
ловік Євген,
дочка Марічка і
бажають люб-
лячій ювілярці
міцного здоро-
в’я, теплоти та
ніжності, удачі,
в е л и к о г о
людського щас-
тя, довголіття,
Божої опіки і
благословення на довгій життєвій до-
розі.

Є Ви, рідненька, між нами у хаті –
Всі ми щасливі, всі ми багаті.
Хай роки минають, як чиста вода,
Для нас Ви, люба, завжди молода!
Вогнями палає красуня-ялинка,
Немов з ювілеєм віта,
Бажаємо щастя, здоров’я, любові
На довгі, прекрасні, щасливі літа!

ЗАТВЕРДЖЕНО ОНОВЛЕНИЙ
СПИСОК ПРИСЯЖНИХ

Наприкінці минулого року сесія Турківської районної ради своїм рішенням затвердила оновлений список присяжних
до Турківського районного суду, у складі 20 осіб.

Зокрема до нього увійшли: Галина Анохіна – начальник відділу кадрів  КНП «Турківська ЦРЛ», Мирон Бойко – колишній
керівник апарату Турківської РДА, а нині пенсіонер, Надія Вовчанська – завідувач клінічно-діагностичної лабораторії КНП
«Турківська ЦРЛ»,  Оксана Васильків – директор студії районного радіомовлення «Карпатський гомін», Микола Гав’як –
заступник директора Турківської ЗОШ І-ІІ ст., Оксана Галишин – завідувач бібліотеки-філії с. Ісаї,  Надія Гладіна – провідний

юрисконсульт Турківської районної філії Львівського обласно-
го центру зайнятості, Богдан Дудурич – пенсіонер органів
внутрішніх справ, Світлана Ільницька –  старша медична сес-
тра приймального відділення КНП «Турківська ЦРЛ», Петро
Ільницький – зубний технік КНП «Турківська ЦРЛ», Дмитро
Кудрич – юрист відділу освіти Турківської РДА,  Тарас Малець –
головний бухгалтер ДП «Боринське лісове господарство», Іван
Нагайко – заступник головного лікаря з медичного обслугову-
вання населення КНП «Турківський РЦ ПМСД», Надія Романів
– приватний підприємець, Богдан Сакаль – діловод приват-
ного нотаріуса, Ганна Семків – директор центральної район-
ної бібліотечної системи, Володимир Струналь – вчитель Ясе-
ницького НВК,  Микола Цюпа – пенсіонер, Надія Яворська –
начальник відділу заробітної плати   відділу освіти Турківської
РДА, Михайло Яворський – завідувач Народного дому с. Зава-
дівка.

До судового засідання, на вимогу підсудного,  присяжні за-
лучаються в кримінальних провадженнях,  якщо суд розглядає тяжкий, або особливо тяжкий злочин, коли йдеться про
довічне позбавлення волі, та в окремих випадках – при розгляді цивільних справ.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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НОВИЙ РІК ТА РІЗДВО У
ПОЛОГОВОМУ ДІЙСНО БУЛИ

ВИХІДНИМИ
У ці  два святкові вихідні  й справді, на відміну від попередніх

років, акушерки і лікарі пологового відділення КНП «Турківсь-
ка ЦРЛ» відпочивали. Народження були тільки за кілька годин
перед  початком Нового, 2020 року, і у Святий вечір – напере-
додні  радісного християнського свята Різдва Христового.

– Тож за перший тиждень нового року у нашому відділенні на світ
Божий появилося  вже  п’ятеро  гарненьких немовлят –  3 хлопчики
і 2 дівчинки, – каже  лікар-акушер  пологового відділу Едуард Миньо.
– Щоправда, четверо з них – шляхом кесаревого розтину. І в один
день  наші медики  приймали троє пологів, де діточки народилися
саме  завдяки такому операційному втручанню. Дай Боже усім  но-
вонародженим  міцного здоров’я, а їхнім батькам великого сімей-
ного щастя.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогого і  люблячого чоловіка і батька, доброго і турбо-
тливого дідуся і швагра, жителя с. Верхнє Висоцьке – Васи-
ля Миколайовича Пукецу – сердечно вітаємо із золотим юв-
ілеєм – 50-річчям – і Днем ангела! Бажаємо міцного здоро-
в’я і оптимізму, гарного настрою і прихильності долі, мирно-
го неба над головою і сімейного благополуччя, рясних Бо-
жих благословінь і опіки Ангела-охоронця.

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.

В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
Бо більшого щастя на світі нема.

Хай Ангел-охоронець Вас оберігає,
Хай Господь свою милість і ласку по-

силає,
Щастя і радості бажаємо без ліку,
Родинного тепла, любові ,благо-

даті Вам – довіку!
З повагою –  дружина Галина, син Ва-

силь, невістка Віра, онук Іван, свість
Люба з сім’єю, швагро Василь.Чи то навмисно, чи випадко-

во, законопроєкт не врахував
необхідність внесення змін
щодо кваліфікаційних вимог в
частині громадянства відносно
наступних посад:

1. Голови та членів Націо-
нальної комісії з цінних паперів
та фондового ринку в Законі Ук-
раїни «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в
Україні».

2. Голови та членів національ-
ної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації в Законі Украї-
ни «Про телекомунікації».

3. Голови та членів національ-
ної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків
фінансових послуг в Законі Ук-
раїни «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків
фінансових послуг».

4. Членів ЦВК в Законі Украї-
ни «Про Центральну виборчу
комісію».

5. Працівників поліції в Законі
України «Про Національну пол-
іцію».

6. Директора Державного
бюро розслідувань, першого за-
ступника Директора Державно-
го бюро розслідувань і заступни-
ка Директора Державного бюро
розслідувань, директора тери-
торіального органу, керівника
підрозділу центрального апара-
ту Державного бюро у Законі Ук-

раїни «Про Державне бюро роз-
слідувань»

Окрім цього, президентський
законопроєкт не врахував не-
обхідність негайного звільнення:

а) Секретаря Ради національ-

ної безпеки і оборони України
та його заступників у випадку
виявлення факту громадянства
(підданства) іноземної держави
в Законі України «Про Раду на-
ціональної безпеки і оборони
України»

б) Військовослужбовця, який
приховав громадянство іншої
держави.

в) Члена ЦВК – виявлення

факту громадянства (піддан-
ства) іноземної держави в За-
коні України «Про Центральну
виборчу комісію»

г) Працівника НАБУ в Законі
України «Про Національне ан-
тикорупційне бюро України».

Заслуговує на окрему увагу
Закон України «Про ДБР». Ви-
являється, у ньому немає додат-
кових підстав для звільнення
працівника цього правоохорон-
ного органу, як це передбачено
у законах.

Також поза увагою президен-
тського законопроекту залиши-
лись інші особи, що мають відно-
шення до державних та суспіль-
но-важливих справ:

- нотаріуси;
- приватні виконавці;
- судові експерти;
- судді та члени їх виборних

органів;
- адвокати України ( у проф-

ільному законі виявляється, що
адвокатом України може бути
навіть особа без громадянства,
чи іноземний громадянин, і у
цьому статусі може бути обра-
ним на виборну посаду до дер-
жавного органу – вищої ради
правосуддя;

- народні депутати України.
Зважаючи на суттєві недоліки

вкрай важливого законопроек-
ту, я вніс альтернативний зако-
нопроект №2590-1 – проект За-
кону про внесення змін до дея-
ких законів України щодо усунен-
ня осіб з подвійним громадян-
ством від державних та суспіль-
но важливих справ.

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,
депутат Верховної Ради Ук-

раїни.

ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ
ЗАЛИШАЄ НАРОДНИМ ДЕПУТАТАМ

УКРАЇНИ МОЖЛИВІСТЬ МАТИ
ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО

12 грудня 2019 року Президент України вніс до Верховної Ради
України законопроєкт №2590 щодо питань громадянства.
Його розроблено з метою удосконалення правового забезпе-
чення регулювання питань громадянства України та вирішен-
ня питання звільнення з державних посад осіб з подвійним гро-
мадянством.

Державна служба зайнятості, яка надає населенню
посередницькі послуги з працевлаштування, постійно
йде в ногу з часом, відточує методи, форми та стиль
роботи, допомагаючи тимчасово незайнятим особам
знайти роботу, а працедавцям – укомплектувати ва-
кансії.

Аби спростити доступ до потрібної інформації, для ши-
рокого кола громадськості діє сайт Державної служби
зайнятості (https://www.dcz.gov.ua). Відвідувачі цього
іміджевого ресурсу можуть почерпнути відомості про
стан та динаміку розвитку локального ринку праці, дізна-
тися про основні напрями роботи служби зайнятості,
зміст послуг для різних категорій населення, вивчити
професійний склад зареєстрованих безробітних, розм-
іри заробітних плат, які зазначені у вакансіях, прочита-
ти матеріали новинного характеру.

Скориставшись на сайті сервісом «Електронна чер-
га», у режимі онлайн можна записатися на прийом до
спеціалістів будь-якого центру зайнятості й таким чи-
ном зекономити час, зарезервувавши дату та годину
відвідування для пошуку роботи.

Представники фірм і компаній, завдяки закладці
«Електронний кабінет роботодавця», мають змогу пе-
реглянути резюме пошуковців місця праці, дистанційно
подати до центру зайнятості звіти про кадрові потреби,

переглянути стан укомплектування заявлених вакансій
і кількість виданих претендентам направлень, ознайо-
митися зі станом договорів щодо організації громадсь-
ких та інших робіт тимчасового характеру, з’ясувати чис-
ло осіб, скерованих до них після професійного навчан-
ня.

Чимало зручностей створено й для тих, хто за сприян-

Онлайн-сервіси служби
зайнятості як вияв турботи та

уваги до потреб клієнтів
Світ невпинно змінюється, прогресує наука, змінюється техніка, удосконалюються процеси комуні-

кації, повсякденне життя кожного із нас уже немислиме без гаджетів, електронної пошти, онлайн-спілку-
вання тощо. Одне слово, діджиталізація сервісів стала звичною справою й сприймається у суспільстві
як ознака сучасності, зручності, доступності, а ще – як вияв турботи та уваги до потреб клієнтів.

ня служби зайнятості прагне знайти роботу. Приміром,
сервіс «Електронний кабінет безробітного» дозволяє
створити й розмістити в мережі Інтернет власне резю-
ме, самостійно переглянути базу вільних робочих місць
і вакантних посад, ознайомитися з переліком пропо-
зицій тимчасової зайнятості та напрямами професій-
ного навчання, перенавчання чи підвищення кваліфі-
кації. Безробітні можуть почерпнути інформацію про
нарахування та виплату допомоги з безробіття, пере-
глянути дані про заплановане та фактичне відвідування
центру зайнятості, або ж дізнатися про заходи, які відбу-
дуться у центрах зайнятості найближчим часом, запи-
сатися на ті з них, що зацікавили.

Для молоді, у тому числі старшокласників Турківщини,
корисна онлайн-платформи «Моя професія: консуль-
таційна мережа» (https://myprofession.com.ua/) та
«Платформа профорієнтації та розвитку кар’єри» (http:/
/profi.dcz.gov.ua/), де можна пройти тестування і визна-
чити власні здібності, нахили, інтереси до різних видів
діяльності та професій.

Відвідувачі каналу Львівського ОЦЗ на популярному
відеохостингу «YouTube» мають змогу переглянути віде-
орезюме пошуковців роботи та відеовакансії
підприємств, установ та організацій. До слова, безробі-
тним презентаційний ролик допомагають створити спец-
іалісти центрів зайнятості.

Уже п’ять років поспіль Львівський ОЦЗ веде свою
сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» (https://
www.facebook.com/LvivOCZ/), де щоденно публікує но-
вини у сфері зайнятості регіону, вміщує успішні історії
ексклієнтів, котрим служба зайнятості допомогла зміни-
ти життя на краще, оприлюднює цікаві відеосюжети,
світлини, фотогалереї, а також оперативно надсилає
відповіді на запитання, які турбують читачів.

Запроваджуючи Е-сервіси, служба зайнятості вкотре
демонструє, що вона гнучко реагує на виклики часу, вжи-
ває всіх заходів, щоб безробітні та працедавці отрима-
ли адаптовані до своїх потреб послуги для роботи в Ук-
раїні.

Мирослава ПАВЛИК,
директор Турківської районної   філії Львівського

ОЦЗ.

