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Найдобрішу, найтурботливішу, найкращу у світі дружину, маму,
бабусю – Любу Михайлівну Буштин – щиро вітаємо з чудовим
ювілеєм!

Як сонцем весняним Вами зігріті; даруємо, люба, Вам море
квітів, всі ніжні й найкращі наші слова, всю
ласку й любов, яка лиш  бува.

Прийми, наша рідна, низенький уклін
За те, що в житті – наш надійний

заслін,
За те, що Ви – наша сімейна опора,
За те, що із Вами не знаємо горя.
За усмішку лагідну, душу просту,
За щиру й сердечну Вашу доброту.
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі!
З любов’ю – чоловік Володимир, дочки

Марія і Стефанія, син Михайло, зяті Пет-
ро і Віталій, невістка Наталка, онуки –
Василина, Ольга, Вікторія, Анна, Володимир, Софія, Антон-
Василь, Святославчик.

Сьогодні, 6 березня, святкує своє 60-річчя житель с. Ільник
Йосиф Йосифович Нанівський.

Дорогу серцю людину з нагоди ювілею вітають дружина Юга-
ня, дочка Валентина з чоловіком Віталієм, син Іван з дружи-
ною Марією,  дочка Іванна,  онуки – Микола, Дмитрик, Марта і
Марія і бажають люблячому ювіляру міцного здоров’я, життє-
вої енергії, світлої радості в житті і довголіття!

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
 А Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає 60!
Хоч як прожитих років шкода,
Та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї

Вам многії літа! Щедрої долі!

Дорогого хресного батька, жителя с. Комар-
ники – Ігоря Володимировича Комарницького –
з ювілейним днем народження сердечно вітає
похресниця Оксана Зубрицька і бажає своєму
хресному міцного-міцного здоров’я і безмежно-
го щастя, успіхів у праці і
всього найкращого у житті.

Летять літа, мов
бистрі води,

І не вернути їх назад,
А нам не віриться сьо-

годні,
Що Вам уже – 55!
Хай нових днів ще буде

безліч,
Без ліку щастя і пісень.
Прийміть вітання най-

щиріші
В цей світлий ювілей-

ний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро.
 Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
 До вітання приєднуються куми.

Педагогічний колектив Буковинської ЗОШ
І-ІІ ст. щиросердечно вітає з ювілеєм вміло-
го керівника, досвідченого педагога, дирек-
тора школи – Василя Йосиповича Комар-
ницького.

Колеги по роботі бажають шановному юв-
іляру міцного здоров’я,
поваги від людей, тепла
і любові від рідних, жит-
тєвого оптимізму, миру,
благополуччя, Божого
благословення на довгі
і щасливі роки життя!

Ми Вас вітаємо зі
святом –

Із днем народження,
із неповторним ясним
днем!

Бажаємо миру і
світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щирості серця, людської поваги.
На довгих стежинах Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

У ці березневі дні святкує свій прекрасний ювілей Орест Ми-
хайлович Ільницький.

Дорогого і люблячого, чуйного, доброго, щирого і турботливо-
го хресного батька, з нагоди  життєвого свята, сердечно вітає
похресниця Оксана. До  найтепліших привітань також приєдну-
ються куми Ольга і Богдан.

Вітаючи з ювілеєм, бажаємо Вам, шановний, аби Ваша жит-
тєва нива завжди колосилася щедрим врожаєм –  міцним здо-
ров’ям, щастям, радістю, добром та всіма земними благами.
Божої опіки Вам, дорогий ювіляре, у всіх життєвих справах. А
ще бажаємо заступництва Пречистої Діви Марії, усіх святих та
ангелів на многії і благії літа!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при кожній

годині.
Нехай обминають Вас лихо й три-

воги,
Хай стелиться довга життєва

дорога.
Хай легко працюється, гарно жи-

веться,
Все вміється, множиться і

удається.
Здоров’я міцного, щастя  без краю
Усього найкращого ми Вам ба-

жаєм!

 29 лютого, в день, який буває лише один раз на чотири роки, свій ювілейний день народження
відзначив люблячий, добрий, чуйний, ніжний, турботливий та найкращий у світі чоловік, батько,

дідусь, житель с. Верхнє Висоцьке – Мар’ян Іванович Теслюк.
Бажаємо дожити до ста років. Хай чудовий пазл життя складається тільки

з шматочків щастя і складає загальну картину радості й успіху. Хай усі щас-
ливі шматочки будуть приклеєні один до одного міцним здоров’ям, а з кож-
ним новим днем народження їхня кількість тільки зростає.

Ваш  ювілей не тільки Ваше свято –
Радіють Ваші рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле Вам років ще багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом!
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!
З любов’ю – дружина Віра, діти  – Марія, Микола, Ольга та онуки Вероніч-

ка і Вікторинка.

БАТЬКІВСЬКОЮ СТЕЖИНОЮ
ДОБРА  Й ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Упевнено йде молодий талановитий хірург Гнат Герич
У червні минатиме 6 років з того часу, як пішов у засв-

іти наш славний земляк, професор Ігор Герич, залишив-
ши медичній спільноті Львівщини гідну заміну – свого сина
Гната. Якось довелося спілкуватися з медичною сест-
рою лікарні швидкої допомоги м. Львів, де сьогодні пра-
цює Гнат та колись працював Ігор Дионізійович. Розпов-
ідаючи про цю славну династію, жінка надзвичайно пози-
тивно характеризувала молодого хірурга, а про нині по-
кійного батька сказала коротко і влучно: «Це професор,
якого возвеличував не лише професіоналізм, а й просто-
та у спілкуванні. Він з вдячністю вклонявся навіть сані-
таркам, якщо бачив їхню щирість в роботі».

Днями в мережі Інтернет розповсюджено повідомлення про
унікальну шестигодинну  операцію, яку провів Гнат Герич. Зав-
дяки його професіоналізму, вдалося врятувати руку 23-річно-
му жителю Старосамбірського району, яка  була травмована
бетономішалкою й трималася на шматках шкіри, коли потер-
пілого доставили у медичний заклад. Кістки, судини, нерви,
сухожилля – все було пошматовано. У таких випадках, зазви-
чай, травмованому загрожує ампутація, але лікарям вдалося
зробити чудо.

– Операція була надважкою, руку доводилося збирати по-
етапно. Збирали і фіксували кістку, під мікроскопом зшивали
судини, нерви, сухожилля. Нам дуже хотілося врятувати хлоп-
цеві руку. Тож ми з нетерпінням чекали три дні, протягом яких

мало стати відомо, працює рука, чи ні. Минуло вже 5 днів, рука працює, хлопець ворушить, згинає
пальці, і  це тішить, – розповів журналістам Гнат Герич.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

№58 від 03.03.2020 року
Про обмеження руху важкого

транспорту на автошляхах району
Відповідно до Закону України «Про дорожній рух»

та постанови Кабінету Міністрів України від 30 бе-
резня 1994 року №198 «Про затвердження Єди-
них правил ремонту і утримання автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил кори-
стування ними та охорони», в зв`язку із інтенсив-
ним утворенням пучин на автошляхах району

З О Б О В ’ Я З У Ю :
1. Обмежити рух важкого транспорту вантажопі-

дйомністю більше      10 тонн, лісовозів, гусеничних
тракторів, тракторів марки Т-150 К на період з 03

Шановні жінки – працівники  КНП «Турківська централь-
на районна лікарня»!

 Від щирого серця  вітаємо вас з  Днем весни, з першим
подихом щастя і пробудженням найсвітліших почуттів.

Бажаємо вам зустріти цю весну з найкращи-
ми надіями, добрими мріями і безмежною
любов’ю. Нехай в душу проллється тепло
перших весняних променів і нехай серце
наповнюється натхненням і щастям!

Хай проліском ніжним життя ваше
квітне,

Весною буяє душі  теплота!
Добра  вам, здоров’я Господь посилає
І долю щасливу – на довгі літа!

З повагою – адміністрація і профспілкова організація
КНП «Турківська ЦРЛ».

 НА 4 ОБ’ЄКТИ ТУРКІВЩИНИ –
7,9 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ

На фоні гучних заяв про начебто масштабне будівництво у 2020-у році в Україні, Турківщина
не отримає жодної копійки на капітальні об’єкти з Державного фонду регіонального розвитку.
А це означає, що будівництво буде сповільнене, а там, дивись, можливо  й заморожене.

Дякувати Богу, що хоч  з бюджету розвитку  обласного бюджету  ми отримали 7,9 млн. грн. на чотири
об’єкти. Зокрема,   на  реконструкцію спортивного залу Явірського НВК – 1,5 млн. грн., при загальній
потребі для завершення робіт – більше 5 млн. грн. 1  млн. 300 тис. грн. буде скеровано на завершення
реконструкції КНП «Турківська ЦРЛ». Як відомо, протягом багатьох років об’єкт не зданий в експлуата-
цію через те, що залишилося завершити деякі недоробки. Власне, тих грошей має вистачити, щоб, як
кажуть, підігнати  всі «хвости». 3 млн. 600 тис. грн. заплановано на продовження  реконструкції лікарської
амбулаторії в с. Лімна. Щоб об’єкт можна було здати в експлуатацію і медики тут могли спокійно
працювати, загалом кошторис передбачає 5 млн. 680 тис. грн., а це означає, що в цьому році, очевид-
но, лімнянські медики  в нове приміщення не переселяться, хоча про це вони вже мріють не перший
рік. Сьогодні амбулаторія розміщена в аварійному будинку, якому уже не один десяток років. Півтора
мільйона гривень заплановано освоїти на продовження будівництва Либохірської ЗОШ. Загальна кош-
торисна вартість цього об’єкта 83,8 млн. грн., а потреба в коштах до завершення – 48,2 млн. грн.

