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Дорогого, люблячого, турботливого, щирого сина, брата, стри-
ка  – Василя Володимировича Комарницького, жителя с. Ко-
марники – сердечно вітаємо із золотим ювілейним днем на-

родження. Бажаємо міцного здоров’я,
Божого благословення на многії і благії
літа!

З ювілеєм Тебе вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Хай Бог милосердний з високого

неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!
З любов’ю і повагою –  мама Зеновія,

брати Ігор, Іван, братови Люба, Мар’яна;
племінники: похресниця Наталя з чоловіком Русланом, Тарас,
Христина, Володимир, Анастасія, Ілона, Яна і вся родина.

Із прекрасним ювілеєм дорогого, турботливого чоловіка і
батька, жителя с. Комарники – Василя Володимировича Ко-
марницького – щиросердечно вітають
дружина Руслана, дочка Марія і вся ве-
лика родина.

 Ти – наша опора і підтримка, радість і
спокій, Ти той, хто дбає про нас довгі роки.
Нехай доля збагачує  Тебе життєвою муд-
рістю, енергією, натхненням та радістю
сьогодення.

Тобі сьогодні, рідний, – 50!
Із вдячністю ми хочем привітати
Тебе за мудрість батьківських по-

рад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина,
І за могутні руки золоті!
Нехай Господь пошле Тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі!

Колектив Комарницького НВК щиросердечно вітає приємну,
чуйну, надзвичайно відповідальну людину, вмілого організато-
ра, досвідченого педагога, директора
школи – Василя Володимировича Ко-
марницького з ювілейним днем на-
родження. Золоті 50 років – це привід
для гордості, радості, грандіозного свя-
та, нових вершин, добрих побажань,
приємних слів. Нехай життя б’є ключем,
розум залишається допитливим, енер-
гія переповнює, близькі бережуть і
піклуються, спокій огортає, краса уми-
ротворяє, грація захоплює, день дарує
посмішки і благі звістки, а рік п’ятдеся-
тиріччя буде багатий на сюрпризи,
емоції і любов. Нехай Господь Бог щед-
ро дарує Вам світлу радість в серці та
родинні гаразди, а життя – задоволен-
ня!

Працю собі Ви нелегку обрали.
Вона потребує сил і тривог,
Але Ви ніколи не шкодували,
Бо праця – це доля, яку Вам дав Бог.
Радієм за Вас ми, за те, що Ви з нами,
За долю щасливу, за вдачу просту.
Хай доля зорями розсиплеться на небі,
І щастя  місяцем освітлює в потребі.
Нехай курличуть в небі журавлі –
Сьогодні Вас вітаємо усі!

Відділ освіти Турківської РДА  щиросердечно
вітає з днем народження начальника відділу
освіти Оксану Михайлівну Манюх.

Шановна і дорога Оксано Михайлівно! Від
щирого серця бажаємо
Вам щастя, доброго
здоров’я, добробуту та
затишку в родині, успі-
шного втілення всіх
планів та задумів! Не-
хай  завжди оточують
Вас  любов рідних і
близьких, підтримка та
повага колег і друзів, а
людська шана  буде
подякою за працю,
чуйність та вміння тво-
рити добро. Бажаємо
завжди відчувати
радість і задоволення
від життя. Божої ласки, опіки і благословення
Вам на  многії і благії літа!

Із днем народження вітаєм!
Добра і радості бажаєм,
Здоров’я – на усі літа!
Хай в серці квітне доброта,
Хай в небі сонце ніжно сяє,
 Веселка барвами заграє,
 А кожен день дарує диво –
На життя довге і щасливе!

Інженерно-педагогічний колектив Туркі-
вського професійного ліцею щиросердеч-
но вітає з ювілеєм – 60-річчям від дня
народження –  хорошу, чуйну, щиру, актив-
ну людину, заступ-
ника директора з
навчально-вироб-
ничої роботи – Ми-
колу Григоровича
Середича.

Бажаємо, ша-
новний, аби Гос-
подь дарував Вам
свою опіку, добре
здоров’я,  багато
радісних і щасли-
вих днів у житті,
мирне небо над го-
ловою, благополуч-
чя на многії і благії
літа!

На довгий  вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родини,
Стелися, доле, через все життя
Лише добром для доброї людини.
Нехай старання Ваші і труди
Примножать успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди
І будьте все життя щасливі!

ЯК І 100 РОКІВ ТОМУ, НАМ І
СЬОГОДНІ ПОТРІБНА ЄДНІСТЬ
Щороку 22 січня ми відзначаємо День Соборності України, яку було проголошено Актом воз-

з’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в 1919
році на Софіївській площі в Києві.