ПАМ’ЯТНИК ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКУ
ПЕРЕДАДУТЬ МІСЬКІЙ РАДІ

З часу спорудження у м.Турка пам’ятника Генію української
нації Тарасові Шевченку, він перебував на балансі Турківської
районної ради.

І лише нещодавно, рішенням сесії райради, його передано на
баланс мерії, яка й опікуватиметься ним, відповідно проводячи
ремонти та догляд.

Наш кор.
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плані фінансово-господарської
діяльності.

На жаль, за цей період робо-
ти були і дуже важкі речі, такі як
обвал будинку в Дрогобичі. Та
попри все, вдалось доопрацю-
вати це питання. Виділили з ре-
зервного фонду гроші для
підтримки постраждалих. Зараз
Кабмін виділив кошти, люди от-
римають нове житло.

Усі знають про проблеми у
Новому Роздолі та Новояворі-
вську. У відсутності тепла у
людських оселях окремі народні
депутати і політичні партії хотіли
звинуватити Мальського. Просто
тупо піарилися на біді. Ніхто тоді
не говорив про те, що це місцеві
депутати разом із міським голо-
вою віддали свого часу ТЕЦ в
приватні руки. А вже нові влас-
ники натворили там чудес. Спра-
вою, займалось ДБР, арештува-
ли рахунки, почались
ліквідаційні комісії. А до чого тут
голова ОДА? Нікого не цікави-
ло…

– Відчуваєте, що попередня
влада вставляє палки в коле-
са?

– Частково так. Особливо на
районному рівні є посадові осо-
би, які звикли «протирати шта-
ни» і займаються відвертим са-
ботажем.

У нас була підтверджена
інформація, що деякі з керів-
ників на місцях певний час от-
римували вказівки робити все
якомога гірше, аби показати, що
новий голова ЛОДА поняття не
має в державному управлінні.
Ми не за партійними ознаками
відбирали на роботу, але коли
люди явно виконують функцію
шкідника, тоді для чого їм бути у
владі? Щоб вирішувати свої при-
ватно-партійні питання? Ідіть
працюйте в іншій сфері.

– Які у Вас стосунки з кері-
вництвом Львівської обласної
ради?

– Виключно робочі. Часто гос-
тро дискутуємо на засіданні по-
стійних комісій, сесіях обласної
ради.

До прикладу, на останній сесії
ЛОР я, як профільний заступник
та депутат облради, просив, щоб
ми розглянули перетворення
двох обласних медустанов (до-
рослий і дитячий психдиспансе-
ри) у некомерційні комунальні
підприємства, щоб останні змог-
ли успішно співпрацювати з 01
квітня 2020 року з Національ-
ною службою здоров’я України
(НСЗУ). Виглядало так, що пи-
тання хотіли «прокатати», але
все ж здоровий глузд взяв своє.
Хоча з двох проєктів рішень ко-
леги-депутати підтримали лише
один… Так що по-різному буває.

– У Львівській ОДА явно по-
більшало молоді. Молодий вік
– це нова вимога при відборі
кадрів?

– Мальський підтримував дум-
ку, що людина найбільш ефек-
тивна у віці 30-50 років. Основна

вимога – щоб було бажання пра-
цювати. На чиновницьке місце
можна посадити вундеркінда,
який закінчив Гарвард. Але що з
того, якщо простій людині треба
буде записуватись за кілька
тижнів наперед, аби потрапити
до нього на зустріч.

Наша команда в останні
місяці фактично працювала на
те, щоб зламати цей стереотип.
У мене та моїх колег, заступників
голови ЛОДА, принципово зав-
жди двері відчинені. Люди при-
ходять тоді, коли мають пробле-
му. Не розумію такого, щоб з
району мешканці хотіли потра-
пити до заступника і записува-
лись за кілька тижнів до цього.
Час пройде, і питання може вже
бути неактуальним. Не сприй-
маю цього…

– Цього року відкрили дуже
багато сучасних спортивних
майданчиків. Звідки взялись
гроші?

– Насправді гроші були й ран-
іше, не було цілісного бачення.
Тут відзначаю максимально
конструктивну роботу обласної
ради також.  Коли керівництво
облради чи комісії пропонують
місцевій владі щось зробити,
виконавча у свою чергу досить
часто казала: «Це неправильно,
ми так не хочемо, давайте іна-
кше». Виконавча тоді дає поси-
ли на обласну раду, а та: «Так не
добре, хочемо по-своєму». І от
через такий пінг-понг втрачали-
ся кошти, роботи не виконува-
лись. Зараз виправили цю ситу-
ацію, тому є результат.

– Чому торік виникла про-
блема із «Школяриками»?

– На закупівлю шкільних авто-
бусів для Львівщини у держбюд-
жеті на 2019 рік було передба-
чено понад 30 мільйонів гри-
вень, плюс співфінансування з
місцевих бюджетів. Департа-
мент освіти і науки ЛОДА оголо-
сив тендер на «Прозоро». Три
фірми пропонували свої транс-
портні засоби. Але почались
певні розбірки між самими
фірмами, і через це, на жаль,
затягнулося все у часі. Лише в
кінці жовтня ми отримали рішен-
ня антимонопольного комітету
про те, що певна структура допу-
щена до підписання контракту.
Працівники департаменту осві-
ти завантажили необхідні доку-
менти, скерували їх на платфор-
му «Прозоро», а от вона нам не
дала відповіді. І таке буває. Пи-
сали листи, їздили в департа-
мент, який відповідає за цю плат-
форму. Зрештою перед нами
вибачились і сказали писати все
спочатку. Ми втратили час.

З головою ОДА прийняли
спільне рішення: щоб ці кошти
не повернулись в державний
бюджет, вирішили перерозподі-
лити їх на погашення боргів із
зарплати освітянам. У Мінфіні та
у Міносвіти дозволили. Турківщи-
на, Сколівщина, Старосамбір-
щина, Перемишлянщина, Раде-
хівщина мали проблеми із вип-
латою зарплати. Завдяки цим 30

мільйонам, ми спільно з грома-
дами ці борги перекрили.

Тішуся, що на наступний рік
гроші є. Цілком вистачить і на
«Школярики», і на комп’ютери-
зацію, і на опорні школи  та на
розвиток профтехосвіти. Вже в
кінці січня почнемо розписува-
ти ці гроші, щоб кожна територія
отримала вагому підтримку в
освітньому напрямку у 2020 році.

– Чи є якісь напрацювання,
аби молоді спеціалісти в
освіті мали більшу зарпла-
ту?

– Щодо зарплат вчителям, то
були певні обіцянки і керівницт-
ва держави, і уряду. Тішить те,
що є додаткові кошти для моло-
дих педагогів. У держбюджеті
вони передбачені. З обласного
бюджету ми щороку закладаємо
грошові премії молодим науко-
вцям, студентам. Львівська об-
ласть – єдина в Україні, яка
підтримує молодих вчених, ми-
нулого року ми заклали 2,2 млн
грн.

У минулому році у школи по-
ставлено багато інноваційних
речей, але часто проблема по-
лягає в тому, що багато старших
за віком педагогів просто не
вміють з ними працювати. Діти
показують вчителям, як цим всім
користуватися. Є такі педагоги,
які з року в рік, уже чверть сто-
ліття, розповідають школярам
одну і ту ж лекцію. Дітям це вже
не цікаво. В час ІТ-технологій
вони сприймають інформацію
візуально. Їм потрібні мульти-
борди, дошки, нове обладнання
в кабінети хімії і фізики, ну, і
звісно, вчителі, які б знали, як з
допомогою цього працювати.
Старші вчителі повинні зрозумі-
ти, що варто дати дорогу моло-
дим.

– Багато розмов викликало
звільнення керівниці департа-
менту охорони здоров’я Ірини
Микичак. Це зачистка старих
кадрів?

– Стільки пікетів, криків і
шумів, які були викликані рішен-
нями керівниці департаменту за
цих пару місяців, раніше ніхто й
не бачив. Кожен день були скар-
ги від колективів, комісій, депу-
татів, народних обранців, окре-
мих людей.

Реформи потребують управл-
інських рішень, але в який
спосіб? Коли ви ведете авто-
мобіль, ви ж не будете їхати на
жовте, бо розумієте, що можете
скоїти ДТП. Так само тут, якщо
ви бачите, що нема зеленого
світла, не переконали той чи
інший колектив, навіщо форсува-
ти події? На щастя, в умовах сьо-
годення нав’язати комусь щось
– дуже важко. Люди знають за-
кони і розуміють їх. Чиновники
за кожний крок мають давати
відповідь, пояснювати, чому це
роблять. На жаль, з пані Мики-
чак не  було цієї правильної ко-
мунікації.

Департамент мав би займати-
ся розвитком медицини, працю-
вати над залученням коштів,

придбанням медикаментів, пра-
цювати у напрямках галузі. До
прикладу, немає зараз стратегії
розвитку психіатрії. Ні позиції, як
вона має розвиватись в області,
ні програми. Тут чомусь була
прогалина, натомість робота
керівника департаменту зводи-
лась до якихось незрозумілих
речей, як-от ліквідація «Охмат-
диту», недопущення до посад у
департаменті свіжих кадрів. Та
що казати, якщо рахунки депар-
таменту роками були заблоко-
вані, а керівник не змогла вирі-
шити цієї проблеми.

– І справді, що саме відбува-
лося з «Охматдитом»?

– Коли голова ЛОДА Маркіян
Мальський тільки приступив до
виконання обов’язків і фізично
не мав можливості вникнути в усі
справи, дуже швиденько підго-
тувався проект рішення про при-
єднання «Охматдиту» до Захід-
нокраїнського медичного дитя-
чого центру. Але біда в тому, що
так приєднували, що в результаті
написали – ліквідувати. Мотива-
ція – об’єднати заклади в один
великий. Може така ідея була б і
правильна. Але тут ніхто не мав
говорити про ліквідацію. Людям
цього ніхто не міг пояснити, тому
і вибухнуло обурення. Голова
ЛОДА висловив своє незадово-
лення з цього приводу. Йому
швиденько підготували проект
рішення, дали супровідний лист
про те, що треба звернутися в
обласну раду і підготувати свою
позицію про удосконалення на-
дання медичної допомоги дітям
у Львівській області. Назва була
фантастична, проте проекту
рішення Мальському не додали.
Голова супровідний лист підпи-
сав, проект рішення потім доче-
пили і знову дописали «об’єдна-
ти шляхом ліквідації». Це вже
була, як то кажуть, остання крап-
ля.

– Відчували, що за питан-
ням «Охматдиту» стоять
чиїсь особисті інтереси?

– Так, вже надто це питання
педалювалося. Цю справу хоті-
ли провернути якомога швидше,
дуже вже комусь це було треба.

– Зараз багато говорять
про те, що деякі райлікарні
можуть бути ліквідовані. Це
так?

– Обласна рада буде вирішу-
вати, що робити із обласними
медзакладами, які не будуть
давати собі ради. Не секрет, що
деякі райлікарні часто мають по
30-50 пацієнтів, а штат лікарів
неспівмірно більший від
кількості пацієнтів, що неприпу-
стимо… На утримання такого
медзакладу з місцевих бюджетів
витрачаються до кілька десятків
мільйонів. Якщо це для керів-
ництва району, міста чи ОТГ
ефективно – гаразд. Але я вва-
жаю, що ми не можемо собі доз-
волити витрачати на одного па-
цієнта більше, ніж у тій же
Польщі, до прикладу.

У центрі уваги влади має бути
перш за все людина, а не пра-
цевлаштування головного ліка-
ря та його чисельної родини!

– Але 20-30 людей також хо-
чуть лікуватися.

– Для цього передбачено в
області 43 амбулаторії сімейної
медицини. Вже майже 20 таких
закладів на завершенні. Ще 23
ми відкриємо до березня цього
року. Повірте, у цих закладах не
гірші умови, ніж у європейських.
Ліки, обладнання, професійні
сімейні лікарі, автомобілі «Рено

дастер», «швидкі». Якщо по-
трібно оперувати, чи ще якийсь
важкий випадок, з амбулаторій
скеровують в район чи область.
У цих лікарнях держава запла-
тить за вашу операцію.