Звичайно, що впродовж року можуть виникнути якісь сприятливі обставини щодо виділення коштів
на названі, або й, дасть Бог, заплановані об’єкти. Їх у нас вистачає. Турківська райдержадміністрація
склала список, згідно якого на цей рік нам би потрібно було , як мінімум, 50 млн. грн. Наразі, це лише
мрія.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Перше звернення депутати
скерували Президенту України
Володимиру Зеленському, Го-
лові Верховної Ради України
Дмитру Разумкову та колишньо-
му Прем’єр-міністру України
Олексію Гончаруку, хоч, можли-
во, отримає його новий Прем’єр
Денис Шмигаль, до речі, наш
земляк. У зверненні депутати
просять вжити всіх заходів щодо
скасування необґрунтованої та
безпідставної постанови НКРЕП
на введення абонплати за
транспортування газу для насе-
лення. Це рішення у зверненні
вони називають «нахабним і ци-
нічним грабунком українського
народу».

Наступне звернення – щодо
врахування доплати за роботу
працівникам медичних закладів
у гірських населених пунктах Тур-
ківського району. Адресоване

ЧИ ПОЧУЮТЬ
ТУРКІВСЬКИХ ДЕПУТАТІВ

На останній сесії Турківської районної ради одноголосно де-
путати прийняли три звернення, адресовані високопосадов-
цям Кабінету Міністрів України, керівництву області та дер-
жави. І хоч багатьох кабмінівців уже немає на посадах, звернен-
ня від цього зовсім не втратили свою актуальність. Й таки
хочеться вірити, що їх прочитають нові очільники й правиль-
но відреагують.

воно Міністру фінансів України
Оксані Маркаровій, т. в. о. голо-
ви Національної служби здоро-
в’я України Оксані Мовчан, го-
лові Львівської обласної ради
Олександру Ганущину та голові
Львівської ОДА Максиму Козиць-
кому. Йдеться про те, що в   роз-
рахунках проплати за пролікова-
ного хворого  не передбачено
кошти  на виплату гірських ме-
дичним працівникам. Таким чи-
ном турківських медиків при-
рівняли до львівських чи будь-
яких інших з низинних районів.
Сьогодні чисельність праців-
ників КНП «Турківська ЦРЛ» ста-
новить 403,75 штатних одиниць.
Фонд заробітної плати на
квітень-грудень 2020 року стано-
вить 24416, 0 тис. грн., в тому
числі гірські – 2794,1 тис. грн.
Нарахування за фонд заробітної
плати за цей період – 5372,0 тис.

грн., нарахування на гірські –
614,7 тис. грн.

Таким чином КНП «Турківсь-
ка ЦРЛ» недоотримає від Націо-
нальної служби здоров’я Украї-
ни 3408,8 тис. грн.  І лише якщо
другий етап медичної реформи
буде призупинено (зараз про це
йде багато розмов), то це звер-
нення втратить актуальність.

І третє звернення скеровано
найвищим керівникам держави
–Президенту, Голові Верховної
Ради та Прем’єр-міністру – щодо
реформування земельних
відносин в інтересах українсько-
го народу. Депутати просять най-
вищих очільників держави, пе-
ред тим як приймати законо-
проект про обіг землі в Україні,
організувати широке публічне
обговорення покрокового зап-
ровадження прозорого і цивілі-
зованого обігу земель та ініцію-
вати референдум щодо заборо-
ни іноземним фізичним та юри-
дичним особам прямо або опо-
середковано набувати у
власність українські землі
сільськогосподарського при-
значення.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПАМ’ЯТНИК КОБЗАРЮ – ВЛАСНІСТЬ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ
На недавній 85-ій сесії 7-го скликання Турківської міської ради, яка відбулася 27 лютого,  депу-

татами було прийнято рішення про безоплатне прийняття на баланс пам’ятника Тарасові
Шевченку, що  знаходиться на майдані Шевченка в м. Турка, зі спільної власності територіаль-
них громад Турківського району – в особі Турківської районної ради, в комунальну власність
Турківської міської громади – в особі Турківської міської ради.

Сесія міської ради  вирішила виділити 50 тисяч гривень на ремонт підніжжя пам’ятника, а більшу
частину коштів  на ремонтні роботи – 150 тис. грн. –  дала районна рада. Також  певну кількість
будівельного матеріалу  відшкодували й  особи, які  наприкінці минулого року заїздом машини нанесли
шкоду пам’ятнику Кобзареві. До речі,  жителі міста вважають,коли вже  будуть робити ремонт пам’ят-
ника,  то  зробити його  якісно, навіть якщо  на це потрібно буде більше  коштів. Щоб було надійно і
красиво.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Педагогічний колектив Кривківської ЗОШ І-ІІ ст.  щиросер-
дечно вітає  з ювілейним днем народження – 70-річчям –
чудову, добру серцем  людину, досвідченого   педагога, ко-
лишнього вчителя біології і хімії, колишнього завуча школи –
Оксану Василівну Кеш – і бажає шановній ювілярці доброго

здоров’я, радості, життєвого оптимізму, родинного
благополуччя, поваги від людей, любові від
рідних – на довгі і щасливі, даровані Богом,
роки!

Хай пахучим цвітом стелиться доро-
га,

Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоро-

в’я,
Радість і повага – на многії літа!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора.
Хай буде щедрим ювілейне свято.
Здоров’я  Вам, любові і добра!

Педагогічний колектив Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. сердечно
вітає з ювілейним днем народження енергійну, щиру,  добру
колегу, вчителя охорони здоров’я – Любов Василів-
ну Кеш – і бажає шановній ювілярці неба без-
хмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і
довгого- довгого щасливого віку.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

березня 2020 року по 01 травня 2020 року або до
повного затухання пучин на дорогах загального ко-
ристування, крім доріг: Бориня – Мохнате, Турка –
Східниця, Нижнє Гусне – Верхнє Гусне, Нижнє Гус-
не – Кривка.

2. Турківське відділення поліції Самбірського
відділу поліції Головного управління Національної
поліції у Львівській області (Роль Д.Б.), Турківське
ДРП філії «Старосамбірський райавтодор» (Юси-
пович І.І.) та філію «Турківська ДЕД» (Яворський
М.Й.) забезпечити виконання розпорядження.

3. Редакції районної газети «Бойківщина» (Ва-
сильків В.В.) текст розпорядження опублікувати на
сторінках газети.

4. Контроль за виконанням розпорядження за-
лишити за собою.

Голова районної державної адміністрації
В.Є.БАБЯК.

Міжнародна громадська організація «Світовий Конгрес
Бойків» щиро вітає Йосипа Созанського з ювілейним 80-
річчям!

Шановний Йосипе Васильовичу, Ви були і є активним чле-
ном Турківського районного товариства «Бойківщина», яке
нами створено ще 30 років тому, та чле-
ном президії Всеукраїнського товари-
ства «Бойківщина ХХІ століття», а та-
кож членом правління Міжнародної
громадської організації «Світовий Кон-
грес Бойків». Ви, п. Йосипе, проводи-
ли і проводите велику роботу з розвит-
ку нашого краю. Спільним нашим зав-
данням було питання створення літе-
ратурного об’єднання «Письменники
Бойківщини» при нашому товаристві. І
Ви  з ентузіазмом  взялися за створен-
ня цього об’єднання, яке зараз діє ак-
тивно і постійно. А це  – понад 100 літе-
раторів!  Завідуєте  в районному На-
родному домі кімнатою збору та розповсюдження книг, які
поступають від літераторів об’єднання «Письменники Бой-
ківщини». Це унікальна література. Та й самі є автором книг
та публікацій у прозі, лауреатом літературних конкурсів ім. І.
Франка, Михайла Зубрицького та Мирона Утриска.

Окрім цього, активно  брали  участь  і  приділяли  увагу
проведенню всіх шести Всесвітніх бойківських фестин та трьох
Світових Конгресів Бойків, починаючи з 1992 року й по сьо-
годні.

Бажаємо Вам, шановний ювіляре, ще довгих років життя,
доброго карпатського здоров’я і бути разом з нами у прове-
денні майбутніх заходів, які проходитимуть  у нашому Бойкі-
вському краю.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
 голова МГО «Світовий Конгрес Бойків» і Координацій-

ного центру Конгресу, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ сту-
пеня, заслужений працівник культури України.
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Комунальне некомерційне підприємство «Турківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У
ПОКАЗОВИХ НАВЧАННЯХ

У п’ятницю, 28 лютого, на стадіоні «Арена Львів» рятувальники ДСНС проводили показові
навчання, щоб покращити взаємодію між пожежно-рятувальними підрозділами та адміністра-
цією «Арени Львів». Практичні навчання проходили у три етапи.

Спочатку імітували аварію з ви-
ливом небезпечної хімічної речо-
вини. Ситуацію наочно змоделюва-
ли і провели всі етапи рятівної опе-
рації: від прийому дзвінка з викли-
ком до хімічної експертизи, яка
встановила конкретну речовину.
Згідно другого сценарію – ряту-
вальники проводили деблокуван-
ня потерпілого в ДТП. Третій еле-
мент практичної фази навчань сто-
сувався реагування на пожежу та
порятунку людей з-під завалів. За
легендою, на стадіоні проходила
конференція, і під час неї відбувся
обвал конструкції, виникла поже-
жа. Щоб зняти людей з променади
та даху стадіону, працівники пошу-
ково-рятувальної частини підняли-
ся наверх за допомогою автодра-
бини та колінчастого автопідійма-
ча. Тих, хто не міг самостійно руха-
тися, знімали за допомогою спец-
іального пристрою – круто-похилої
переправи. З потерпілими працю-
вали медики та психологи.

Також біля стадіону відбулася де-
монстрація зразків пожежно-ава-
рійно-рятувальної, медичної техні-
ки та оснащення, а також техніки

спеціалізованих служб цивільного захисту.
У навчальному зборі взяли участь голова Турківської районної державної адміністрації Віталій Ба-

бяк,  начальник Турківського РС ГУ ДСНС України у Львівській області Світлана Мірошкіна та головний
спеціаліст відділу спорту, оборонної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації Руслан Сли-
вар.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА.

У ДТП ТРАВМОВАНО ПАСАЖИРКУ
Опівночі, 2 березня, на автодорозі Турка-Східниця, неподалік

с. Ісаї,  кермуючи автомобілем ВАЗ-2110,  21-річний чоловік з’їхав
з проїжджої частини і зіткнувся з деревом. До приїзду поліції
автомобіль з місця пригоди зник, а відтак правоохоронцям буде
складніше розслідувати дану ДТП.