Цей день є дуже важливим в історії української нації. Він став єднанням великого українського
народу в одну родину. Хоча як давнішня, так і сьогоднішня історія свідчить, що нам і далі потрібна
єдність та гуртування довкола національної ідеї. Це стало особливо актуальним на тлі трагічних подій

на Донбасі. Та й загалом по всій
Україні ми досить часто не може-
мо знайти точки дотику у визна-
ченні розвитку нашої держави,
розбудови її як європейської, ци-
вілізованої, могутньої.

День Соборності – це направ-
ду велике свято для людей, яких
болить доля України, які докла-
дають максимум зусиль, щоб ста-
ти єдиними. Так 21 січня в актовій
залі музичної школи турківчани
вкотре долучилися до відзначен-
ня цього історичного свята. В уро-
чистій академії взяли участь кер-
івництво району, представники
трудових колективів, політичних
партій та громадських органі-
зацій, учасники АТО,  молодь та
представники місцевих ЗМІ.

Захід розпочався під звуки Дер-
жавного Гімну України. Затим до присутніх в залі звернулася помічник народного депутата України
Андрія Лопушанського Ірина Кіра, яка від імені депутата привітала усіх присутніх з Днем Соборності і
розповіла про історичну подію об’єднання двох суверенних держав – Української Народної Республіки
і Західно-Української Народної Республіки, яка залишила  глибинний слід в історичній  пам’яті украї-
нського народу, логічно поєднавши події сторічної давності із сучасністю.

Опісля відбувся патріотичний святковий концерт, організований відділом культури, туризму та мо-
лоді райдержадміністрації.

А наступного дня представники районної ради, райдержадміністрації, установ та організацій, гро-
мадськість, зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченку у центрі м.Турка і розгорнули великий украї-
нський прапор, з яким урочисто пройшли до пам’ятника Степанові Бандері, вітаючи в такий спосіб
один одного та всіх турківчан з вікопомною подією – 101-ю річницею Акта Злуки та 30-ю річницею з дня
проведення першого багатомільйонного живого ланцюга між Західною та Східною Україною.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА.
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 Найдорожчу, найріднішу в світі дружину, матусю, бабусю,
жительку с. Нижнє Висоцьке – Олену Василівну Семенів – з
75-літтям щиро вітають чоловік Михайло, син Олександр, не-
вістка Галина, дочка Наталія, зять  Юрій, дочка Маріанна,
зять Андрій; внуки: Микола, Ліля, Андрій, Роман,  Анна-Софія,
Тимофійко. Дорогій людині вони бажають міцного здоров’я,
світлої радості в житті, родинного тепла, благополуччя, Гос-
подньої опіки на довгій життєвій дорозі.

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі, матусю, що життя дарува-

ли,
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригорта-

ють.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки – від Бога, від дітей – тепла
На многії  щасливії літа!

Дорогу і люблячу сестру, швагрову, зовицю, жительку с. Ко-
марники – Надію Йосипівну Ільницьку – щиросердечно вітає
з днем народження, яке святкувала 21 січня, уся велика
родина.

Рідні бажають іменинниці усіляких гараздів, земних благ і
непохитного здоров’я,  Від сонця – тепла, від людей – добра,
від друзів – щирості, від кохання – вірності. Нехай життя зав-
жди наповнюється щастям і любов’ю,  а душу зігріває радість
від яскравих моментів та позитивних вражень.

Хай ніколи у  Твоїх очах
Чиста й світла радість не згасає,
Щоб не було смутку навіть в снах,
Хай Господь здоров’я посилає.
Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця.
Хай життя Твоє піснею буде,
А тій пісні не буде кінця!

Дорогого, люблячого, турботливого сина, брата і вуйка –
Василя Ярославовича Шкрамка, жителя м. Турка – із золо-
тим ювілеєм – 50-річчям від дня народження, який відзна-
чатиме 28 січня, щиросердечно вітають мама Галина, брат
Любомир із сім’єю, брат Ігор із сім’єю і брат Юрій із сім’єю. З
нагоди ювілейного дня народження вони шлють йому щирі
вітання  міцного здоров’я, великого людського щастя, сімей-
ного благополуччя, здійснення усіх планів і бажань,  любові
від рідних, поваги від людей, мирного неба над головою,

світлої радості в житті  і рясних Божих благо-
словінь.

У честь Твого ювілейного дня,
Для  Тебе найкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ!
Хай довгим і сонячним буде Твій вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай  тисячу раз повторяються знов

Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай Бог береже Тебе у житті!

Дорогі земляки!
Двадцяте століття залишило

нам у спа-
док події
ми н ул о г о ,
які, віддаля-
ючись, не
втрачають
своєї значу-
щості та ак-
туальності,
потребуючи
осмислення
сконцентро-
ваного в них
історичного досвіду боротьби
українського народу за дер-
жавність, свободу та неза-
лежність. До таких подій нале-
жить 22 січня 1919 року – день
ухвали Акта Злуки Української
Народної Республіки і Західно-
Української Народної Республі-
ки. Ця дата навічно вкарбувала-
ся в історію України величним
національним святом - Днем
Соборності України.