Повірте, те, що було до цього,
іноді доходило до абсурду. У чо-
ловіка заболів палець, і він впер-
то їхав його лікувати в обласну
лікарню. Зараз, якщо грамотно
будуть працювати сімейні лікарі
в амбулаторіях, не буде
пацієнтів у слабких районних
лікарнях. Зате опорні райлі-
карні, які мають якісних фахівців,
зменшать навантаження на об-
ласні. Ця реорганізація буде
найбільшим викликом в новому
році.

– Буде багато скорочень
лікарів у районах?

– Всі рішення прийматиме
власник – районна, міська ради,
ОТГ.

Тут така сама логіка, як із ре-
формою сімейних лікарів. До
одного лікаря-професіонала –
черги на підписання угод, а
інший не має нікого. Щоб мати
пацієнтів, треба бути фаховим і
вміти конкурувати з тими, хто
надає якісні і добрі послуги, а не
просто жити за рахунок держав-
них грошей. В конкуренції виграє
активніший, мудріший та ефек-
тивніший медзаклад.

Варто вже покінчити з не-
ефективною роботою за великі
кошти. До речі, в освіті така ж
проблема. Є такі заклади, де ми
на одну дитину тратимо понад
20 тисяч гривень, при нормативі
5-6. У приватній школі ця сума –
близько 7 тисяч. Такими темпа-
ми наша країна ніколи не буде
успішною. Маркіян Мальський
завжди просив, аби оце грамот-
не витрачання коштів було у всіх
сферах.

– Уряд вже погодив кандида-
туру Максима Козицького на
призначення на посаду голо-
ви ЛОДА. Чекаємо на Указ
Президента. Готові працюва-
ти з цією людиною?

– Наскільки я проінформова-
ний, зараз майбутній очільник
області проходить так звану
спецперевірку, яку повинен
пройти кожен чиновник, що при-
значається на посаду. І не важ-
ливо, чи це провідний спеціаліст,
чи голова облдержадміністрації.
Згідно закону, вона може трива-
ти і до трьох тижнів. А тут ще має-
мо купу вихідних.

З Максимом Козицьким знай-
омий. Це відома в бізнесових
колах людина, меценат. Він усп-
ішний бізнесмен, торік був виз-
начений лідером року у сфері
бізнесу.

Якщо відбудеться призначен-
ня нового очільника Львівщини,
відповідно до законодавства, всі
заступники пишуть заяви на
звільнення. А вже новому голові
ЛОДА приймати рішення: зали-
шити когось на посаді, чи
звільнити. Час покаже. Кожен
має право на формування своєї
команди. Так є у цілому демок-
ратичному світі.

Особисто для мене не важли-
вою є посада сама по собі. Важ-
ливо, що ти можеш корисного
зробити для мешканців
Львівщини, перебуваючи на ній!
Мій принцип у роботі: в центрі
уваги влади має бути людина, а
не чиїсь примхи.

– Дякуємо за цікаву розмову.
Розмовляла Антоніна СКЛЯ-

РЕНКО, «Львівська мануфакту-
ра новин».

Іван Собко:

«В ЦЕНТРІ УВАГИ ВЛАДИ МАЄ БУТИ
ЛЮДИНА, А НЕ ЧИЇСЬ «ПРИМХИ»

(Закінчення.
Початок на 1 стор.)
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У нашому районі спочатку пла-
нували  створити 8 ОТГ, пізніше
– 4, тепер нарешті – дві: Боринсь-
ку і Турківську. Причиною змен-
шення кількості ОТГна Турків-
щині до двох є те,  що жителі сіл,
і в першу чергу, голови сільських
рад, не хотіли об’єднуватися. У
теперішній час вже практично
вирішено, що в нашому районі
має бути дві ОТГ, і не більше.

 Голова районної ради п. Во-
лодимир Лозюк пропонує на те-
риторії теперішнього Турківсько-
го району утворити одну Туркі-
вську ОТГ, замість двох. Я вва-
жаю, що це є найкращий варі-
ант, і більшість жителів з сіл, які
би входили в Боринську ОТГ, вис-
ловлюються за одну ОТГ –  Турк-
івську. Цим ми збережемо тери-
торіальну і адміністративну
цілісність, яка склалася понад
160 років тому при створенні
Турківського повіту ще при Авст-
ро-Угорщині. Біля 15 років, тоб-
то з 1944-го до 1959-го року, були
два райони на території тепері-
шнього Турківського: Боринсь-
кий і Турківський. З 1959 року з
цих двох районів утворено один

– Турківський. Правда, в резуль-
таті їх об’єднання, від тодішньо-
го Боринського району кілька сіл
(Завадка. Задільське, Довжки,
Мита,Сухий Потік та ін.) не увій-
шли до Турківського району, а до
Сколівського, який теж був об-
’єднаний із Славським райо-
ном. Таким чином, після
об’єднання Боринського і Туркі-
вського районів,  жителі стали
єдиною громадою, яка існувала
ще з часів Турківського повіту. Ве-
лика кількість жителів повіту, а
відтак району, практично були
об’єднані з діда –прадіда мо-
рально. Вони були  і є знайомі
між собою, зустрічаються, кон-
тактують і спілкуються. До
об’єднання Боринський район
був периферійним, а точніше –
глухим і відсталим у всіх сферах
життя: освіті, культурі, медицині,
торгівлі і т. д. Як не старалася
радвлада покращити життя жи-
телів району і його розвиток, але
результат був нульовий, тому
його і об’єднали з Турківським.
Якщо ми зараз не об’єднаємо-
ся в одну Турківську ОТГ, а бу-
дуть дві, то Боринську спіткає

така сама доля, як колись Бо-
ринський район. У першу чергу
буде проблема нестачі кадрів.
Тепер у Бітлянській сільській
раді вже більше року нема бух-
галтера, хоч тричі було оголоше-
но конкурс на цю вакансію. Ніхто
не зголошується займати цю по-
саду, тобто працювати бухгалте-
ром. Коли буде створена одна
Турківська ОТГ, то завжди вона
буде забезпечена кадрами, а
також і службовими приміщен-
нями, яких у Борині немає
стільки, скільки їх потрібно.

Освіта, культура, медицина
вже є сформовані. Особливо це
стосується культури. Турку ми
оголосили столицею Бойківщи-
ни. Проводимо справді
всесвітні бойківські фестини і
конгреси. Якщо будуть дві ОТГ,
то ці культурно-масові заходи не
буде кому проводити ( організо-
вувати), А вони є честь і слава не
тільки всієї Бойківщини, але й
України. Не гаймо часу, а
об’єднуймося в одну ОТГ. В лю-
тому буде останнє рішення Каб-
міну про об’єднання в ОТГ, а в
жовтні – вибори до місцевих рад.
Якщо будуть дві ОТГ, то це буде
фактично не об’єднання, а роз’-
єднання.

Микола МИХАЙЛИК,
житель с.Бітля.

НЕ ДОПУСТИМО ОБ’ЄДНАННЯ
ЧЕРЕЗ РОЗ’ЄДНАННЯ

Вже більше 5 років, як в Україні проходять різноманітні ре-
форми. Однією з такихє адміністративна. В результаті –
ліквідовують сільські ради і утворюють об’єднані територі-
альні громади. Розмір ОТГ залежить  від того, скільки сільських
рад виявлять бажання об’єднатися в одну громаду.

Перелік суміжних територіальних громад,
яким пропонується об’єднання, із зазначенням
відповідних населених пунктів:

- сіл Сиглувате, Бітля Бітлянської сільської
ради;

- сіл Дністрик-Дубовий, Боберка Боберківсь-
кої сільської ради;

- селища Бориня;
- сіл Верхнє, Нижнє, Яворів Верхненської

сільської ради;
- сіл Нижнє Гусне, Верхнє Гусне Верхньогус-

ненської сільської ради;
- села Верхнє Висоцьке;
- села Верхня Яблунька;
- села Вовче;
- сіл Головське, Кринтята, Зубриця Головсь-

кої сільської ради;
- сіл Завадівка, Лосинець, Мельничне, Ясен-

ка-Стецьова Завадівської сільської ради;
- сіл Ільник, Закіпці, Ліктів, Радич Ільницької

сільської ради;
- села Ісаї;
- села Карпатське;
- сіл Комарники, Буковинка, Закичера, Зво-

рець Комарницької сільської ради;
- села Красне;
- сіл Кривка, Івашківці Кривківської сільської

ради;
- сіл Ластівка, Свидник, Коритище Ластівкі-

вської сільської ради;
- села Либохора;
- сіл Лімна, Жукотин, Бережок Лімнянської

сільської ради;
- сіл Мохнате, Матків Мохнатської сільської

ради;
- сіл Нижнє Висоцьке, Заріччя,Ропавське,

Штуковець, Яблунів Нижньовисоцької сільської
ради;

- сіл Нижній Турів, Верхній Турів Нижньотурівсь-
кої сільської ради;

- села Нижня Яблунька;
- села Присліп;
- сіл Риків, Межигір’я, Багнувате Риківської

сільської ради;
- села Розлуч;
- сіл Сянки, Беньова Сянківської сільської ради;
- сіл Хащів, Лопушанка Хащівської сільської ради;
- села Шандровець;
- села Шум’яч;
- сіл Явора, Стоділка, Мала Волосянка Явірсь-

кої сільської ради;
- сіл Ясениця, Кіндратів Ясеницької сільської

ради.
Громадські слухання з даного питання відбу-

дуться 15.01.2020 р. у приміщенні сесійного залу
Турківської міської ради, за адресою: м. Турка,
пл. Ринок, 26, о 15.00 год.

На громадські слухання запрошуються депутати
районної та міської рад, члени виконавчого комі-
тету Турківської міської ради, керівники
підприємств, організацій, установ, жителі міста Тур-
ка.

Пропозиції та зауваження приймаються у пись-
мовій формі за адресою: м. Турка, пл.Ринок, 26,
тел.: 3-23-72, 3-11-90, або на електронну адре-
су: turkamrada@ukr.net із зазначенням прізвища,
імені,  по батькові та адреси реєстрації особи,
яка їх подає, для юридичних осіб – із зазначенням
найменування та їх місцезнаходження до почат-
ку проведення громадських слухань.

Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.

ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ
У МІСЬКІЙ РАДІ

Відповідно до статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних гро-
мад», рішення 52 сесії 7 скликання міської ради від 30.08.2018 року «Про затвердження Порядку
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних гро-
мад», розпорядження Турківського міського голови від 19.12.2019 року №83-ОД «Про ініціюван-
ня добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст», міський голова Когут
Г.Й. ініціює проведення громадського обговорення пропозиції щодо добровільного об’єднання
Турківської територіальної громади з суміжними територіальними громадами у Турківську
міську об’єднану територіальну громаду – з адміністративним центром у місті Турка.

Дорогу братову, куму, нанашку, стрину, жительку с. Верхнє
Висоцьке – Наталію Миколаївну Громик – з золотим юві-
леєм, який відсвяткувала 7 січня, вітають кум Любомир, кума
Надія, похресниця Василина, племінники Любомир, Софія і
маленький Томасик і бажають ювілярці, міцного
карпатського здоров’я, безмежного щастя,
успіхів у нелегкій, але почесній, праці і всьо-
го найкращого.

Хай усміхаються Вам квіти в полі,
Хай сонце яскраве зігріє теплом,
Хай радості, щастя буде доволі,
Хай день Вам проходить тільки з

добром!
Хай проростають конкретністю

мрії,
Хай біль Вам проходить як бистра вода,
Хай Матінка Божа в опіці леліє  –
На многі, щасливі і довгі літа!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківсь-
ка ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілейним

днем народження молодшу медичну сестру
терапевтичного відділення Катерину Іванів-

ну Сенів і бажають шановній ювілярці
міцного здоров’я, світлої радості й добра,

миру і достатку – на многії і благії літа!
Хай обминають Вас тривоги,

Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога

Щасливо стелиться в житті!

БІЛЬШЕ СМЕРТЕЙ,
АНІЖ НАРОДЖЕНЬ,

було у минулому році на Турківщині
За даними Турківського районного відділу державної реєст-

рації актів цивільного стану Західного міжрегіонального уп-
равління Міністерства юстиції (м. Львів) за  минулий рік,  скла-
дено 1325 актових записів по Турківському району щодо народ-
жень, смертей, шлюбів, розірвань шлюбів. Так на Турківщині
зареєстровано  414 народжень і 702 смерті, 195 шлюбів і 14
розірвань шлюбів.