У результаті транспортної пригоди, до  Турківської лікарні достав-
лено водія та його 20-річну пасажирку. Для молодого чоловіка все
обійшлося, можна сказати, благополучно, а в дівчини, як кажуть
медики, – перелом ключиці, черепно-мозкова травма та струс го-
ловного мозку. Зараз вона перебуває на стаціонарному лікуванні.

По даному факту відкрито кримінальне провадження. Тривають
слідчі дії.

Наш кор.
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Колектив рентгенслужби щиро вітає з ювілейним днем на-
родження прекрасну жінку, чудового керівника,  розумного і
чуйного лікаря-рентгенолога – Аліну Іванівну Жавко.

Дорога ювілярко, бажаємо завжди залишатися такою жит-
тєрадісною, креативною, цілеспрямованою  людиною, якою
Ви є зараз.  Ми бажаємо Вам успіхів у роботі, кар’єрного
злету, сімейного затишку і звичайного
людського щастя..

Нехай збуваються мрії, множаться
можливості,  успішно йдуть всі справи,
а доля дарує Вам радість життя, не-
зрадливу удачу, вірних і надійних друзів.
Нехай Вам щастить завжди, всюди і у
всьому!

Ваш ювілей – щаслива дата
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий

слід.
Кар’єра щоб  вгору летіла мов

птах,
Удача присутня хай буде в ділах.
Не треба роки Вам свої рахувати,
Бо Вам більш, ніж 20, не зможуть і дати.
Хай серце завжди зігріває тепло,
А душу оточують ласка й добро.
 Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, світлого, щедрого віку!

Щиросердечно вітаємо із днем народження голову Туркі-
вської районної ради Товариства мисливців і рибалок, чуйну,
товариську, добру людину  – Богдана Олексійовича Михай-
лика.

Шановний Богдане Олексійовичу, бажаємо Вам світлої
радості й сили, ласкавої долі, добра і тепла; щоб ласку Вам

слало небесне світило, здоров’ям напов-
нила рідна земля. Господнього благо-

словення, милості й опіки Божої – на
многії і благії літа!

Хай день наповниться весною,
Святковим настроєм

всміхається душа,
І шлях життєвий криштале-

вою росою
Вмивається, як квітка чарівна.

Хай на життєвій довгій ниві
Росте зерно достатку і добра,

Щоб Ви були здорові і щасливі,
А доля тільки світлою була!
З повагою – члени Верхньовисоцького та Комарницького

мисливських колективів.

1 березня відсвяткувала свій ювілейний день народжен-
ня кохана дружина, дорога невістка, люба матуся, турботли-
ва бабуся, добра сваха – Люба Миколаївна Лило.

Сердечно вітаємо Вас, дорога ювілярко, з нагоди Вашого
дня народження і бажаємо, аби Господь дарував Вам щас-
тя, здоров’я, добро, радість, свою опіку і благословення на
довгі, щасливі і мирні роки життя!

Нехай літа Ваші щастям цвітуть
веселково,

Не меншає сили запас,
А щедрість Вашої ласки й любові
Завжди  зігріватиме нас.
Хай Бог Вам пошле усе, що по-

трібно,
Хай осторонь ходить біда.
А будуть здоров’я, любов і доста-

ток,
І вічно душа молода!
З любов’ю –  чоловік, свекор, діти, онуки, свати з Вовчого і

Львова.

«CТАНЬТЕ  ТІЄЮ ЗМІНОЮ,
ЯКУ ХОЧЕТЕ ЗДІЙСНИТИ»!
 У Центрі Митрополита А.Шептицького

відбулось  засідання круглого столу
У ньому взяли участь лідери християнських спільнот та очільники громадських рухів . Ос-

новне питання - християнська єдність. Головні виклики: «Чи є в суспільстві криза духовності?
Хто винуватець цього? І що робити?»

У час Великого посту ми повинні
дати собі відповіді на ці питання.
Бо суспільство емоційно збуджене.

 Світ наповнений карнавалом
містифікацій, маніпуляцій… Змішу-
ють зло із добром. Світло із темря-
вою. Бога із дияволом… «І людина
не має правдивої інформації. Уже
нема. А значить вона не може
прийняти правильного рішення», -
прокоментував ситуацію професор
УКУ, президент Інституту релігії та
суспільства Мирослав Маринович.

Тому саме зараз християни по-
винні продемонструвати чітку кон-
солідацію та відповідальність.

«Нам не потрібно вчитись яки-
хось нових звичок, – каже очільник партії «Духовна Україна» Юрій Путас.

 – Бо це ми, «західняки», дали Україні найбільшу кількість майданівців, волонтерів та капеланів. Це
наш кожний дім і кожну хату об’єднало  бажання  допомогти іншому. От і зараз не дорікаймо і не
сварімо, а підтримаймо тих, хто зневірений. Наша команда «Духовної України» підтримує і буде підтри-
мувати культурні та духовні проекти,що нагадують людям-хто ми насправді?

Наразі ми підтримуємо і пропагуємо християнський театр «Еммануїл» та аматорський театр педа-
гогів з Городоцького району. Ці театри демонструють духовні вистави про Андрея Шептицького та його
брата Климентія. Про історію нашої боротьби за незалежність країни, за віру, за гідне право кожного
українця бути собою» .

«Єднаймось. Допомагаймо один одному -, каже організатор круглого столу Вадим Гагарін. А «Ду-
ховна Україна» просить усіх доєднатися до нас з пропозиціями і разом творити добрі справи . Бо
тільки вони свідчать про нашу духовність і нашу справжню любов. І перефразуємо вислів Махатми
Ганді: «Станьмо самі тією зміною!». Телефон для пропозицій – 0505108337.

Марта ЛІСНА.
(Фото з круглого столу).

 СВЯТКУВАЛИ
ЗАПУСТИ У ЛЬВОВІ

До  відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА звернулися  уповноважені пред-
ставники громадської організації  «Товариство  «Бойківщина» у м. Львів, а саме Андрій Німець
та Ігор Губіліт, з проханням взяти участь у заході «Бойківське пущення (запусти)», який відбув-
ся минулої неділі, 1 березня,  у приміщенні Національного лісотехнічного університету Украї-
ни.  Запросили турківчан, щоб не тільки гарно відпочити, а й долучитися до відродження бойк-
івських обрядів. Захід  розпочали під звуки трембіт.

Мета  «Бойківського пущення»   – збереження, розвиток і популяризація етнічної групи бойків. Так. як
на Турківщині найбільше збережено бойківський фольклор,  то  у  святкуванні  взяв участь  народний
фольклорно-етнографічний колектив «Дримбарі»  Народного дому с. Бітля, під керівництвом Ольги
Сверлович.  Бітляни  представили наш район славнозвісним танцем на бочці,  старовинним танцем
«Голубка», а також  показали  епізод бойківського весілля  («різання барвінку» з латканням).

Окрім цього,  на запустах звучали обрядові пісні від ансамблю «Бойє» Товариства «Бойківщина» м.
Львів, був показ колекції етно-одягу «Димка» від дизайнера Оксани Сокол, майстер-клас гри на
бойківській  дримбі (Василь Дмитрів, Івано-Франківщина),  відбувся конкурс коломийок і переспівів,
дегустація 10 страв бойківської кухні та ін.

Учасники  і організатори заходу отримали велике задоволення від виступу представників Турківщи-
ни, а керівнику відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА Лілії Яворській  вручено  подяку –  за
участь у заході; відродження, збереження, розвиток і популяризацію традиційно-побутової культури
етнографічної групи українців – бойків.

Ольга ТАРАСЕНКО.

У час Великого посту

Явірське споживче товариство повідомляє про ліквідацію
підприємства «Міський базар».

Колектив неврологічного відділення  КНП  «Боринська
районна  лікарня»  щиросердечно вітає з

ювілеєм лікаря-невропатолога Степа-
на Юліановича Веренецького і бажає
шановному ювіляру міцного здоров’я,
щастя в родині і достатку в домі, теп-
ла і любові від рідних, поваги від лю-

дей, життєвого оптимізму, світлої ра-
дості в житті, довголіття.
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.
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ВИБОРИ В ГРОМАДАХ, З НАСЕЛЕННЯМ
ДО 90 ТИСЯЧ ЧОЛОВІК

Після адміністративної реформи в Україні всі грома-
ди будуть в ОТГ. В залежності від кількості населення,
буде формуватись кількість депутатів до тієї чи іншої ОТГ.

Вибори будуть проходити у мажоритарних багатоман-
датних виборчих округах. У залежності від кількості де-
путатів, формуватиметься кількість округів. Округи бу-
дуть укрупнені. На одному такому окрузі можуть бути
обрані від двох до чотирьох депутатів, але голосувати
можна буде лише за одного.

– Законодавець вирішив, що в громадах до 90 тисяч
населення, кількість округів повинна бути менша в три
рази від кількості депутатів. Наприклад, у ОТГ буде 36
депутатів і, відповідно, 12 округів. Раніше було 36 ок-
ругів. Якщо раніше депутата знали на одній вулиці, то
тепер його повинні знати на двох-трьох вулицях. На кож-
ному з цих округів можуть вибрати від двох до чотирьох
депутатів, які  набрали більшість голосів, - каже аспі-
рант кафедри політології та державного управління До-
нецького національного університету імені Василя Сту-
са Андрій Гижко.

Взяти участь на виборах в ОТГ, з населенням до 90
тисяч осіб, можуть як представники партій, так і само-
висуванці. Обирати голів та старост громади будуть
більшістю голосів.

Якщо кандидати у депутати, старости, чи голови ОТГ,
отримають однакову кількість голосів, то відбувається
повторне голосування за участі лише цих осіб.

ВИБОРИ В ГРОМАДАХ, З НАСЕЛЕННЯМ
ПОНАД 90 ТИСЯЧ ОСІБ

Вибори в громадах, з 90 тисячами і більшою кількістю
населення, пройдуть за пропорційною системою з
відкритими списками. Брати в них участь зможуть лише
політичні партії, що мають офіційний партійний осере-
док у населеному пункті та які внесуть безповоротний

грошовий внесок.
Також існує гендерний ценз: не менше 40 відсотків

осіб однієї статі у  списках партії. У кожній п’ятірці – не
менше двох осіб однієї статі.

Висувати кандидата на голову громади зможе лише
партія. Обрати – лише з результатом 50+1 відсоток.
Якщо ні, то буде другий тур.

Для участі у виборах партія повинна внести грошову
заставу.

ВИБОРЧІ ОКРУГИ
Зменшиться кількість округів. Відповідно до законо-

давства, на виборах з населенням понад 90 тисяч осіб,
кількість депутатів ділиться на 10, і таким чином утво-
рюється кількість округів.

Повинна залишатись нерозривність адміністративно-
територіального устрою. Через створення ОТГ, межі
виборчих округів не будуть збігатися з мажоритарними
округами, на яких обирали минулого року народних де-
путатів. Будуть створені нові укрупнені райони. Треба
буде враховувати адмінмежі цих районів.

МАНДАТИ ТА КВОТИ
Для проходження партії залишається п’ятивідсотко-

вий прохідний бар’єр. Але якщо партія на одному з ви-
борчих округів його не набирає, то всі кандидати з цього
округу залишаться за бортом. Ба більше, всі голоси,
віддані за політичні сили, які не  набрали прохідних
відсотків при підрахунку, нікуди не враховуються.

Щоб подати список на вибори, необхідно зібрати кон-
ференцію. На ній обов’язково повинен бути присутній
представник ТВК та представник ЗМІ. Члена ТВК необх-
ідно офіційно попередити за один день, а представни-
ка ЗМІ – за п’ять днів.

Під час конференції партія формує єдиний обласний
чи міський список та регіональний виборчий список (кан-
дидати по округах).

Наприклад, якщо в обласній раді 84 мандати, то партія
формує список і розділяє кандидатів по тих округах, що
визначить ТВК.

Бути обраним та отримувати мандат депутат зможе
по квоті. Вона розраховується від загальної кількості
голосів, які отримали партії, що пройшли п’ятивідсотко-
вий бар’єр, поділений на передбачену кількість депу-
татів.

Для прикладу, місцеві вибори 2015 року до обласної
ради. Тоді було 552 тисячі виборців. Їх поділили на
кількість депутатів в облраді - 84, і вийшло число у 6 576
голосів. По суті - це квота для одного депутата.

Щоб зрозуміти, скільки членів партії будуть обрані в
окрузі, необхідно поділити загальну кількість голосів за
партію на окрузі на виборчу квоту. Для прикладу, партія
отримала 30 тисяч голосів, якщо розділити її на 6 576
буде 4,5, тобто зі списку по округу пройдуть перші чоти-
ри номери від партії.

Регіональний список формується за відсотком отри-
маних голосів від виборчої квоти. Піднятись по загаль-
ному списку кандидат у депутати може, лише отримав-
ши 25 відсотків голосів від виборчої квоти. Наприклад,
25 відсотків від 6576 - це 1 644 голоси. Чим більший цей
відсоток, тим більший шанс бути вище в загальному ви-
борчому списку.

Кількість мандатів від партії може збільшитись, якщо
після врахування квот не набереться потрібна кількість
мандатів. Тоді мандати будуть округлювати до сотих і
тисячних. І мандати розподілятимуться: у кого більша
цифра «після коми».

ДВК, ТВК ТА ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ
КАНДИДАТІВ

Уперше будуть створені територіальні виборчі комісії
в ОТГ, які й будуть визначати переможців у цих адмініст-
ративних одиницях.

Територіальна виборча комісія матиме повноважен-
ня ЦВК на місцях. Якщо раніше всі спірні питання розг-
лядались у ЦВК, то тепер навіть сільська ТВК зможе
сама приймати спірні рішення. Таким чином, ЦВК знімає

з себе відповідальність за будь-яку недостовірність, або
порушення.

Зміни до протоколів може вносити ТВК прямо на місці,
без повернення на ДВК, з поміткою «уточнений».

Якщо вибори пройшли хоч в одній з дільничних комісій,
що входять до територіальної виборчої комісії, вибори
офіційно визнаються такими, що відбулись, незважаю-
чи на порушення, які б могли бути на інших дільницях.

Районні ТВК залишаться, але в межах нових укрупне-
них районів.

Зменшився строк утворення комісій. Термін подачі за-
явок на вступ до комісії почнеться не раніше як за 58-62
дні до початку виборів, які заплановані на 25 жовтня.
Почати роботу виборчі комісії повинні не раніше, як за
48 днів до виборів.

Фактично скорочується термін передвиборчої кам-
панії. Раніше вона тривала від трьох місяців до півроку.
Фактично зараз, щоб донести свою програму до вибор-
ця, з моменту реєстрації є лише півтора місяця, - зазна-
чив Андрій Гижко.

Висувати кандидатів можна буде з 21 вересня по 1
жовтня. Реєстрація кандидатів відбуватиметься протя-
гом трьох днів. Враховуючи дні тиші, фактично на агіта-
цію залишиться від 18 до 30 днів.

Раніше кожна партія, депутати від якої були у Вер-
ховній Раді, могла делегувати до виборчої комісії по два
кандидати, тепер – лише по одному. Тобто, з 18 членів
ТВК п’ять - будуть точно відомі, інших оберуть шляхом
жеребкування.

Припинити повноваження виборчої комісії тепер
можна не лише через суд. Звільнити члена комісії, чи
всю комісію загалом, може лише вищестояща виборча
комісія.

БЮЛЕТЕНІ НОВОГО ФОРМАТУ
На виборах 25 жовтня жителі Львівської області от-

римають відразу по 3-5 бюлетенів (якщо існуватимуть
районні ради - ред.). На голову ОТГ, депутатів, старосту,
депутата райради (якщо райради будуть - ред.) та депу-
тата обласної ради.

Для виборів з населенням до 90 тисяч осіб, бюлетені
будуть, як і раніше, з іменами, проти яких потрібно по-
ставити галочки. А от де понад 90 тисяч населення, ок-
ремо треба буде голосувати за партії, а внизу бюлетеня
поставити номер кандидата від партії, за якого хочеш
віддати голос. Список цих депутатів буде одразу після
назви партії в бюлетені.

Може бути так, що в окрузі обирають 12 кандидатів.
Одна партія подала 12, а інша, менш потужна - п’ять.
Це може викликати плутанину в людей. Людина не
тільки повинна поставити галочку за партію, а й номер
кандидата. А бюлетень може бути з пів метра.

РАХУВАТИ БЮЛЕТЕНІ БУДУТЬ У
ТАКІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ:

1. кількість голосів на виборах
    ДЕПУТАТІВ ОБЛАСНОЇ РАДИ

2. кількість голосів на виборах
    ДЕПУТАТІВ РАЙОННОЇ РАДИ

3. кількість голосів на виборах
    ГОЛОВИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

4. кількість голосів на виборах
   ДЕПУТАТІВ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМА-

ДИ.
Якщо буде порушений порядок підрахунку, то вибори

на дільниці можна визнавати недійсними.
Зменшиться і час на голосування на дві години. У 2015

році воно тривало з 08.00 години до 22.00 години, тепер
– з 08.00 години до 20.00 години.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та

молоді Турківської РДА.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ
В УКРАЇНІ-2020

Що потрібно знати
У грудні минулого року в Україні прийняли новий виборчий кодекс, за яким відбудуться місцеві вибори 25

жовтня цього року. Адміністративна реформа кардинально вплинула на нові правила обрання представ-
ників місцевої влади. Скільки буде бюлетенів, яким чином обиратимуть керівників громад, депутатів
ОТГ, обласної, районної ради. Як формуватимуться виборчі округи, списки партій та виборчі комісії і
скільки доведеться заплатити за участь у виборчій кампанії.
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Продовження книги Павла Штепи «Московство».
Початок у №№ 40-45, 48, 51. 2019 р., №№ 1-5, 7-9

Москвини виправдовують своє загарбництво (імпері-
алізм) та колоніалізм тим, що, мовляв, й інші народи
загарбували чужі землі й обертали їх на свої колонії.
Хіба англійці не загарбали Австралію, Індію, пів-Афри-
ки, пів-Америки? Хіба англійські колонії не пере-
вершували територію Англії багатократно? При цьому
замовчується різниця між своїм і англійським колоніа-
лізмом. Англо-сакси загарбували дикі, нецивілізовані
землі, де величезні простори годували лише кілька де-
сятків тисяч тубільців. Через кількасот років ті простори
годують сотні мільйонів. Англійці перетворили дикі сте-
пи та праліси в цивілізованіші, найбагатші країни, як-от
Північну Америку, Австралію. Європейці, безперечно,
визискували тубільців у своїх колоніях. Але водночас і
цивілізували їх: будували школи, лікарні, шляхи, впро-
ваджували культурне землеробство, промисловість.
Європейці створювали те, чого ЩЕ НЕ БУЛО. Навчали
тисячі тубільців у своїх європейських школах на учителів,
лікарів, інженерів, урядовців, тобто творили провідну
верству тих народів. У XX ст. бачимо негрів з європейсь-
кою освітою, президентів, міністрів самостійних афри-
канських та азійських новопосталих держав. Цю куль-
турно-творчу місію європейці, певна річ, виконували не
з християнських чи філантропічних спонук, не від доб-
рого серця чи демократизму, а заради власної користі.
Колонії давали сировину, купували готові вироби, але це
збагачувало й місцевий народ, творило нові потреби.
Щоб використати багатства колоній, європейці шукали і
знаходили їх, переробляли і завозили до Європи. Найб-
ільший вітрильник перевозив мало людей і вантажів,
плив з Європи до Америки місяць. Отож були винай-
дені пароплав, залізниці, телеграф. Машинну добу
англійці започаткували не тому, що були найро-
зумнішими, господарство трьох їхніх островів вимагало
машин, а машина дала нову величезну силу, найсильн-
ішого рушія поступу на ім’я конкуренція. Хто вкладає
гроші у виробництво, хоче заробити більше, отже му-
сить виробити і продати більше. Машини вдоскона-
лювалися і вимагали машиністів, механіків, розвинених
робітників більше — постала пекуча потреба загальної
й технічної освіти робітництва. Оскільки свої здібності
людина розвиває тоді, коли примушена життям давати
собі раду сама, власними силами, іншими словами —
коли людина ВІЛЬНА, то кріпацтво стало величезним
гальмом технічного прогресу. Господарська конкурен-
ція знищила також і розумове рабство, допомогла лю-
дині боротися за свободу. Боротьба за вільну людину,
за вільний народ — найтрагічніші і найвеличніші сто-
рінки в історії європейського суспільства. З багатьох її
виявів подивимося лише на одну, що стосується нашої
теми.