– Відповідно до ч. І ст. 135
Сімейного Кодексу України, за-
реєстровано актових записів про
народження (це стосується ма-
терів-одиночок) – 73. Найбіль-
ше таких народжень зареєстро-
вано в м. Турка (37), оскільки
реєстрація проводиться у поло-
говому відділенні  центральної
районної лікарні, – каже началь-
ник відділу Віолета Нестор. –
Також у Турці зареєстровано
найбільше шлюбів – 47, а серед
сіл лідирують у цьому плані  За-
вадівка (12),  Лімна (9), Верхня
Яблунька (8), Бориня (8), Ниж-
ня Яблунька (7) і Присліп (7).
Взагалі не було актових записів
про  укладення шлюбу в селах
Красне. Кривка, Хащів та  Шум’-
яч. Турбує, що минулого року   з
великим розривом переважала
смертність над народженнями.
Найбільше складено актових
записів про смерть за 2019 рік в

Турці (88), а серед сільських рад
– ,  на території Нижньояблунсь-
кої сільради (54) Лімнянської
(37),  Явірської (37), Либохорсь-
кої (36),  Завадівської (32), Ниж-
ньовисоцької (31).

Також я поцікавилася у
відділенні РАЦСу, які найпоши-
реніші імена новонародженим
давали у році, що минув, а які
були рідковживані. Тож  хлопчи-
кам найбільше давали імена
Денис, Владислав, Матвій, Ар-
тем, Андрій, Микола, Михайло,
Василь, а дівчаткам – Вероніка,
Злата, Софія, Мілана, Анастасія,
Марія.  Рідковживані серед чо-
ловіків були імена – Захар, Мар-
ко, Ілля, Кирило, Макарій, Лев,
Марк, Дам’ян, Остап, а серед
жіночих імен – Еріка, Гелена,
Анеліна, Ванесса. Естер, Ніко-
летта, Домініка, Каміла.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогу і люблячу донечку, сестричку, онучку, жительку с.
Красне – Оксану Ігорівну Андрійчин – з 20-річчям від дня
народження щиросердечно вітають тато Ігор, мама Юлія,
брат Степан, сестра Наталія  та бабуся Ганна.

Від душі вітаємо Тебе з  Твоїм 20-річним ювілеєм. Хочемо
побажати Тобі насолоджуватися своїм віком, йти по життю
легко, з упевненістю у свої сили, з гарним настроєм і по-
смішкою. Міцного Тобі здоров’я і довгих та щасливих років
життя та Господнього благословення і
опіки у всіх  справах.

Тобі в цей день від нас усіх –
Щасливих днів і неба голубого.
Усмішок, миру, радості життя
 І щастя в світі молодого.
Хай  Господь з неба осяває
 Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим!
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БІБЛІЯ. ЇЇ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО
 Перебуваючи на смертному одрі, Вальтер Скотт, ве-

ликий шотландський поет і письменник, попросив сво-
го друга, що не відходив від ліжка помираючого: “Будь
ласка, почитай мені Книгу”. “Яку книгу?” – запитав той з
готовністю. “Хіба ти не знаєш? – була відповідь, – вона
лише одна”

Йшлося про Книгу. Про Книгу, яка дійсно і може нази-
ватися книгою, тому що в тому сенсі, в якому ця Книга є
книгою, ніяка інша книгою не є. Більше того, всі інші кни-
ги ми маємо лише тому, що існує Книга. Саме для її по-
ширення Ян Гуттенберг винайшов 500 років тому дру-
карський верстат. Через сотню років у Росії Іван Федо-
ров створює друкований прес, знову ж таки, щоб друку-
вати Книгу – саме її.

Більш того, більшість народів, що живуть на Землі,
мають свою писемність лише тому, що ті, хто вже читав
Книгу, хотіли, щоб і інші прочитали її. У стані таких на-
родів знаходимося і ми з вами. Саме для поширення
Книги серед східноєвропейських племен іноземці-місіо-
нери Кирило і Мефодій створили алфавіт “кирилицю”,
що став основою єдиної слов’янської писемності; а на-
вколо єдиної писемності сформувалася і єдина слов’-
янська культура. І все це – завдяки Книзі.

Пізніше було надруковано безліч інших книжок, в тому
числі – тих, які критикують Книгу. Але вже те, що вони
вийшли в світ, свідчить про значення Книги. Якби не
Книга, не існувало б створеного спеціально для неї дру-
карського верстата, і ці книжки не було на чому б друку-
вати. До того ж, наскільки не була б популярна та чи
інша книжка в той чи інший час, не було випадку, щоб
який-небудь бестселер перевищив тираж, яким щоріч-
но розходиться Книга.

Ця Книга займає настільки особливе становище, що у
неї навіть немає потреби в назві – вона так і називаєть-
ся: Книга, або, по-грецьки, – Біблія. Але що вона собою
являє? Запитуючи про це, можна отримати найрізно-
манітніші відповіді. Одні скажуть, що це найпопулярні-
ша книга в світі. Інші, що Біблія – збірка єврейського
фольклору. Треті будуть стверджувати, що це – Слово
Боже. Інші заявлять, що Біблія написана одними людь-
ми, щоб обманювати інших. А хтось, навпаки, скаже, що
це збірка мудрих думок, зібраних по всьому світу для
повчання нащадків. Інші ж, що в Біблії зашифрована тає-
мна мудрість людей, які досягли особливого просвітлен-
ня, і непросвітлені не в змозі розуміти її. Знайдуться і ті,
хто буде наполягати, що Біблія – це послання космічно-
го розуму.

ДАВАЙТЕ Ж СПРОБУЄМО РОЗІБРАТИСЯ,
ЩО ТАКЕ БІБЛІЯ

Перш за все, варто звернути увагу, що Біблія, за вели-
ким рахунком, – не одна книга, а ціла бібліотека, зібран-
ня книг. Першим, що ви побачите, відкривши Біблію, буде
зміст – список книг, які в неї входять. Як мінімум, там
будуть перераховані 66 книг. У цьому випадку на титуль-
ному аркуші буде написано “канонічні книги”. Це озна-
чає, що ваше видання Біблії містить ті 66 книг, які виз-
нані стандартом (каноном) усіма християнськими цер-
квами. Якщо ж такого напису немає – не лякайтеся, ви
нічого не втратили, просто доданий ряд єврейських
текстів, що були популярними в першому столітті на
грецькій мові. Ранні християни запозичили ці тексти в
іудеїв ще до того, як ті визначилися зі своїм каноном,
який ми тепер називаємо каноном Старого Завіту.
Пізніше, в середні віки, християнський канон Старого
Завіту порівняли з каноном іудейським, і виявилося, що
ці книги в нього не входять. Тому багато церков не виз-
нають ці книги як канонічні, і для них існує особлива
назва – второканонічні книги або апокрифи.

У всякій бібліотеці книги, розставлені по стелажах і
полицях не випадковим чином, а систематизовані за
різними критеріями: за жанрами, за автором, за хроно-
логією, в кінці кінців – за розміром книг (на одній полиці
стоять книги в твердій палітурці, а на іншій – тонкі бро-
шури ). Так само і в Біблії. Чому, скажімо, Послання до
Римлян стоїть першим за Послання до Галатів? З цієї
самої причини – обидві книги розташовані на одній по-
лиці “Листування апостола Павла”, але спершу йдуть
товсті книги, потім – більш тонкі. Так само і на стелажі
“Пророчі книги”: невеликі за обсягом (так звані “малі
пророки”) стоять на одній полиці, важкі ( “великі проро-
ки”) – на іншій.

Книги, які входять у Біблію, дуже різні за жанрами: це
і історичні хроніки, і законодавчі кодекси, і збірка муд-
рих висловів, і поезія, і листування, і опис таємничих
видінь, і повчальні історії. Здебільшого вони написані

2020 РІК ПРОГОЛОШЕНО
«ВСЕСВІТНІМ РОКОМ БІБЛІЇ»

Християнські лідери з 34 країн проголосили 2020 рік «Всесвітнім роком Біблії». Мета такої глобальної
ініціативи – відновити цінність Святого Письма в традиційно християнських культурах, де діти все
більше зростають без впливу Євангелія, або біблійного світогляду. «Всесвітній рік Біблії» також підтри-
мав Папа Римський Франциск. У рамках ініціативи, у 2020 році багато міжнародних служінь будуть надиха-
ти як віруючих, так і невіруючих читати Писання.

Організатори сподіваються, що «Всесвітній рік Біблії-2020» стане початком десятиліття Біблії від
2020 до 2030 року.

різними людьми. Важко навіть уявити собі це різнома-
ніття: Біблію створювало близько сорока різних авторів,
які писали на трьох різних мовах (давньоєврейською,
арамейською і грецькою) і жили на трьох континентах
(в Європі, Азії та Африці). Це були царі, вельможі, пасту-
хи, військовополонені, воєначальники, ремісники, ви-
ночерпії, рабини, лікарі, історики, чиновники, податкові
інспектори. Люди різних професій, різного культурного
рівня, що живуть в різних країнах, що говорять різними
мовами. Більшість з них не знало і ніколи не бачило, а
найчастіше – і не підозрювало про існування один од-
ного. Більш того, вони жили в різний час: період їхнього
життя був у проміжку 1500 – 2000 років, тобто найбільш
ранні тексти Біблії були написані, як мінімум, за півтори
тисячі років до написання найбільш пізніх книг.

Але є щось особливе, що відрізняє цю бібліотеку від
інших. Незважаючи на те, що її тексти писало 40 різних
осіб протягом двох тисячоліть, в різних країнах, різними
мовами, це – єдина Книга, єдиний і цілісний твір у вищо-
му розумінні цього поняття.

У неї є єдина тема: грішне людство отримало поряту-
нок милістю Божою. Ця тема проходить крізь усю Книгу.

У неї є і єдина композиція. Біблія подібна до музично-
го твору. Візьміть, наприклад, першу частину Другого
фортепіанного концерту Рахманінова – ви побачите, як
багато в ньому спільного з композицією Біблії. Подібно
до музичного твору, Біблія має вступ, в якому вводяться
всі теми, які у ній піднімаються. Початок книги Буття і
справді звучить, як потужні важкі акорди самотнього
роялю в Рахманіновському концерті. Рояль тут – Бог.
Нікого немає, окрім Нього. Він вимовляє слово – і все
суще, все співзвуччя вибухово вриваються з небуття в
буття. І у всій Біблії немає жодної важливої теми, основа
якої не була б закладена в скупих і величних віршах пер-
ших одинадцяти глав книги Буття.

Наступні частини Старого Завіту звучать як експози-
ція, розвиток теми, після чого настає кульмінація – Єван-
геліє. Потужне тутті всього оркестру досягає найвищого
підйому в оповіданні про Страждання і Воскресіння
Христове. Настає реприза, завершення всіх тем – Діян-
ня Апостолів і Послання. В кінці ж звучить потужна кода,
фінал – книга Одкровення Івана Богослова. І яким різно-
манітним і багатоголосим не був би весь цей грандіоз-
ний твір, кожна його деталь працює на головну ідею,
складаючи єдину композицію.

Далі у всій Книзі – одна головна Дійова Особа. У Дру-
гому фортепіанному концерті Рахманінова головний
інструмент – рояль. Він царює в усьому просторі твору.
Все в творі підпорядковане тільки йому і формується
ним, для нього і через нього. Решта інструментів лише
вказують на його положення: на сцені царя “грає” ото-
чення. Головна Дійова Особа Біблії – Христос. Він Сам
переконує нас в цьому: “Дослідіть Писання! Адже ви
думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про
Мене.” (Іван 5:39). Вся Біблія – про Христа, починаючи з
найперших віршів – усе через Нього й для Нього створе-
но А Він є перший за все, і все Ним стоїть (До Колосян 1:
16-17).

Отже, Біблія має єдину тему, єдину композицію і одну
головну Дійову Особу. Уявіть собі якийсь інший твір, що
складається з деталей, які зробили різні люди, в різний
час, в різних місцях. І, тим не менш, це – єдиний твір.

Хто бував на космічній виставці, бачив там “улюбле-
ний місячний трактор” – Місяцехід. Уявіть: ви підходите
до експонату, і вам розповідають: ось такі колеса ориг-
інальної форми вийшли десь під Саратовом, коли
фахівці з металообробки розважалися, експерименту-
ючи у вільний від роботи час над технологічними проце-
сами.