Прагнення свободи — є невід’ємна властивість кож-
ного живого створіння. «Не хлібом єдиним живе люди-
на» — побачили навіть москвини. Людина відчуває го-
лод не лише в шлунку, а й у серці, в душі. Прагне любові
і духовної насолоди в пісні, музиці, у красі, прагне жити
повним життям не лише у світі матеріальнім, а й у не-
матеріальнім. Нематеріальний, неозорий світ назива-
ють світом Душі, світом Духу, світом Бога. Безбожники —
дикунським забобоном, нервами, почуттям. Життя по-
казало переконливо навіть безбожникам, що той нео-
зорий світ є безмірно могутній, що любов до свободи,
ненависть до в’язниці, краса, віра в Бога і т.п. є
СИЛЬНІШІ ЗА РОЗУМ. Неозорий світ Духу, світ Душі є
незнищимий, всемогутній, всюдисущий: «Вірую в Єди-
ного Бога Отця, Вседержителя Творця всього озорого і
неозорого. І в Духа Святого, Господа Животворящого».

Історія боротьби людини за свободу просякнута кро-
в’ю борців, що полягли в боротьбі, навіть без шансів на
перемогу, але з надією перемогти. Лесине Українки «без
надії сподіваюсь» вело й наших легендарних героїв до
ПЕРЕМОГ. Усі нерони, чингіс-хани не вигубили стільки
борців за волю, як Московщина, надто за останнє півсто-
ліття в загарбаних землях. Як уже говорилося, в самій
Московщині воля ототожнюється з сваволею, безладом
і загибеллю їхньої держави. В.Ключевський пише, що
москвини, їздячи до Європи, були переконані, що євро-
пейські держави ось-ось поваляться, бо там забагато
«своеволия», тобто свободи людині. Щоправда, мос-
ковська інтелігенція голосно кричала про потребу сво-
боди та лиш до 1917 р. Коли ж захопила владу, показа-
ла всім волелюбним, що та свобода — не для них.

Француз Ж.Шерер у своїх «Анналах» пише (1776 p.),
що українські батьки передавали своїм синам як най-
дорожчу спадщину меч і клич «Воля або смерть». Ук-
раїнці певні того, що воля в них не перейде в сваволю.
Рільнича культура українців породила і виплекала і іде-
алістичну, релігійну духовність та світогляд, якими прау-
країнці ще за передісторичних часів запліднили культу-

КОЛОНІАЛІЗМ МОСКВИНА
Отторжение малороссийского народа

от государства нашего может быть началом всех наших бедствий.
Петро І

Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки великая Русь.
Гімн СРСР

ру народів на півдні Європи, і та культура зростала й
поширилася на всю Європу, крім північно-східного її кут-
ка. В старій Елладі розквітла європейська філософія.
Афіни стали всеєвропейською Академією Наук. Пізніше
такі академії створилися у Римі та Царгороді, а потім у
великих європейських містах. В Україні вони виникли в
IV ст. у Херсонесі та Пантикапеї (Керч), а в XV ст. у Львові,
в XVI ст. у Києві та в Острозі.

В Московщині перший університет (заснували і навча-
ли українці) заснований аж у XVIII ст., а в XIX ст. тут навча-
лося лише 82 студенти. (У Київській Академії XVII ст. — 3
тисячі).

В європейських культурних осередках зустрічалися
люди всіх культурних народів. В Київській Академії вчи-
лися чужинці з усієї Європи. У людей різних світоглядів
спільне прагнення до знання і вільне обговорення ду-
мок і поглядів виховувало толерантність до інших – по-
гляду, думки, світогляду, релігії. В Україні ніколи не було
фанатичних сект, релігійна запеклість — далека, чужа
українській духовності, це аж переходить у надмірну то-
лерантність, що є однією з причин поневолення Украї-
ни сусідами, бо вони були національними фанатиками,
шовіністами. Вільне обговорення виплекало і зміцнило
в європейців КРИТИЧНИЙ розум, Європа визнала
вільнотворчу думку за найпершу засаду, що широко
відкрила двері ТВОРЧОМУ ДУХОВІ. Саме європейці
дали світові скарби гуманістичних, природничих, техніч-
них наук, національні мови, літератури, мистецтво, зро-
били їх надбанням людства. Європейці дали людству
лібералізм, парламентаризм, демократизм, народоп-
равство, загальну обов’язкову освіту всього народу, щоб
він міг сам керувати своїм життям. Самоуправління
села, міста, округи, держави, кожного стану і професії,
промисловості і рільництва, науки і мистецтва, Церкви
— всеохоплююче самоуправління забезпечує ВІЛЬНУ
ТВОРЧІСТЬ УСІМ ЗДІБНИМ ЛЮДЯМ. Знання місцевих
потреб і можливостей, місцева ініціатива, вільна воля
людей, їхній контроль над владою, урядовцями — все
це забезпечило поступ усього життя нації, культури і
цивілізації, добробуту всіх станів. Невпинно зміцнюва-
лася держава. Вільна думка, вільна творчість, вільне
самоуправління — три наріжні камені життя європейців:
особистого, громадського, державного, культурного, гос-
подарського, політичного.

Цей відступ потрібний, щоб на тлі європейського по-
ступу виразніше бачити московське реакційне азіатство.

В X ст. до Московщини прийшли європейці — київські
князі з військом та урядовцями. В наступні два століття
київські християнські місіонери, які хрестили москвинів,
будували їм церкви, школи. Історична доля не дала до-
сить часу посіяти і доглянути ту європейську культуру, бо
вже XIII ст. Московщина увійшла до складу татаро-мон-
гольської держави і надзвичайно скоро та глибоко по-
татарщилася. Зруйнована татарами Україна не могла
вже посилати до Московщини своїх цивілізаторів аж до
свого визволення з польської неволі. Та й по Переяс-
лаві 1654 р. москвини надзвичайно ворожо ставилися
до європейської культури, «латинской ереси», що її не-
сли українці в московське культурне життя. Петро І про-
бував терором цивілізувати Московщину, але одразу ж
по його смерті вона відбудувала свій старий «китайсь-
кий мур», що кілька сторіч відгороджував її від Європи,
залишивши маленьке віконце — Петербург. Московські
націоналісти — більшовики, захопивши владу 1917 року,
негайно замурували і його. Протиставити європейській
культурі свою москвини не могли, бо від X ст. не мали
часу розвинути її понад варварський рівень. Не лиша-
лося нічого іншого, як тікати від європейської культури.
«Анітрохи не вплинули на москвинів три великі куль-
турні рухи в Європі: Ренесанс, Реформація і Велика Фран-
цузька революція. Москвини не мали жодних культур-
них досягнень ні в літературі, ні в мистецтві, ні в науці, ні
в філософії. Москвини не явили своїх Данте XIV ст., Шек-
спіра XV ст., Вольтера XVIII ст. Москвини не мали навіть
когось подібного до Фоми Аквінського, Ігнація Лойоли,
Блеза Паскаля, Мартіна Лютера, Кальвіна, Гуса. Навіть
у XIX ст. — за доби найбільшого інтелектуального про-
будження Московщини — московські прогресисти —
революціонери не цікавилися справами захисту грома-
дянина від зловживання влади, а обмірковували лише
справу захоплення влади, щоб її використати для пере-
будови суспільства на колективістичне. І це вони здійсни-
ли 1917 року».

«Москвини завжди визнавали лише свій світогляд, а
всі інші заперечували. Москвини виплекали у себе рел-
ігійну і національну нетерпимість та дикий фанатизм,
що вважав усі народи зіпсованими, гнилими, і тому Мос-
ковщина забороняла всілякі стосунки з ними. Китайсь-
ким муром відгородила себе Московщина від усього

культурного світу».
Основні зусилля Московщини понад 300 років були

спрямовані на те, щоб знищити культурні та господарські
переваги України, загальмувати її поступ по шляху циві-
лізації, накинути їй свій значно відсталіший суспільний
устрій, тобто варваризувати за своїм образом і подо-
бою. Від здійснення цієї мети Московщина як монархіч-
на, так і більшовицька, ніколи не ухилялася ні на крок.
Особливо наполегливо робилося і робиться це радянсь-
кою Москвою.

Пригадавши заповіт Катерини II, що відбирати в Ук-
раїни всі її права відразу небезпечно, чиниться так:

4 грудня 1917 р. Московщина визнала Україну (УНР)
за незалежну державу.

17 березня 1918 р. З’їзд Рад проголосив УРСР.
10 липня 1918 р. створено у Москві КПУ.
1 грудня 1918 р. створено Український «незалежний

радянський» уряд.
16 березня 1919 р. Всеукраїнський З’їзд Рад затвер-

див конституцію УРСР як незалежної держави.
1 червня 1919 р. підписано війсковий союз УРСР з

РРФСР.
29 липня 1920 р. підписано економічний союз УРСР

з РРФСР як двох незалежних держав.
29 грудня 1922 р. створено у Москві СРСР.
10 травня 1925 р. З’їзд Рад затвердив нову конститу-

цію УРСР.
25 травня уряд СРСР скасував фінансове самоуправ-

ління УРСР.
15 грудня 1928 р. уряд СРСР видав земельний закон

для всього СРСР.
З листопада 1929 р. уряд СРСР скасував українські

трести, запровадивши всесоюзні.
15 листопада 1929 р. уряд СРСР підпорядкував Нар-

комзем УРСР всесоюзному.
11 січня 1930 р. уряд СРСР підпорядкував українську

кооперацію московській.
8 лютого 1930 р. уряд СРСР закрив посольство

УРСР у Москві.
15 червня 1930 р. уряд СРСР підпорядкував украї-

нську статистику московській.
1 січня 1931 р. уряд СРСР закрив Наркомат Внутрішніх

Справ УРСР.
З липня 1931 р. уряд СРСР підпорядкував Наркомун-

госп УРСР московському.
5 січня 1932 р. уряд СРСР підпорядкував Наркомат

Промисловості УРСР московському.
9 лютого 1932 р. уряд СРСР уніфікував державне уп-

равління всього СРСР.
1 жовтня 1932 р. уряд СРСР підпорядкував радгоспи

УРСР урядові СРСР.
20 червня 1933 р. уряд СРСР підпорядкував юстицію

УРСР московській.
23 червня 1933 р. уряд СРСР закрив Наркомат Праці

УРСР.
24 червня 1933 р. уряд СРСР підпорядкував проф-

спілки УРСР московським.
16 березня 1934 р. уряд СРСР підпорядкував дер-

жавну інспекцію УРСР московській.
1 квітня 1934 р. уряд СРСР підпорядкував НКВД УРСР

московському.
10 квітня 1934 р. уряд СРСР підпорядкував АН УРСР

московській.
10 липня 1934 р. уряд СРСР підпорядкував Верхов-

ний Суд УРСР московському.
17 липня 1934 р. уряд СРСР скасував посаду уповно-

важеного УРСР при уряді СРСР
20 квітня 1935 р. уряд СРСР закрив Державне видав-

ництво України.
23 липня 1935 р. уряд СРСР підпорядкував Нарком-

харчопром УРСР московському.
1 грудня 1935 р. уряд СРСР закрив Книжкову Палату

УРСР.
20 лютого 1936 р. уряд СРСР підпорядкував усі ВУЗи

УРСР Москві.
5 грудня 1937 р. ухвалено конститицію СРСР.
Стаття 13 проголошувала: «СРСР є союзною держа-

вою, утвореною на основі власновільного об’єднання
рівноправних радянських соціалістичних республік».
Стаття 17: кожна союзна республіка має право вийти з
Союзу. А стаття 20 встановлює, що коли ухвала чи закон
союзної республіки розходяться з законом СРСР, то силу
має закон СРСР. Стаття 18 Конституції СРСР дає право
УРСР мати військо. А стаття 60 визначає, що воно підля-
гає безпосередньо урядові СРСР, а не УРСР. І так в усь-
ому.

Московщина завжди розуміла: щоб зберегти імперію,
не досить знищити лише самоуправління України. Тре-
ба знищити ВСЕ, що відрізняє українців від москвинів:
українську культуру, українські національні традиції і
звичаї, а насамперед і найголовніше — українську мову.
Треба змосковщити не тільки інтелігенцію, як до 1917
року, а саме джерело українства — українське село.
Монархісти не знайшли якоїсь личини, щоб нею замас-
кувати московщення. Більшовицька Московщина ту ли-
чину знайшла. Це — світова соціалістична наддержава,
де всі народи і всі мови зіллються в один наднарод з
спільною мовою. А для змосковщення села треба було
привезти в Україну якомога більше москвинів і вивезти
якомога більше українців. До 1917 року московську мову
можна було почути лише в містах. За 40 років в Україну

(Продовження на 7 стор.)



6 березня 2020 року       «БОЙКIВЩИНА»                           7 стор.

переселилося понад шість мільйонів москвинів, як пра-
вило, вони скрізь посідали керівні посади. Ще не-
досвідчені галичани-комуністи нарікали: «Кількість
місцевих таварищів на керівних посадах у Львові можна
почислити на пальцях однієї руки». Московський «Еже-
годник Коминтерна» за 1923 p. подає, що серед членів
КПУ 1918 року було 2,5% українців. Сама КПУ зазнача-
ла, що 1923 року їх було лише 1,3%.

Що вище влада в УРСР, то менше в ній українців. На-
приклад, 1929 року було українців: у районній — 75,9%,
в окружній — 53,5%, в обласній — 26,8%. Москвинів в
Україні було 1924 р. 7%, але на найвищих посадах 71%.
Євреїв в Україні було 7,8%, а на найвищих посадах —
24,5%. Українців було 80%, а на найвищих посадах 3%.
Українців наркомів УРСР було 1925 р. 1,8% (2 з 15).

По війні 1941-45 pp. Московщина значно збільшила
кількість комуністів в українських селах. Наприклад, у
Київській області сільських парторганізацій 1941 р. було
497, а 1946 р. стало 4600. У Харківській області — 496,
а 1946 р. — 1117. Керівників парторганізацій присила-
ли з Московщини.

Наприкінці 20-х — початку 30-х років московщення
керівної верстви в Україні набуло масового характеру.
ЦК ухвалив 14 березня 1932 p.: 1) нещадно винищити
українську контрреволюцію; 2) знищити націоналістичні
ухили М.Скрипника та його прихильників; 3) перевірити
діяльність усіх установ України і спрямувати її на шлях,
визначений Москвою; 4) перебудувати форми та мето-
ди керівництва українською культурою. Виконати все
доручили П.Постишеву. Через десять місяців П.Пости-
шев звітував, що з 120 тисяч членів і кандидатів КПУ він
виключив 27,5 тисячі. А з Московщини привіз 13 тисяч
москвинів на посади парторгів, голів контрольних
комісій, секретарів райпарткомів і т.п. керівні посади.
Москвини керували 643 політвідділами, 202 політвідділа-
ми радгоспів. Московщина прислала 1937 р. в Україну
цілу комісію: В.Молотова, М.Хрущова, М.Єжова «перебу-
довувати форми та методи керівництва українською
культурою». За два місяці комісія вигубила всю верхівку
КПУ, весь склад секретаріату, політбюро, контрольної
комісії. З 17 членів Президії Верховної Ради УРСР
залишилося лише 4, із 57 членів ЦК КПУ — лише 12;
винищила все керівництво Спілки письменників, з 15
тисяч парторгів КПУ вигнала з посад і відібрала парт-
квиток у 3 тисяч. Ще 1929 р. Московщина вигнала з КПУ
9% членів у містах і 16% у селах. Року 1933 виключено
14% членів КПУ і 23% кандидатів. На їхнє місце приве-
зено 35 тисяч москвинів. Року 1931 Московщина зміни-
ла 80% секретарів райкомів КПУ. Року 1946 змінила 38%
секретарів обкомів КПУ, 64% голів облрад, 66% керів-
ників МТС. У деяких областях змінено 80-90%. З 4 тисяч
«боротьбистів», що перейшли до КПУ, залишилося лише
119, решту Московщина знищила.

Одним з найголовніших своїх завдань, що його мають
москвини — перешкодити виробленню і накопиченню
знань, зруйнувати природне формування національної
інтелектуальної еліти в Україні. Національні Академії
наук є найвищим авторитетом, отже належало підпо-
рядковувати «республіканські» московській Академії
Наук, АН СРСР. Їй також підпорядковані всі дослідні ус-
танови. Московська АН фактично призначає не лише
академіків, але й службовців «республіканських» АН.
Наприклад, М.Лаврентьєв народився, виріс і вчився в
Московщині, його прислали до Києва і призначили кер-
івником інституту математики і заступником президен-
та АН УРСР, хоч, ясна річ, він не знав і не хотів знати
жодного українського слова. Москвин Пєршин народив-
ся, виріс і жив у Московщині до 59-го року свого життя.
Його прислали до Києва, зробили дійсним членом АН
УРСР, керівником Інституту економіки, членом президії
АН УРСР . Московщина призначила його головою Ради
вивчення ресурсів України, зробила його навіть членом
головної редакції «Української Радянської Енцикло-
педії», хоч про українство він знав менше, ніж про життя
на Марсі.

Крім АН СРСР, існують також суто московські націо-
нальні — Академія будівництва і архітектури, Академія
мистецтв, Академія медичних наук, Академія сільсько-
господарських наук. їм підпорядковані відповідні інсти-
тути та установи у всіх «республіках». Навіть тим акаде-
міям, що не мають приставки «СРСР» (Академія педа-
гогічних наук РРФСР) Московщина надала право всесо-
юзних. Без дозволу Академії педагогічних наук РРФСР
ніхто в країні не має права видати будь-якого шкільного
підручника, вони в немосковських школах СРСР — лише
переклади з московських. Так Московщина здійснюва-
ла чотири завдання: 1) виховувати немосковських дітей
на московських яничарів; 2) затримувати розвиток
національних культур немосковських народів; 3) затри-
мувати створення немосковських шкільних книжок і
шкільної літератури; 4) спотворювати (в перекладах),
засмічувати московізмами мову школярів-немосквинів,
щоб переконати їх в убозтві рідних мов, непридатності їх
для культури. Кошториси всіх немосковських АН визна-
чає московська (СРСР) АН, теми наукових праць теж.

КОЛОНІАЛІЗМ МОСКВИНА
Не дивно, що, наприклад, 1958 р. АН УРСР не видала
українською мовою жодної наукової праці з вищої мате-
матики, астрономії, фізики, механіки, хімії, фізіології,
медицини тощо. В 1962 р. московська (СРСР) АН вида-
ла 950 наукових праць, а АН УРСР — лише 142, а з них
87% мовою московською. Ленінськими преміями наго-
роджено 1960 р. 35 наукових праць з Московщини і 2 з
України. Серед авторів праць з Московщини 23 прізви-
ща — українські. Комітет з ленінських премій допустив
1965 р. до конкурсу: наукових праць 17 (з України — 2),
технічних — 23 (з України — 2), літературних — 13 (з
України — 0), мистецьких — 13 (з України — 1). З 102
кандидатів на ленінські премії 1966 року з УРСР пода-
но лише 12. Прізвища їхні — Давидов, Дубінін, Журавль-
ов, Кузнецов, Кулявін, Лупанов, Окулов, Пантюхов, Ре-
шетніков, Рівкін, Тіхонов, Худосовцев.