Одночасно в НВО “Енергія” хтось подумав: а чому б
не наштампувати кварцових пластинок ось такого роз-
міру. Ще в одному місці, скажімо, де-небудь в Кургані,
комусь захотілося зробити кремнеорганічне зчленуван-
ня – раптом знадобляться? І так далі … Потім все це
абсолютно випадково звезли в одне місце, звалили в
одну купу, і раптом – вийшов Місяцехід. Всі деталі точно
підігнані одна до одної, і все служить єдиній меті. Зви-
чайно ж ви, швидше за все, скажете, що все це казки, і
такого бути не може: напевно спочатку існував загаль-
ний задум, був єдиний проект. Тому-то всі ці деталі, ство-
рені в різний час, в різних місцях, різними людьми, так
точно підходять одна до одної і складають єдине ціле –
у конструкції є єдиний автор. Хто б, де б потім не проек-
тував і не виготовляв кожну деталь або вузол, всі вони
заздалегідь задумані і передбачені генеральним кон-
структором.

Так і Біблія, незважаючи на те, що написана різними
людьми, в різний час, різними мовами, має Єдиного
Автора, Єдиного Генерального Конструктора, який
вклав, вдихнув в серця тих людей бажання – надихнув їх
– виготовити ці деталі, написати ці книги, службовці
єдиної мети. Саме про це пише апостол Павло: “Усе
Писання богонатхненне й корисне для навчання, для
докору, для виправлення, для виховання в праведності, 
щоби Божа людина була досконала, на всяке добре діло
готова.” (2 Тимофія 3: 16-17).

Навіть в спеціалізованій бібліотеці, ми зазвичай не
читаємо всі книги підряд, а починаємо з того, що здається
найбільш цікавим або важливим. У Біблії теж не обо-
в’язково читати всі книги підряд, можна почати з будь-
чого. Але з чого б ви не почали, пам’ятайте – ви читаєте
той же твір, того ж Автора, на ту ж тему, підпорядковану
єдиному задуму, що виражає єдину думку. Як у всій Книзі,
так і в кожній її частині, відображений Божий план по-
рятунку людства.

Втім, твердженнями самої Біблії, що вона – богонатх-
ненна Книга, зараз важко кого-небудь здивувати. В наші
дні розвелося безліч книг, в яких заявляється, що вони
натхненні Вищим Розумом, якщо взагалі не спущені без-
посередньо з Небес. І чим далі, тим таких книг стає все
більше і більше (і, між іншим, в Біблії давно передбача-
лося, що так і буде відбуватися в “Останні часи”). Чи мо-
жемо ми як-небудь визначити – дійсно Книга богонатх-
ненна, чи ні? Зокрема, яким критеріям богонатхненна
Книга повинна відповідати?

ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ КНИГА БОГОНАТХНЕННА
У першу чергу, від богодухновенного твору варто було

б очікувати достовірності і точності. Бог всезнаючий, Його
одкровення має бути точним у всіх деталях. Не менш
важливо і те, наскільки спотвореними дійшли до нас
тексти в порівнянні з їхніми оригіналами. Чи варто на
них покладатися? З’ясовувати, наскільки достовірна та
чи інша стародавня книга, можна, порівнюючи її з інши-
ми письмовими творами того ж історичного періоду. Це
досить цікаве завдання. “Наймолодший” текст Біблії
написано приблизно 1900 років тому, найстародавні-
шому – близько 4000 років. Але давайте для стислості
зупинимося лише на Новому Завіті, якому “всього” 1900
– 1950 років. Ці тексти написані впродовж другої поло-
вини Першого століття н.е. і, відповідно, відносяться до
античного періоду історії. Що заважає нам порівняти їх
з іншими творами античної літератури і подивитися,
наскільки достовірний текст, який ми маємо в своєму
розпорядженні сьогодні, через майже дві тисячі років?

З’ясовується, що такі твори античної літератури, як,
наприклад, “Історія” Геродота, або “Іудейські древності”
Флавія дійшли до нас в кількості лише близько десятка
списків. Адже до того, як був винайдений друкарський
верстат, книги переписувалися від руки. Коли сувій при-
ходив у непридатність, його переписували – тільки так
він міг дійти до нас – а застарілий оригінал викидали.
Не збереглося оригіналів жодного із стародавніх текстів
– тільки списки! Так ось, практично від усіх античних
текстів до нас дійшло лише близько десятка списків, не
більше. Неймовірно рекордне положення за цим по-
казником займає “Іліада” Гомера – близько шестисот
примірників. Число ж древніх списків Нового завіту, що
дійшли до нас, перевищує двадцять п’ять тисяч при-
мірників! І всі ці списки збігаються один з одним на рівні
описок переписувачів, які не впливають на значення
тексту – крапок, ком, рисок, іншого написання тих же
слів.

Але наскільки ці списки віддалені в часі від написан-
ня оригіналу? Адже списки можуть бути виконані через
багато сотень років. А чим пізніші версії ми маємо, тим
менша впевненість, що їхній текст  близький до оригіна-
лу. Для таких загальновизнаних творів античної історії,
як, скажімо, “Аннали” Тацита або “Гальські війни” Юлія
Цезаря, характерна різниця між оригіналом і найбільш
раннім, що дійшов до нас фрагментом списку становить
500 – 1600 років. Що ж стосується книг Нового Завіту, то
для фрагмента цей проміжок становить всього 25 років,
для майже повного тексту – 100 років, для абсолютно
повного тексту – 250 років. Зверніть увагу – ми маємо в
своєму розпорядженні фрагменти списків, виконаних
ще за життя тих, хто особисто знав авторів тексту. При-
родно, навряд чи вони можуть бути підробленими, тому
що сучасники легко викрили б брехню.

Далі, важливим фактором є ступінь збереження ма-
теріалів. Стародавні твори найчастіше доходять до нас
у вигляді фрагментів. Найбільш часто бувають загублені
початок і кінець – зовнішні краї сувоїв та книг старіють в
першу чергу. З 142 книг “Римської історії” Лівія зберег-
лося лише 35. Від “Римської історії” Тацита з 14 книг до
нас дійшло 4,5. “Аннали” Тацита вважаються фундамен-
тальним твором античної історії, але з 16 книг тільки дві
збереглися повністю, і ще дві – частково. У той же час в
Новому Завіті немає жодного втраченого фрагменту! Ми
маємо в своєму розпорядженні абсолютно повний текст.

(Продовження на 6 стор.)
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Ми також маємо різноманітні зовнішні підтверджен-
ня достовірності цих текстів. Першим типом такого зов-
нішнього підтвердження є переклади іншими мовами.
Як вже говорилося, люди, котрі читали Книгу, хотіли, щоб
і інші теж прочитали її. І, не зважаючи на жодні витрати
– часу, грошей, праці, вони перекладали її іншими мова-
ми (найчастіше – створюючи писемність для народів,
які не мали такої). Ми маємо в своєму розпорядженні
переклади Біблії латинською і сирійською, які були вже
зроблені  до 150 р н.е. (Тобто всього через 50 років,
після завершення останньої книги Біблії), а пізніше – і
іншими мовами античного світу. І за всіма цими пере-
кладами можна переконатися, що вони були зроблені з
того ж тексту, який ми маємо в своєму розпорядженні
сьогодні.

Крім того, Книгу часто цитують. Її цитують сьогодні, її
цитували і раніше. І за стародавніми небіблійними тек-
стами (художні твори, листування, трактати, полеміка),
датованими з 96-го по 400-й роки, ми можемо скласти
повний текст Нового Завіту тільки на підставі наведених
там цитат. Навіть якби до нас не дійшов Новий Завіт в
його оригінальному вигляді, ми все одно мали б майже
повний текст завдяки цитатам, відображеним як в пра-
цях прихильників Святого Письма, так і його ворогів.
Останні приводили рясні цитати, бажаючи спростувати
вчення християн; Господь же використовував їх завзят-
тя, заготовлюючи для нас свідчення достовірності
Біблійних текстів. Цікаво виходить: всі, хто коли-небудь
боровся проти Писання, лише створювали шум, що при-
вертає увагу, і тим допомагали Писанню утвердитися.

Висновок дуже важливий: ми маємо в своєму розпо-
рядженні достовірний і повний текст Нового Завіту –
саме той, що був написаний спочатку. Бога Біблії визна-
ють багато. Зокрема на авторитет Біблії спирався осно-
воположник ісламу пророк Магомет, який проголошує
своїм завданням відновлення ісламу (по-арабськи –
“покірності Богу”) відповідно Тори і Інжілу, тобто Біблії –
Старого і Нового Заповітів. Кожен може переконатися
в цьому, прочитавши Коран. Зокрема, в сурі Аль Бакара,
аят 62, говориться: Воістину, ті, які увірували, і ті, хто звер-
нулися в іудейство, і християни, і сабіі, які увірували в
Аллаха і в останній день і творили благе, – їм їхня наго-
рода у Господа, немає над ними страху, і не будуть вони
сумні. Але багато сучасних ісламських діячів протистав-
ляє іслам християнству і, тим більше – іудаїзму. Як же
вони обґрунтовують таку невідповідність? Вони заявля-
ють, що у нас немає справжніх текстів Писання. Справ-
жня Біблія ранніх християн, мовляв, ще була у вжитку за
часів Магомета, але після була загублена, і нинішня
Біблія – якийсь інший текст. Проте факти незаперечні:
ми маємо в своєму розпорядженні той же самий текст
Нового Завіту, що існував і під час появи Корану, і задов-
го до цього. Після ж виявлення в 1947 році Сувоїв Мер-
твого Моря (мова про які піде нижче), відпали і всі сум-
ніви щодо текстів Старого Завіту. Ми володіємо повним
текстом Писання, відповідним до оригіналу.

ІСТИННІСТЬ ПИСАННЯ
Що ж, збереження текстів – справа хороша. Але чи є

істинним те, що в них записано? Я, наприклад, можу
вигадати фантастичне оповідання про інопланетян,
надрукувати його мільйонним тиражем, запаяти кожен
екземпляр в металеву банку, закопати банки в різних
частинах світу, і, не виключено, що через пару тисяч років,
хоча б один екземпляр збережеться. Причому – в абсо-
лютно точному вигляді, без будь-яких спотворень. Чи
буде достовірність тексту означати достовірність опису-
ваних в ньому подій? Звичайно, ж ні! Як же тоді ми мо-
жемо бути впевнені в достовірності змісту Нового Заві-
ту?

Тут нам приходять на допомогу зовнішні підтверджен-
ня іншого роду. Незважаючи на те, що євангельські події
відбувалися в одній з найбільш віддалених провінцій
римської цивілізації, нехристиянські літературні та істо-
ричні твори не залишили їх без уваги. Серед єврейсь-
ких, римських і сирійських джерел, що датуються періо-
дом з 50-го по 180-й роки, налічується сімнадцять (!)
небіблійних текстів, що містять в цілому більше 150 под-
робиць про життя, вчення, смерть і Воскресіння Ісуса
Христа, а також деякі елементи віровчення ранніх хрис-
тиян.

Римські джерела належать перу істориків (Тацит,
Світоній, Талл), державних чиновників (наприклад, звіти
Плінія Молодшого про ситуацію з християнами в підпо-
рядкованій йому провінції), і навіть цезарів (Траян, Адр-
іан). Іудейські (Талмуд, Йосип Флавій) і гностичні дже-
рела (фольклорні перекази типу “Євангелія істини”,
“Євангелія від Фоми”, “Трактату про воскресіння”) при-
водять свою точку зору на факти, викладені в Біблії, і
хоча тлумачення фактів у них часом дуже екзотичні, самі
факти цими текстами підтверджуються (не було б фактів
– нічого було б тлумачити).

З нехристиянських джерел (в тому числі – написаних
ворогами християнства) ми знаємо про Ісуса; про те, що
відбувалися чудеса; про те, що в Ньому виконалися про-

роцтва Старого Завіту; про те, що Сам Він не тільки був
пророком, але і заявляв про Свою божественну приро-
ду. Крім того, Він називається Великим учителем і філо-
софом, який закликав до заперечення інших Богів, про-
повідував братство віруючих у вічності.

Далі, з нехристиянських джерел ми знаємо, що за
звинуваченням у богохульстві Він був страчений через
розп’яття, а пізніше Його знову бачили живим. Його учні
стали вірними послідовниками, які проповідували Його
Ім’я і Його вчення. Навіть якби до нас не дійшла Біблія,
дуже багато було б відомо нам з небіблійних джерел.
Ми маємо в своєму розпорядженні достовірний опис
життя, вчення і служіння Ісуса.