Наукові звання та ступені у всьому світі надають на-
ціональні університети та Академії Наук без затверд-
ження урядом. В СРСР затверджує (чи відкидає) канди-
датів міністр освіти після ретельної перевірки дисер-
тації у всесоюзній атестаційній комісії. Наприклад,
М.Марченко дисертацію «Українська історіографія ста-
родавніх часів» написав 1959 p., а захищав 1961 р. у
Ленінграді. Понад 50% наукових аспірантів-українців
готуються поза Україною. Вони звичайно там і залиша-
ються жити, бо уряд СРСР посилає немосквинів пра-
цювати поза «республікою», а до «республіки» приси-
лає на їхнє місце з Московщини. Про те, що українцям
перепиняється шлях до науки в Україні, свідчать такі
дані: з 1931 р. по 1960 р. аспірантів в СРСР збільшило-
ся втричі (з 12 тисяч до 36 тисяч), а в УРСР зменшилося
(з 3147 до 2987).

Московщина дуже боїться випустити українських нау-
ковців з-під свого нагляду, не пускає українських нау-
ковців на міжнародні наукові з’їзди. Не було українсь-
ких математиків в Едінбурзі 1958 p., в Стокгольмі 1962
р. На жодному міжнародному науковому з’їзді не було
окремого представництва науковців УРСР, навіть на
з’їзді славістів у Софії-1963 p., а якщо вони приїжджа-
ють, то виступають як московські. На з’їзді істориків у
Стокгольмі 1960 р. був лише один історик з УРСР і той
був неукраїнець. Українських істориків заступали істо-
рики з еміграції. На з’їзді фізиків у Загребі 1961 р. нау-
ковці з УРСР не виступали. На з’їзді хіміків у Монреалі
1961 р. виступив учений з УРСР Михайло Клочко, він не
захотів повертатися і залишився в Канаді. «На Всеслов-
’янському археологічному з’їзді 14 вересня 1965 р. всі
слов’янські археологи (навіть маленьких народів) виго-
лошували свої доповіді своїми мовами. Лише українці
та білоруси виголошували московською». Ніяка не но-
вина, що Московщина забирає з України найкращих уче-
них, інженерів, митців, письменників. На їхнє місце при-
їздять москвини. З 36 тисяч науковців-українців в Ук-
раїні працювало 1959 р. лише 63%. З усіх українців з
вищою освітою працюють поза Україною 29% (118 ти-
сяч), а в УРСР серед спеціалістів з вищою освітою —
27% москвинів, 15% неукраїнців. На кожні 10 тисяч ук-
раїнців працює в Україні 124 фахівці з вищою освітою, а
на 10 тисяч москвинів, що живуть в Україні, працює тут
256 фахівців-москвинів, тобто вдвоє більше, ніж ук-
раїнців. У Московщині ж на кожні 10 тисяч москвинів
працює 172 свої фахівці, тобто в півтора раза менше,
ніж їх є в Україні. На 100 тисяч москвинів 1959 р. припа-
дало 364 науковці-москвини. На 100 тисяч українців
припадало 60 українців-науковців — на 600% менше.
На 100 тисяч євреїв в СРСР припадало 1350 науковців-
євреїв. У РРФСР працювало 1940 р. 63% всіх науковців
СРСР, в 1960 р. — 69%, тобто збільшилося на 6%. В
УРСР працювало 1940 р. 19% всіх науковців СРСР, а
1960 р. — 13%, тобто зменшилося на 6%. «Горе пере-
моженим».

Отже для планомірного знищення розумового рівня
нації Московщина: 1) московщить українських дітей в
Україні; 2) збільшує кількість вчених москвинів в Україні
і зменшує число українців; 3) посилює свою інтелекту-
альну п’яту колону в Україні; 4) поліпшує навчання в се-
редніх школах Московщини і погіршує його в Україні; 5)
невпинно нищить українську провідну верству в Україні,
забираючи її молоді покоління. В Україні невпинно зро-
стає кількість МОСКВОМОВНИХ шкіл, учителів та учнів
МОСКВИНІВ. ЗМЕНШУЄТЬСЯ кількість УКРАЇНОМОВ-
НИХ шкіл, учителів та учнів українців. Усе те робиться за
українські гроші.

«Статистика» СРСР не називає витрат на освіту та
науку окремо кожної «республіки». Використовуючи
московські джерела, навіть малоукраїнець Д.Соловей
довів, що на душу в УРСР витрачається на освіту ВЧЕТ-
ВЕРО МЕНШЕ, ніж в РРФСР.

Від 1940 р. до 1956 р. число ВУЗів у Московщині
збільшилося, а в Україні зменшилося на 32 (з 166 до
134). В Україні 1954 р. закрили 24 ВУЗи, а в Московщині
відкрили нових 21. Після приєднання 1939 р. західних
областей України до УРСР, кількість українців в СРСР
збільшилася на 7541 тисячу. Але відсоток українців у
ВУЗах УРСР НЕ збільшився. На кожні 100 тисяч їхньої
людності в УРСР було 1961 р. у ВУЗах студентів: українців
— 811, москвинів — 1769, євреїв — 2223.

На вступних іспитах до ВУЗів в Україні складають іспит

з московської мови та літератури, а з української мови
та літератури іспиту не вимагають, хіба на педагогічних
та філологічних факультетах. Оцінка іспиту з української
мови та літератури не впливає на конкурсний добір, а з
московської — є вирішальною. У ВУЗах «республік»
СРСР наука викладається мовою московською.

В СРСР семирічна освіта обов’язкова, але навіть і її
нелегко одержати. Секретар ЦК КПУ О.Кириченко виз-
навав на XIX з’їздові КПРС 1956 p., що «у деяких облас-
тях УРСР не виконується повністю закон про загальну
обов’язкову освіту». Через 10 років читаємо: у школах
УРСР дуже бракує шкільних книжок, приладів, меблів.
Будівництво нових і ремонт старих шкіл запізнюється на
три і більше років. Школярі не мають одягу, взуття, ме-
дичного догляду. Вчителі не мають достатньої освіти, не
мають достатньої платні. Школярів експлуатують, особ-
ливо в селі. 1958 року 4 тисячі учнівських бригад обро-
били 65 тисяч гектарів землі. Працювало понад 500 ти-
сяч дітей. А 1965 року їх було лише у Львівщині 1847 (40
тисяч учнів). «Треба рішуче відмовитися від дикунського
визиску дітей-школярів. Т.зв. «літня практика» фактич-
но стала лише фізичною і непосильною дітям роботою,
що їх виснажує фізично і псує морально, бо породжує у
них ненависть до всілякої фізичної праці».

Ми вже наголошували, що московська «демократія»
нічого нового не запроваджувала в СРСР, а лише про-
довжує справу своїх владних попередників, класових
ворогів — колонізаторів України. В українських містах
здавна жило багато чужинців: торгівців, ремісників тощо
— греків, татар, турків, арабів, волохів, німців, англійців,
голландців, французів, італійців, євреїв тощо. Не було
лише москвинів. 1832 р. в Україні 45% промисловців та
57% торгівців були вже москвини. Року 1914 серед ви-
щих і середніх урядовців України 70% були москвини.

По Переяславській поразці 1654 р. Московщина не-
гайно прислала до наших міст свої гарнізони. Після Пол-
тавської катастрофи 1709 р. Московщина подесятери-
ла ці гарнізони в українських містах. Офіцери та солда-
ти гарнізонів так полюбили український хліб, ковбасу,
сало, борщ, цукор, що стали патріотами України і слуш-
но вважали глупотою повертатися «на родину». Мос-
ковська влада давала їм в Україні посади від двірника
чи швейцара до губернатора включно, безплатну зем-
лю та позички. В архіві Києва знаходимо список осіб, що
одержали 1805 р. ділянки під будівництво хат. В ньому
150 осіб: москвинів — 101, українців — 35, інших — 14.
Московські банки охоче давали їм позики, бо уряд за-
безпечував їх повернення. Українцям таких позичок не
давали. Отож 1897 р. стало в Україні торгівців: моск-
винів 52%, українців — 22%, євреїв — 21%. Промис-
ловців: москвинів 45%, українців — 27%, євреїв — 17%.

Наскільки вдалося змосковщити наші міста, зокрема
столицю — показав 1917 рік. Московська влада скасу-
вала самоуправління наших міст (Магдебурзьке право)
1835 р. Московські міста ніколи самоуправління не
мали. Коли по 82-річній перерві наші міста знову прове-
ли вільні, демократичні вибори до міських управ, українці
одержали від 4% (в Одесі) до 20% (в Києві) голосів. Бо-
ячись слави і традицій стародавнього Києва, Москов-
щина зробила столицею УРСР заселений зайдами
Харків. До Києва її боялася перенести доти, доки не ви-
губила (1933 року) голодомором 8 мільйонів українсь-
ких селян та 90% української інтелігенції. П’ятнадцять
років боялася переносити. Московщина боялася і геть-
манських столиць. І до 1917 р. і по 1917 р. вона не доз-
воляє розбудовувати Чигирин і Батурин, обернувши їх
на занедбані, маленькі містечка. Досі нема залізниць
до них. Навіть середніх шкіл не дозволяла там до 1905
року засновувати.

Затримувала Москва і розбудову Києва і до 1917 р. і
по 1917 р. (за Руської держави Київ був більшим, багат-
шим і культурнішим за тодішні Париж та Лондон).
Польща теж перешкоджала його розбудовувати. Мос-
ковщина не дозволяла заснувати в Києві університет аж
до 1834 року. А заснувала (власне, перенесла до Києва
польський ліцей з Кременця), щоб поборювати польські
впливи на Правобережжі. Це тривале штучне умертв-
лення великого міста світової слави далося взнаки:
Москва мала 1918 р. 1850 тисяч населення, а 1938 p.
вже 4 мільйони; Київ 1918 року — 626 тисяч, а 1938 —
лише 528 тисяч.

Московщина розуміла: треба знищити також і госпо-
дарську незалежність України, зробити її джерелом
сировини і ринком збуту московських виробів, будь-що
не дозволити Україні стояти господарчо на власних но-
гах, зв’язати навічно з московською, не дозволяти жод-
них зв’язків з позамосковськими господарствами — цих
засад тримається Московщина твердо від Переяслава
по сьогоднішній. день. Відмовитися від тих засад — це
відмовитися від імперії.

Праукраїна вже в першому тисячолітті до РХ була ве-
ликою торговельною державою, мала зв’язки зі всім
тодішнім культурним світом аж до Китаю та Індії. Торго-
вельних та культурних зв’язків зі Західною Європою не
переривала навіть і за татарської влади в Україні. Вони
пожвавилися за Литовсько-Руської держави та Геть-
манщини. Завжди закордонна торгівля приносила Ук-
раїні великі кошти. Археологи знаходять в українських
(праукраїнських) могилах багато щирого золота. Таких
розкішних будівель, як Київська Св.Софія, було в X ст.
лише кілька в Європі.

(Продовження. Початок на 6 стор.)

(Закінчення розділу у наступному номері)
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СПІВЧУВАЄМО

У районі залізничного вокзалу м. Турка (підприємець   Марко-
вич В.) відкрито магазин автозапчастин до авто іноземного ви-
робництва та «Автотюнінг», у якому в широкому асортименті є в
наявності:

автокрісла, камери заднього виду,  відеореєстратори,  чохли до
сидінь з підігрівом і масажером, автомузика, керхери,  автопилосо-
си,  ковпаки та багато іншого тюнінгу. Є запчастини до вантажних
автомобілів, тракторів, мотоблоків.

Тел.: 0957382781; 0989353004.

ЗАМОВЛЯЙТЕ на ВЕСНУ  роботу+ матеріали зі знижкою до 20%.
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування.
БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси,

альтанки, бані, паркани.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків. (068)1455866;

(066)7215631.

ЧЕМПІОНАТ РАЙОНУ З
ШАШОК

Лідери – Василь Костишак та
Христина Зубрицька

Чоловіки і жінки
змагались разом. Ва-
силь Костишак, на-
бравши 15 очок з 18
можливих, впевнено
став абсолютним
чемпіоном. Христина
Зубрицька, з 14 очка-
ми, показала другий
результат і стала
чемпіонкою району
серед жінок.

Серед чоловіків дру-
ге місце посів Руслан
Монич, а третє – Богдан
Москаль. Серед жінок
другою стала Мар’яна
Біян, а третьою – Ган-
на Мамчук.

Кращими серед
дівчат стали Ангеліна
Титар, Соломія Крецул
та Діана Ференц; серед
юнаків – Андрій Кузьо
та Іван Богдич.

Василь ЦІКО,
директор ДЮСШ “Юність”.

КУБОК ПАМ’ЯТІ ВОЇНА-
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТА

Минулої неділі, 1 березня, в селі Верхня Яблунька пройшли
змагання з волейболу на кубок пам’яті воїна-інтернаціоналі-
ста Ігоря Костишина.

У результаті захоплюючих поєдинків, перше місце вибороли  вер-
хньояблунські волейболісти, друге  – команда Нижнього Висоцько-
го, третю сходинку посіли спортсмени з м. Турка, четвертою була
команда із с. Верхнє,  п’яте місце – друга команда с. Верхня Яб-
лунька.

Кращими гравцями турніру визнано МиколуТеріва, Івана Павліва,
Ігоря Мацьковича.

 Організатори турніру та спортсмени щиро вдячні за допомогу в
проведенні  волейбольних змагань добродіям  Івану Іванюку, Дмит-
ру Цикаляку, Петрові Шийці, Андрію Федорчаку.

 Богдан СІЧАК,
 тренер-викладач Турківської ДЮСШ «Юність».

Друзі висловлюють щире співчуття сім’ї Галини та Миколи Созанських з
приводу тяжкої втрати – смерті матері та тещі – Ганни Антонівни. Вічна їй
пам’ять.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» висловлю-
ють щире співчуття сестрі-господині хірургічного відділення Стефанії Семенівні
Костишак з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Члени церковного комітету, парафіяни церкви Покрови Пресвятої Богоро-
диці м. Турка, друзі глибоко сумують з приводу смерті надійного, хорошого
друга, доброї, щирої людини – парафіянина Івана Тодоровича Панцира – і
висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного. Вічна йому
пам’ять.

Працівники Верхненського НВК висловлюють щире співчуття техпраців-
ниці Ярославі Юрківні Хащівській з приводу тяжкої втрати – смерті брата.

Колектив КНП «Боринська районна лікарня» висловлює щире співчуття
колишній акушерці Іванні Миколаївні Марочканич та медсестрі Оксані Ярос-
лавівні Марочканич з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка і свекра.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного ліцею вислов-
лює щире співчуття директору Ярославу Володимировичу Юричку з приво-
ду тяжкої втрати – смерті дружини.

Колектив працівників хірургічного відділення КНП «Турківська ЦРЛ» вис-
ловлює щире співчуття сестрі-господині Стефанії Семенівні Костишак з при-
воду тяжкої втрати – смерті батька – Семена Миколайовича.

Колектив працівників хірургічного відділення КНП «Турківська ЦРЛ» вис-
ловлює щире співчуття молодшій медсестрі Марії Іванівні Нанівській з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері – Ольги Федорівни.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» вислов-
люють щире співчуття молодшій медсестрі травматології Марії Іванівні
Нанівській з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

«БРИНИТЬ-СПІВАЄ НАША МОВА,
ЧАРУЄ, ТІШИТЬ І П’ЯНИТЬ»

Мова рідна – з пісні та любові.
Це народ мій викохав таку.

Сотні літ несла вінець терновий,
Птахом билась в клітці на замку.

У Присліпському НВК завжди
відзначають Міжнародний  день
рідної мови, але цьогорічна про-
грама була різнобарвна, можна
сказати,  наймасштабніша, і на-
самперед – за якістю оформ-
лення.  Розпочалося свято
флешмобом «Моє багатство –
рідна мова», за участі  молод-
ших школярів.  Під звуки пісні
«Україна – це ми», святково
одягнені, в українських одно-
строях,  з синьо-жовтими куль-
ками, стрічками, прапорцями,
утворюючи два кола,  всі разом
виконали танець. Після цього в
шкільну актову залу по черзі за-
ходив і виступав зі своєю програ-
мою кожен клас. Першими  були
учні 2 класу, які під керівництвом
своєї наставниці Руслани  Бліхар
надзвичайно майстерно вико-
нали український танець під ме-
лодію  «Сучасного Гімну», а зго-
дом  знову пішли у жвавий та-
нок,   виконуючи  пісню «Щас-
ливі діти».

Потім із музичним запалом
учні  1 класу (класний керівник

Рідна мова… В цих словах є все: крик  немовляти, спів соло-
в’я, дзюрчання струмочка, дивовижне, найпрекрасніше, що є на
світі. Людина, яка забула свою мову, втратила все: історію,
минуле і майбутнє нації, свого народу.

Світлана Костишак) виконали
український народний танок, під
мелодію пісні «Добрий день,
матусю Україно». І хоч  вони були
й наймолодшими  учасниками
свята, але скільки старанності і
сміливості було в їхньому виступі!

Затим вийшли на сцену вихо-
ванці Ганни Бегей – третьоклас-
ники. З віночками  на голові  –
дівчатка та зі стрічками синьо-
жовтого кольору  – хлопчики
танцювали так вміло і вправно,
як справжні  професіонали. Під
мелодію пісні «Ой, у лузі кали-
на» виконали  майстерно й  свій
другий танець.

Згодом  заполонили сцену учні
4 класу зі своєю наставницею
Галиною Крецул. Під  «Гімн ук-
раїнської мови»  вони виконали
запальний танок, тримаючи у
руках прапорці, а  після нього
продемонстрували й  інший та-
нець –  під мелодію пісні «Ук-
раїна – це ти». У перерві між
танцювальними номерами шко-
лярі декламували вірші про

мову.
Учні  7 класу, під керівництвом

вчителя української мови та літе-
ратури Ганни Крецул та класно-
го керівника Івана Крецула,
підготували літературно-музичну
композицію  «Бринить-співає
наша мова, чарує, тішить і п’я-
нить». Звучало рідне слово у
віршах, піснях і гуморесках.  По-
казали учні інсценізацію казки
про частини мови та гумористич-
ну сценку  –  «Баба Параска і
баба Палажка» на новий лад –
у виконанні Людмили Хащівсь-
кої та Наталії Кльоб.

Підсумком Дня рідної мови
став флешмоб «Любіть, вивчай-
те рідну мову», підготовлений
вчителем української мови та
літератури Наталією Бліхар з уч-
нями 5-6 класів, які також дек-
ламували  вірші та інсценізува-
ли їх.

На завершення  свята заступ-
ник директора  навчального зак-
ладу Ярослава Муха подякувала
учням та педагогам за такий
продуманий і вдалий виступ і
закликала всіх любити, цінувати
і збагачувати рідну мову.

Любов СЕМЕЦЬ,
педагог-організатор
Присліпського НВК.

ЗБИТКИ – БІЛЬШЕ
47 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Слідчими Турківського
відділення поліції на розгляд
суду скеровано кримінальне
провадження відносно жите-
ля с. Яворів, який в угіддях
Сянківського лісництва ДП
«Боринське лісове господар-
ство» самовільно зрубав 5
сироростучих дерев.

За це йому обрахували збит-
ки, нанесені лісовому господар-
ству, на суму більше 47 тисяч гри-
вень.

Наш кор.

ЗНОВУ –
ДВІЙНИК

Наприкінці лютого праців-
ники Турківського відділення
поліції зупинили в райцентрі
автомобіль, яким кермував
житель с. Явора.

У процесі перевірки доку-
ментів виявили ознаки підроб-
ки свідоцтва про державну реє-
страцію автомобіля. Авто   у влас-
ника вилучено та призначено
ряд експертиз на встановлення
ідентичності транспортного за-
собу.

Наш кор.

Виготовлення та встановлення пам’ятників. Граніт.
Тел.:0978371439; 0991936444.