Аналогічні справи і зі Старим Заповітом. Взяти хоча б
назви народів. Не так давно стверджувалося, що багато
народів, які згадані в Старому Завіті, взагалі ніколи не
існували. Наприклад – хеттеї, жили, згідно з тверджен-
нями Біблії, в другому тисячолітті до Р.Х. Інших історич-
них текстів, де б згадувався цей народ, відомо не було, і
критики стверджували, що хети – вигадка біблійних ав-
торів. Так тривало до 1905 року, коли археологи розко-
пали древню столицю хіттеян і знайшли величезну
кількість текстів на глиняних табличках. Описувана в них
історія виявилася повністю відповідає тому, що було відо-
мо про хіттеян з Біблії.

Варто нам зазирнути в Біблію, набагато загадок історії
вирішуються самі собою. Так будь-який фахівець з дав-
ньої історії розповість вам, що приблизно за 1500 років
до Різдва Христового Єгипет стрімко стає великою квіту-
чою державою, а потім, раптом, раптово, приходять дикі
і погано озброєні кочові племена і повністю поневолю-
ють всю країну. Уявіть – величезну країну з численною
армією і найдосконалішою військовою технікою (коліс-
ниці були танками того часу) захопили розрізнені неор-
ганізовані племена кочівників! Лише добру сотню років
потому єгиптяни позбулися їхнього панування. Як таке
могло статися? Загадка!

Але в Біблії ми знаходимо те, чого не побажали запи-
сувати єгипетські історики: розквіт розвитку Єгипту
збігається з часом єгипетського полону євреїв. Єгипет
процвітав, бо в ньому була величезна кількість дармо-
вої робочої сили, до того ж принесло з собою благосло-
вення Боже. “Та Господь був з Йосифом. Він був люди-
ною здібною і перебував у домі біля пана-єгиптянина.” –
говорить Писання (Буття 39: 2). Коли ж народ Ізраїлю
виходив з Єгипту, армія, з усіма колісницями і фарао-
ном на чолі, погналася за ними і була потоплена в Чер-
воному морі. Величезна держава залишається без ке-
рівництва і без армії! Тому-то вона стає легкою здобич-
чю для диких кочових племен. Але якщо не брати до
уваги цих даних, записаних в Біблії по натхненню Царя
історії, нам не зрозуміти історії, яка дісталася нам у фраг-
ментах людських свідчень.

У Біблії ми виявляємо всілякі назви земель, імена
царів, назви міст, опис подій, що говорить про скрупуль-
озність її розповіді. Понад сто років світські історики
вели інтенсивні дослідження, бажаючи спростувати
Біблію. Тепер же історики вивчають Біблію, щоб пере-
вірити достовірність своїх досліджень. Ми живемо в
щасливий час, коли нас вже не атакують постійними
вигадками про хибність Біблії. Достовірність і точність
Писання у всіх деталях загальновизнана. Але, знову ж
таки, точність у всіх деталях не є доказом Богонатхнен-
ності. У мене є телефонний довідник, і він точний в усіх
деталях. Але чи є він богодухновенною книгою? Звичай-
но ж, ні. Викладені в ньому дані були відомі видавцеві і
пройшли ретельну перевірку.

ДАНІ ПРИРОДОЗНАВСТВА
Але чи не йдеться в Біблії про те, що людям тих років

не було відомо? Це вражаюче, але в текстах Біблії ми
знаходимо дані природознавства, про які люди не мали
уяви в часи їх написання! Лише через тисячі років, зав-
дяки розвитку науки і техніки, в результаті ретельних
досліджень і геніальних відкриттів, люди дізналися, про
те, про що в Біблії було сказано спочатку. Багато тисяч
років тому Біблія стверджувала, що Земля кругла (Ісаї
40:22); що вона вільно висить в просторі (Йов 26: 7); що
зірок на небі незліченна кількість (Буття 22:17), хоча до
винаходу телескопа були відомі лише близько 1500 зірок
– ті, що видно неозброєним оком.

У Біблії сказано, що сузір’я змінюють свої обриси з
часом (Йов 38:31); що повітря має вагу (Йов 28:25); що
життя забезпечується кровообігом (Буття 9: 6); що
Місяць і Сонце мають різний розмір (Буття 1:16); що
земна кора перебуває в ізостатичному (рівноважному)
стані (Ісайя 40:12); що на Землі існують різні часові по-
яси (Матвій 24:27 пор. Лука 17: 34-36); що існує кругообіг
води в природі (Еклізіаст 1: 7). Саме в Біблії, за 3500
років до того, як люди дізналися про існування бактерій,
що є причиною інфекційних захворювань, описані осно-
ви гігієни і епідеміології (Второзаконня 23, Левіт 15). Люди
ще не знали, що таке мікроб, але в Біблії було описано,
як не заразитися, як здійснювати протиепідемічні захо-
ди, як організувати карантин.

Візьміть будь-яку книгу з природознавства, написану

20-30 років тому, і ви побачите, як безнадійно вона зас-
таріла. І чим раніше вона написана, тим наївнішою вона
нам здається тепер. Але лише тільки зараз, через ти-
сячі років, ми починаємо розуміти деякі істини, запи-
сані в Біблії. Жодна з наукових ідей, описаних в Біблії, не
старіє. Проте, з одного боку, Біблія – не підручник при-
родознавства, з іншого боку, всі ці наукові знання
отримані людьми. Міг же хтось просто дізнатися про це
раніше за інших?

ПРОРОЦТВА
Не менш значним свідченням богонатхненості Біблії

є записані в ній пророцтва. Бог – володар історії: “Хто
від початку сповістив останнє, раніше, ніж воно сталося,
і разом виконалося. І Я сказав: Кожна Моя рада встоїть,
і все, що Я задумав, Я вчиню” (Ісая 46:10). Ніхто ще й
припустити не міг, як будуть розвиватися події, а про-
роцтва вже сотні і тисячі років до того були записані в
Біблії, “Адже пророцтво ніколи не було з волі людини,
але від Бога звіщали мужі, натхнені Святим Духом” ( 2
Петра 1:21).

Правда, зараз такий час, що пророків – хоч відбав-
ляй. Відкриваємо будь-яку газету – там гороскопчик:
“Козерогам сьогодні загрожують неприємності, і необ-
хідно особливо ретельно стежити за собою”. Дуже гар-
не передбачення, навіть козерогам зрозуміле: у кого
не трапляється неприємностей, якщо не стежити за
собою? Таке пророцтво говорить абсолютно ні про що.
Далі: “Раки, будьте сьогодні особливо уважні, щоб не
пройти повз свого щастя”. Щастя не склалося – значить
пройшло повз, тому що були неуважні. Подібних про-
роцтв – величезна кількість. Припустимо, пророцтва
Нострадамуса. У них все настільки погано – можна
підігнати під них все, що завгодно, була б уява.

Біблійні пророцтва мають іншу природу. До них є дуже
чіткі вимоги. І відповідальність за достовірність інфор-
мації пророцтв – чимала. Якби хто з укладачів горос-
копів знав про неї, навряд чи би наважився на цей сум-
нівний бізнес. “А пророк, який безбожно наважиться -
говорити від Мого Імені слово, яке Я не велів говорити,
чи який говоритиме від імені інших богів, — такий про-
рок нехай помре. Якщо ж ти скажеш у своєму серці: Як
нам упізнати слово, яке Господь не говорив? — то як-
що пророк скаже щось від Імені Господа, і те слово не
здійсниться і не збудеться, — то це є слово, якого Гос-
подь не говорив: це безбожно сказав той пророк, — не
майте до нього пощади. “(Повторення Закону 18: 20-
22).

Перша вимога до істинного пророцтва – воно повин-
не говорити про людей і події, віддалені настільки, щоб
неможливо було просто здогадатися, або зробити про-
гноз. Коли ми говоримо, яка погода буде через тиждень,
або хто переможе на найближчих виборах – це прогноз.
В Біблійних же пророцтвах говориться про події, про які
в принципі ще ніхто знати не міг. Найчастіше ці події
взагалі суперечили здоровому глузду. Наприклад, в са-
мий розквіт Вавилонського царства, коли, здавалося,
ніщо не загрожує його процвітанню, було проголошено,
що пройде чітка кількість років, і ця наймогутніша дер-
жава у світі буде зруйнована, причому – цілком конкрет-
ним чином. І все збувається саме так, як було предре-
чено.

По-друге, пророцтво має бути ясним і конкретним;
містити  деталі, які легко виявити, щоб, коли воно
здійсниться, ні у кого не було сумнівів, що це здійснило-
ся саме воно.

І третя вимога – пророцтво має виповнитися у всіх
подробицях.

Наведемо приклад – пророцтво про величезне місто-
фортецю Тир. Це був ключовий торговий порт східного
Середземномор’я, і в його процвітанні були зацікавлені
всі існуючі країни, які збагачувалися за рахунок торгівлі
з ним. Але ось якийсь єврей проголошує від Божого Іме-
ні: “… Ось Я проти тебе, Тире, і наведу на тебе багато
народів, як море підноситься своїми хвилями. І пова-
лять стіни Тиру, і повалять твої вежі, і розвію його порох
з нього, і зроблю його гладким каменем. Сушильнею
для сітей буде посеред моря, бо Я сказав, — говорить
Господь. І буде на пограбування для народів, і його доч-
ки в долині будуть мечем убиті. І пізнають, що Я — Гос-
подь!  Адже так говорить Господь: Ось Я наводжу
на тебе, Тире, Навуходоносора, царя Вавилону, з півночі,
він є царем царів, з кіньми і колісницями, і кіннотника-
ми, і дуже численним збором народів. Цей твоїх дочок,
що в долині, вб’є мечем і дасть на тебе сторожу, обло-
жить і зробить проти тебе довкола вали та військові
табори, і свої списи наставить проти тебе. Твої стіни і
твої вежі повалить своїми мечами. Від безлічі його ко-
ней тебе покриє їхній порох, і від голосу його кіннотників
і коліс його колісниць твої стіни затрясуться, коли він
входитиме крізь твої брами, як той, що входить до міста
з рівнини. Копитами їхніх коней вони потопчуть усі твої
рівнини. Твій народ він вигубить мечем, і буття твоєї си-
ли кине на землю. І пограбує твою силу, і розграбує твій
маєток, і повалить твої мури, і твої любі доми знищить, і
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твоє каміння, твоє дерево й твій порох кине посеред
моря. І знищить безліч твоїх музик, і голос твоїх псал-
тирів більше не почується. І зроблю з тебе гладкий
камінь, ти будеш сушильнею для сітей. Не будеш більше
збудований, бо Я сказав, — говорить Господь“( Єзекіїль
26: 3-14).

Це пророцтво було проголошено, приблизно, в 588 р.
до Р.Х. і, здавалося, почало справджуватися досить швид-
ко. Уже через рік цар Навуходоносор бере в облогу місто.
Тир був прекрасною фортецею, і облога тривала три
роки. Через три роки Тир упав, і Навуходоносор пішов,
попередньо зруйнувавши його укріплення. Можна було
сказати: суворий прогноз в основному збувся, деталі ж в
ньому – художнє перебільшення (багато народів; ка-
мені, кинуті в море; гола скеля, і інше). Але проходить
250 років, і трапляється те, чого в принципі ніхто перед-
бачити не міг: невелика, раніше маловідома напівдика
етнічна група македонян, яка тихо існувала в тіні про-
цвітаючої ахейской культури, раптом формує найсильн-
ішу державу і за якийсь десяток років поневолює весь
цивілізований світ. Так виникає величезна  Македонсь-
ка імперія на чолі з Олександром Великим.

Коли в 332 році багатонаціональне військо Олексан-
дра Македонського підступило до Тиру, населення, хо-
ваючись від завойовників, переправилося на острів,
який перебував в морі навпроти міста, приблизно в ста
метрах від берега. Олександр пропонує захисникам
острова здатися і, коли вони відмовляються, він, ніколи
не чув про якесь там єврейське пророцтво, віддає гені-
ально простий наказ: розібрати всі будівлі міста камінь
за каменем і, скинути їх в море, насипати дорогу до са-
мого острова. Армія в точності виконала наказ, захис-
ники острова були схоплені, а на місці, де колись сто-
яло величезне місто, залишилася лише гола скеля,
місце для розтягнення рибацьких сітей.

Точно так же, в усіх найдрібніших деталях і подроби-
цях, збулося пророцтво про руйнування найбільших міст
старовини Вавилону, Ніневії, Єрусалиму. Але, руйнуван-
ня чогось існуючого, наскільки надійним воно не здава-
лося б, не сама неймовірна подія. Як казав кіногерой
Марка Захарова, те, що одна людина побудувала, інша
завжди зруйнувати зможе. Але візьміть зворотне про-
роцтво: відновлення знищеного. Так майже 2000 років
Ізраїльської держави не існувало. Але ще за сотні років
до падіння Єрусалима пророками було передвіщено,
що в останні дні Бог збере Свій народ. Який народ?
Євреї були розсіяні по всій  землі, їх звідусіль гнали, зни-
щували в погромах, спалювали в печах концтаборів. І
раптом, в 1948 році, виникає держава Ізраїль! Повна
несподіванка для всіх – просто шок. З якої передбачу-
ваної причини таке може статися? Ні за якої! Просто
Бог – Володар історії, і все, що Він сказав – збудеться. І
збудеться не завдяки природному ходу подій, а, навпа-
ки, всупереч них, щоб всі бачили, Хто творить історію.

Ми згадали лише кілька історичних пророцтв. В Біблії
таких – десятки. Але варто відзначити особливий тип
біблійний пророцтв – так звані Месіанські пророцтва.
Протягом останніх чотирьохсот років до Різдва Христо-
вого, від Малахії аж до початку проповіді Іоанна Хрести-
теля, в Ізраїлі взагалі не було пророків (1 Маккавеїв 4:46).
Але за багато сотень років до призначеного терміну
Писання пророкувало про прихід Христа-помазаника.
Де і як Він народиться; як буде жити; які чудеса і зна-
мення зробить; ким і за яку суму буде проданий; за яким
вироком і яким чином буде страчений, як повстане з
мертвих – численні деталі (всього – понад триста). Його
життя, смерть і Воскресіння описані за сотні років до
Його народження на землі.

Вчені підрахували ймовірність випадкового збігу ви-
конання лише тринадцяти найбільш чітких і безпереч-
них месіанських пророцтв, і виявилося, що вона стано-
вить один до 10 в 140-го ступеня (одиниця зі ста сорока
нулями після неї)! З чим можна порівняти таке число?
Ви знаєте, що весь наш всесвіт складається з атомів (в
Біблії, до речі, про це написано за тисячі років до відкрит-
тя атома вченими – Притчі 8:26). Так ось, якщо б кожен
атом сам був цілим світом, тобто складався б з такого ж
числа частинок, як цілий всесвіт, тоді всіх цих уявних ча-
стинок (атомів від атомів) було б приблизно 10 в 140-го
ступеня. Так ось, ймовірність виконання всього лише
13-и пророцтв така ж, як можливість випадково, навман-
ня зловити одну заздалегідь задуману з таких частинок-
від частинок цієї уявної гіпервселенної!

Візьмемо лише один приклад пророцтва, яке в прин-
ципі неможливо пояснити інакше, як одкровенням Бо-
жим: “Тож пізнай, і зрозумієш. Від виходу слова, щоб
відповісти і збудувати Єрусалим аж до Помазаного во-
лодаря — сім тижнів і шістдесят два тижні. І повернеть-
ся, і буде збудована широка дорога і мур, і вичерпаєть-
ся час”(Даниїла 9:25).

Насправді це – подвійне пророцтво. Народ Ізраїлю
вже тоді був в полоні в рабстві і розсіяний, і припустити,
що євреї повернуться додому і знову відбудують Єруса-
лим, було занадто бурхливою фантазією. Тут же це пе-

редбачається, а Ісая навіть називає ім’я того, хто дасть
євреям наказ усім повернутися додому і відбудувати
Єрусалим – цар Кир (не менше вражає, що коли вимов-
лялося це пророцтво, ніякого царя з таким ім’ям ще не
існувало). Але в розглянутому нами пророцтві Даниїл,
за 600 років до народження Месії, не тільки пророкує
Його пришестя, а й повідомляє його дату. Що ж це за
дата?

Сім тижнів – це сім років. Рік тоді визначався за місяч-
ним календарем і становив 360 днів. Якщо підрахувати
величину зазначеного Даниїлом періоду часу, вийде
173.880 днів. Нам відомо, що указ про відновлення Єру-
салима, в перерахунку на наше літочислення, вийшов
14 березня 445 року до н.е. (Неємія 2: 5-18). Додаючи
173.880 днів до вказаної дати, то ми приходимо до часу
земного служіння Ісуса з Назарета!

Чи може такий збіг бути випадковим? Ні в якому разі!
Це очевидно кожному. Тому все, що могли стверджува-
ти противники Писання, це, що дане пророцтво – підроб-
ка, що, мовляв, фанатики-християни пізніше вписали
даний фрагмент в старовинні тексти, щоб підтвердити
свою правоту. Ви можете знайти цю точку зору майже в
будь-якій книжці, написаній до 1947 року. Але в 1947
році було зроблено фундаментальне відкриття: побли-
зу селища Хібет-Кумран були знайдені так звані Кум-
ранські рукописи, або Сувої Мертвого моря. Хлопчик-
пастух пішов шукати вівцю, яка загубилася, побачив у
скелі печеру і, кинувши в неї камінець, почув звук розби-
того глиняного посуду. Хлопчик видряпався до печери, і
там виявилася “законсервована бібліотека” – величез-
на кількість запечатаних глиняних глечиків з древніми
сувоями. В античні часи в цих краях жила іудейська сек-
та. При наближенні римлян члени громади пішли, по-
передньо запечатавши сувої в глечики і сховавши їх у
печерах. Так були знайдені найдавніші списки текстів
Старого Завіту. І вони виявилися абсолютно такими, що
збігаються з тими текстами, якими користуємося ми! У
їхньому числі був знайдений екземпляр списку книги
пророка Даниїла, виконаного за 300 років до Різдва
Христового, і містив те ж саме пророцтво – слово в сло-
во! Будь-яка підозра про пізніші вставки просто відпа-
ла. Залишилося лише одне пояснення: Бог, Володар
історії, знає від початку, що буде в кінці, надихнув Даниї-
ла записати дане йому одкровення.

Сукупність текстуальних, історичних, наукових і про-
рочих свідчень переконує нас: Біблія – Слово Боже, яке
відкриває людям Його волю. Але є і такі, хто говорить:
“Біблія – справді велика Книга, вона послана з неба на
Землю. Нам треба її покласти на почесне місце, шану-
вати її, але ні в якому разі не читати. Це – одкровення,
дане святим Богом, і ми, грішні люди, в принципі не
можемо зрозуміти того, що там записано. Це – таємни-
ця “. Проте Писання говорить зворотне: Біблія послана
саме для нас, грішних людей, щоб ми, читаючи її, пізна-
вали Бога і Його волю щодо нас. Про це заявляється
однозначно і неодноразово:

Ісая 34:16: “Числом перейшли, ні один з них не заги-
нув, одне одного не шукали. Бо Господь їм наказав, і
Його Дух зібрав їх.”. Зверніть увагу: не покличте якогось
жерця, оракула або тайновідця, який розшифрував би
написане! Прочитайте 2-е послання Петра 3: 2: “аби ви
пам’ятали ті слова, які раніше сказали святі пророки, і
заповідь Господа й Спасителя, передану вашими апо-
столами.“. Слова, що звістили пророками, необхідно па-
м’ятати!

Об’явлення 1: 3: “Блаженний той, хто читає, і ті, хто
слухає слова пророцтва та дотримується написаного в
ньому, адже час близький!”. Блаженний (тобто абсолют-
но щасливий) не тільки читає, але навіть слухає, якщо
при цьому ще й дотримується написаного, а це має на
увазі розуміння читаного або почутого.

2-е Тимофію 3:15: “ І ти змолоду знаєш Святе Писан-
ня, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через
віру в Ісуса Христа.” З дитинства! Те, чого Бог хоче від
людини, написано простою мовою, і навіть дитина може
розуміти це.

Не можна не згадати ще одне свідчення на користь
того, що Біблія – слово Боже. Це – її здатність змінювати
життя людей. Небагато знайдеться таких, хто брався б
серйозно прочитати цю Книгу, і залишився таким же, як
і раніше .. Практично кожен віруючий може розповісти
про це свою власну історію. Ми можемо додати до цих
свідчень і величезну кількість таких відомих імен, як
Блаженний Августин або Франциск Ассизький; Блез
Паскаль або Клайв Льюїс, Чарльз Колсон або Джош
Макдауел. Всі – це люди, що відкидали Писання і поча-
ли читати його з чисто критичною метою – спростувати
вигадки релігійних фанатиків. В результаті вони стали
самими переконаними глашатаями Книги!

Чарльз Колсон, колишній радник президента США, а
тепер президент Тюремного Братства, розповідає: “Коли
мій найближчий друг впав у це безумство, я, як юрист,
вирішив підійти до цього питання просто: взяв тижневу
відпустку і поїхав на дачу, прихопивши Біблію і блокнот
для ділових нотаток, в якому кожна сторінка була розд-
ілена на дві колонки. в одну колонку я збирався запису-

вати аргументи на користь того, що Біблія – слово Боже,
в другу – проти цього. До кінця відпустки перша колонка
була списана до кінця зошита. Друга залишилася чис-
тою. Як чесна людина я повинен був визнати, що, подо-
бається мені це, чи ні, Біблія – слово Боже “.

Здатність Біблії міняти людей на краще визнають
навіть атеїсти. Вони кажуть: “Ми не віримо в ці казки,
але потрібно вирішувати народу вивчати їх тому, що від
цього люди стають кращими”. Доводилося вам чути таку
точку зору? Так, може бути, це зовсім і не казки, а при-
значення людини? А казки атеїстів, від яких, як самі вони
визнають, людина кращою не стає, не що інше, як спад-
щина гріха, того самого бунту проти Бога, що закладе-
ний в занепалій людині. Біблія корисна, тому що вона –
інструкція нашого Виробника, а Він знає наше призна-
чення, як ніхто інший: “Усе Писання богонатхненне й
корисне для навчання, для докору, для виправлення,
для виховання в праведності, щоби Божа людина була
досконала, на всяке добре діло готова. “(2 Тимофію 3:
16-17).

Чи не корисність Біблії визначає її цінність! Чи не тому
вона істинна, що корисна, а корисна, тому що істинна!
Тому що вона – справжнє Слово Боже; тому що дана
нам з певною метою: “А це було написане, щоб ви по-
вірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи, жит-
тя мали ви в Його Ім’я.” (Євангелія від Іванна 20:31).

Постає питання, чому ж, не дивлячись на настільки
очевидну достовірність цієї Книги – і з точки зору тексту-
альної, і з точки зору речей, і з точки зору історичної, і з
точки зору моральної – люди продовжують її відкида-
ти? Хоча людей постійно обманюють і тим, що пишуть в
газетах, і тим, що обіцяють в передвиборних програмах
кандидати на різні пости, люди вперто продовжують віри-
ти і тому, що пишуть в газетах, і передвиборчим обіцян-
кам кандидатів. Але чим більше накопичується свідчень
істинності Біблії, тим з більшим сумнівом до неї відно-
сяться, сильніше її відкидають. Чому? Про це теж ска-
зано в Біблії. У кожному з нас живе гріх – від народжен-
ня закладений в нас бунт проти Бога. Очевидне і ясне
ми відкидаємо, а в явну брехню готові вірити, аби вона
нам допомогла не бачити істину. Про це-то і пише апос-
тол Павло: “Адже пізнавши Бога, вони не прославили
 Його як Бога, не подякували Йому. Але їхні думки стали
нікчемними, а нерозумні їхні серця — оповиті темряво-
ю. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними”
(Послання до Римлян , 1: 21-22).

Вся Книга має єдину тему: грішне людство отримало
порятунок милістю Божою. Біблія – живе Боже Слово,
Слово життя. Жодна історична книга, жодна філософсь-
ка книга, жодна повчальна книга за всю історію люд-
ства не зазнала такої критики, як Біблія. Самовпевнені
інтелектуали постійно розбивали свої лоби в цю Книгу,
намагаючись довести її хибність. Де ці люди? Хто їх пам-
’ятає? Чим більше люди шукали свідчень проти неї, тим
більше виявляли доказів її істинності. Нічим не можна
пояснити існування цієї Книги, окрім як одкровенням
Творця.

Свого часу Вольтер заявляв, що своїми працями він
повністю підірвав віру в Книгу, і через сотню років уже
ніхто  не буде пам’ятати, що таке Біблія. Згодом в ко-
лишньому будинку Вольтера в Женеві був розміщений
Європейський офіс Об’єднаних Біблійних товариств!
Біблія як існувала, так і існує. “Адже кожне тіло, немов
трава, і всяка слава людини, як квітка рослини: засохла
трава — і цвіт [її] опав. А Слово Господнє перебуває вічно!
А це те Слово, яке сповіщене вам у Євангелії. Отже,
відкладіть усяке зло, усякий обман, лицемірство,
заздрість та всілякі обмови  і, як новонароджені немов-
лята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому
ви зросли для спасіння, бо ви скуштували, що Господь
добрий.  Приходьте до Нього — живого коштовного Ка-
меня, знехтуваного людьми, але вибраного Богом.  І ви
самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім,
щоби бути святим священством, приносити духовні жер-
тви, приємні Богові, через Ісуса Христа“(1 Петра 1: 24-2:
5).

Ви коли-небудь бачили новонароджених немовлят?
Дуже допитливі істоти! Скільки для них всього цікавого
навколо. Коли у мене народилася дочка, мені так подо-
балося дивитися, як вона з першого дня пізнавала світ.
Їй було цікаво, коли мама ходила по кімнаті; їй було
цікаво – що це за бородатий мужик підходить з бряз-
кальцем, хто це такий? Сонячний промінчик пробився
через вікно – вона заусміхалася. Все навколо привер-
тало її увагу. Але існувало щось, без чого її ніщо вже не
цікавило. Це – молоко матері. Якщо не було цього, все
інше втрачало сенс. Про це-то, і каже Писання: “як но-
вонароджені немовлята, жадайте щирого духовного
молока”, тому що без нього ми не можемо відповідати
своєму призначенню. Без цього все інше, чому ми мог-
ли б радіти, втрачає сенс. Це – єдиний фундамент, на
якому ми можемо будувати своє життя.

  Сергій Головін,
доктор філософії  (Ph.D), доктор прикладного

богослів’я  (D. Min), магістр гуманітраних наук (МА,
релігієзнавство).
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

СПІВЧУВАЄМО

Президія Турківського товариства мисливців і рибалок глибоко
сумує з приводу смерті колишнього голови районної ради УТМР
Михайла Йосиповича Марича і висловлює щире співчуття рідним і
близьким померлого.

Працівники Турківської дитячої музичної школи висловлюють щире
співчуття викладачу Лесі Миколаївні Танчин з приводу тяжкої втрати
– смерті матері.

Колектив Турківського ДЛГП «Галсільліс» висловлює щире  співчут-
тя лісничому Верховинського лісництва Михайлу Михайловичу
Осовському та ліснику Верховинського лісництва Ярославу Михай-
ловичу Осовському з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

ДО 150-РІЧЧЯ ВИДАТНОГО
ВЧЕНОГО-ХІМІКА

Минулий рік був оголошений Міжнародним роком створення
періодичної системи хімічних елементів. З цього приводу на-
прикінці 2019-го у Нижненській ЗОШ І-ІІ ст. відбувся вечір, під
назвою «Періодична система хімічних елементів».

Класну кімнату, в якій проводили вечір,
прибрали портретом видатного хіміка. На
дошці був накреслений кросворд. У своє-
му виступі вчитель хімії С. М. Стахнів наго-
лосила, що з часу створення таблиці Мен-
делєєва минуло 150 років, але його пам’я-
тають, діяльність вченого є справжнім на-
уковим подвигом, визнаним у світі. Ство-
рена ним періодична система хімічних еле-
ментів принесла йому велику славу. Вона
– основа розвитку хімії та інших природни-
чих наук. Уміле користування таблицею
розкриває глибинну суть явищ і процесів,
які відбуваються у світі.

Затим учні виступили з рефератами на
різні теми: «Творчий і життєвий шлях Д.І.

Менделєєва», «Учені про Д. І. Менделєєва». Школярі також відгаду-
вали вікторини та розв’язували кросворд.

Наприкінці виступу Станіслава Миколаївна зосередила увагу учас-
ників вечора на тому, що для того, щоб поглибити знання з хімії,
треба користуватися різними джерелами інформації, багато чита-
ти. Активну участь у проведенні вечора хімії взяли Сніжана Лоз-
ницька ( учениця 8 класу), Богдана Сеньків ( учениця 8 класу), Васи-
лина Іжик ( учениця 9 класу), Вікторія Тацишин ( учениця 9 класу).

Надія СЕРЕДИЧ,
учениця 9 класу Нижненської ЗОШ І-ІІ ст.

– Дуже часто людина не може
відрізнити ГРВІ від грипу, тому й
призначає собі лікування по-
милково, як мовиться, наугад,  а
це робити не можна, не пора-
дившись  зі своїм сімейним ліка-
рем, – каже Ганна Хащівська. –
ГРВІ - об’єднує гострі респіра-
торні вірусні інфекції, які в окре-
мих випадках викликають уск-
ладнення. ГРВІ приносять
безліч незручностей, проте вони
не можуть зрівнятися за симп-
томами з грипом. У будь-якому
випадку з’ясувати ступінь ризи-
ку дуже просто – зробити аналіз
крові, і  тоді ви будете точно зна-

СОЛДАТИ ДЯКУЮТЬ ЗА
СМАЧНІ ВАРЕНИКИ

Ця страва повернула бійців-добровольців роти «Січ», які за-
раз стоять на оборонних рубежах в Авдіївці, захищаючи мир,
спокій і суверенітет рідної неньки-України, у приємні спогади
про тепло рідної домівки. Саме їм, нашим відважним оборон-
цям, учні та викладачі Боринського професійного ліцею на-
родних промислів і ремесел приготували і передали до ново-
річного столу 11 відер вареників. Картоплю для вареників
також спонсорували боринчани. Ліплячи вареники, господині
вкладали в них усю свою душу, любов і майстерність. Саме
тому були вони дуже смачними! А пані Люба Бутрей з Боберки
принесла в додачу до вареників ще відро шкварок та відро су-
хофруктів, то взагалі вийшло все чудово!

Голова районної організації благодійного фонду «Милосердя»
Мирослава Калинич каже, що солдати вже телефонували та цікави-
лися, хто ж так постарався для них, і щиро дякували жителям Турк-
івщини за смакоту.

 Мирослава Петрівна впевнена, що волонтери, знову ж таки з до-
помогою небайдужих людей, зроблять нашим добровольцям ще
такий смачний подарунок.

Ольга ТАРАСЕНКО.«КОЛЯДУЄ УКРАЇНА.
КОЛЯДУЄ ВСЯ ЗЕМЛЯ»

З 24 грудня минулого року по 20 січня нового у
народному музеї «Бойківщина» діє книжкова ви-
ставка «Колядує Україна. Колядує вся земля».
На ній представлені книги про обряди, свята та
традиції нашого бойківського краю. Також вис-
тавлені тут книжки відомого всім краєзнавця
Петра Зборовського «Різдвяна поколядь на Тур-
ківщині» та його нова книга «Спів різдвяного
циклу свят на Турківщині». Також запрошує
відвідувачів різдвяна виставка, під назвою «З
Різдвом Христовим, Україно!», де представлені
в освітленні різдвяна шопка та дідух.

На період роботи виставки її відвідують з екскурс-
іями школярі, жителі та гості міста. Тут вони мають
можливість послухати цікаву розповідь про святку-
вання Різдва Христового на Бойківщині від екскур-
совода, завідувача народного музею «Бойківщина»
Руслани Юсипович.

Ольга ТАРАСЕНКО.

 Педагогічний колектив Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 глибоко сумує
з приводу смерті Оксани Станіславівни Ватах, довгі роки педагогіч-
ної діяльності  якої були віддані  цій школі,  і висловлює щире співчуття
родині покійної. Вічна їй пам’ять.

ти, який вірус атакував ваш
організм.  Але ж як відрізнити
грип від ГРВІ? Грип приходить
несподівано і в лічені години
повністю захоплює ваш організм.
Грипу властиве різке підвищен-
ня температури (в окремих ви-
падках до 40,5 градусів), підви-
щена чутливість до світла, ломо-
та у всьому організмі, а також
болі: головні і м’язові. У першу
добу захворювання  на грип
немає нежиті, що властиво
тільки даному  вірусу.   Найбільш
активна фаза грипу припадає на
третій-п’ятий день захворюван-
ня, а остаточне одужання  при-

ходить  на 8-10-й день. Врахову-
ючи, що інфекція грипу вражає
судини, саме з цієї причини мож-
ливі  носові крововиливи. Після
перенесеного грипу  людина
може  підхопити інше захворю-
вання протягом наступних 3-х
тижнів, такі захворювання най-
частіше протікають дуже боліс-
но і можуть закінчитися  погано.
ГРВІ  ж наступає  поступово і най-
частіше починається із втомлю-
ваності і зовнішнього прояву
вірусу – нежиті. На наступний
день, після активації захворю-
вання, починається сухуватий
кашель, який з часом перехо-
дить  в мокрий (відхаркуваль-
ний). Після перенесеного ГРВІ
людина  може підхопити інше
захворювання протягом наступ-
них 3-х тижнів, але на відміну від
стану після грипу - вони будуть
проходити в більш легкій формі
Особливо важко вірусні захво-
рювання проходять у маленьких
дітей та літніх людей, у так зва-
ної групи ризику.  Тому я реко-
мендую не займатися самоліку-
ванням, а при перших же озна-
ках одного із цих захворювань
негайно звертатися за допомо-
гою до  медиків.

Ольга ТАРАСЕНКО.

РОСТЕ ЗАХВОРЮВАНІСТЬ
НА ГРВІ,

а на порозі вже на нас чекає й грип
Станом на початок 2020 року на гострі респіраторні вірусні

інфекції  на Турківщині  уже захворіло 1045 осіб, з них 452 дити-
ни. Про це повідомила редакцію лікар-бактеріолог Турківсько-
го лабораторного центру  Ганна  Хащівська. Застуда почала,
як кажуть, ломити людей ще з осені. У жовтні захворіло 88
осіб, у листопаді – 100, а в грудні число хворих на ГРВІ зросло
до 124. Випадків захворювання на грип поки не зафіксовано.
Але медики попереджають про цю недугу.

«ЗЕЛЕНИЙ ЗМІЙ» СПОНУКАЄ ДО БІЙКИ
З року в рік у січневу пору, на яку припадає багато різноманітних свят, а відповідно, рікою

ллється горілка, правоохоронці фіксують велику кількість бійок поміж рідними та близькими
людьми, не кажучи вже про чужих. Не винятком став і січень 2020 року.

На третій день нового року військовослужбовець
одного із сіл нашого району повернувся до рідної
оселі в короткотермінову відпустку й не встиг прий-
ти до помешкання, як побачив свою дружину, яка
розпивала алкоголь. Відповідно, зробив їй заува-
ження, а «благовірна» довго не роздумувала, взя-
ла пляшку й вгамселила чоловіка по голові. З відпо-
відною заявою він звернувся у відділення поліції.
На даний час вирішується питання про оголошен-
ня підозри буйній дружині. Невдовзі кримінальну
справу буде скеровано до суду.

Або ж інший випадок: цього ж дня, в цьому ж
таки селі, «любий синочок», підігрітий алкоголем,
побив свою матір, яка, очевидно, намагалася на-
поумити його, скерувати на праведний шлях. По

даному випадку працівники поліції проводять досу-
дове розслідування.

Також 3 січня житель одного з сіл Турківщини при-
їхав до райцентру і зайшов до знайомих турківчан. В
очманілому стані він почав приставати до господині,
ображати її, а коли за неї заступився чоловік – інвалід
ІІ групи – той взяв і відлупцював його. За це забіяці
також доведеться відповідати перед законом.

Не лише у святкові дні, а й упродовж року, дебо-
ширить у власній сім’ї – б’є то дружину, то батька, то
матір –  45-річний житель нашого району. Працівни-
ки поліції вже й не можуть пригадати, скільки заяв
пишуть потерпілі від цього сімейного тирана. Але
коли справа доходить до суду, вони миряться. А, як
відомо, непокараний  злочин породжує інші.

Василь ВАСИЛЬКІВ.