Сьогодні ми маємо бути
свідомі того, що лише в єдності
дій та соборності душ можемо
досягти величної мети – побудо-
ви економічно й духовно багатої,
вільної й демократичної Украї-
ни, якою пишатимуться наші на-
щадки. Плекаймо все, що пра-
цює на ідею загальнонаціональ-
ної єдності, повсякчас пам’ята-
ючи про незліченні жертви, при-
несені на вівтар незалежності,
соборності, державності.

З нагоди свята бажаю усім
міцного здоров’я, щастя, добра,
миру, злагоди і глибокої віри у
гідне майбутнє рідного краю та
України!

Слава Україні!
 Володимир Лозюк, голова

Турківської районної ради.

Велична бойківська громадо!
22 січня український народ

відзначив
1 0 1 – у
р і ч н и ц ю
підписан-
ня Акта
злуки між
представ-
никами Ук-
раїнсь ко ї
Народної
Республіки
та Західно -
Українсь -
кої Народ-

ної Республіки, який став святом
національної єдності – Днем
Соборності України.

Соборність – це символ бо-
ротьби за волю, порозуміння
між людьми, часточка надії і віри
у майбутнє. Сьогодні ми з вдяч-
ністю згадуємо тих, хто формував
концепцію державності й собор-
ності, хто боровся за об’єднан-
ня всіх національно-демокра-
тичних сил українства, хто нама-
гався відродити Незалежну і
Соборну державу. Складаємо
шану усім землякам, що відда-
ли своє життя  за Україну та
військовослужбовцям, які захи-
щають кордони нашої держави
нині.

Віримо, що територіальна
цілісність України, скріплена
кров’ю мільйонів незламних
борців, навіки залишатиметься
непорушною.

Дозвольте у цей  день поба-
жати вам, шановні  жителі Турк-
івщини, міцного здоров’я, щас-
тя, добра, миру, злагоди і глибо-
кої віри у гідне майбутнє рідного
краю та України!

Андрій Лопушанський, на-
родний депутат України.

 

Шановні жителі Турківщини!
Вітаю  вас із визначним украї-

н с ь к и м
д е р ж а в -
ним свя-
то м-Днем
Соборності
України!

22 січня
1919 року
в ідбулась
іс тор ична
подія, яку
в і к а м и
втілювали
наші пра-
щури –
об’єднали-
ся Київ і
Львів, Схід і Захід України.
Відтоді День Соборності нам
нагадує про те, що сила нашої
Батьківщини – в єднанні. І не
лише територій, а дій і сердець.

І хоча тоді цій споконвічній мрії
українців – створити міцну дер-
жаву, бути господарями на своїй
землі – не вдалося реалізувати-
ся, ця дата стала символом кон-
солідації нашого народу на всі
віки.

Таке ж завдання перед нами
ставить сьогодення – об’єднати-
ся навколо ідеалів свободи і де-
мократії, боротися за націо-
нальну гідність і дати відсіч кож-
ному, хто на неї посягає, повер-
нути тимчасово окуповані тери-
торії до рідного дому.

Відзначення Дня Соборності,
вшанування творців Акта Злуки
– це не тільки суспільна потре-
ба, а й наш моральний обов’я-
зок – берегти світлу пам’ять не-
зліченних жертв, принесених ук-
раїнським народом на вівтар
незалежності, соборності, дер-
жавності.

Тож вшануймо їх і працюймо
разом для світлого майбутньо-
го нашої рідної України! І усвідом-
люймо – що лише в єдності і
взаємній підтримці зуміємо ста-
ти щасливими і заможними гос-
подарями на своїй землі.

Бажаю вам незламного украї-
нського духу, гордості за рідну
націю.

Зі святом всіх – з Днем Собор-
ності України !

З повагою, голова  райдер-
жадміністрації  Віталій БАБЯК

ЗГАДАЙМО НАШОГО ГЕРОЯ
6 років тому він пішов у Безсмертя

«БОЙКІВСЬКІ ПЕРЕСПІВИ» –
НА ФЕСТИВАЛІ КОЛЯДОК
«НОВА РАДІСТЬ СТАЛА»

У Трускавці  під час   Різдвяних свят відбувся  тра-
диційний обласний фестиваль колядок “Нова
радість стала», який проходив у три етапи. До
міста-курорту прибули колективи колядників з
Дрогобича, Стебника, Стрия, а також  Дрогобиць-
кого, Пустомитівського,  Старосамбірського та
Турківського  районів.  У зв’язку з трагедією, що
сталася в Ірані 8 січня та призвела до загибелі
майже 180 людей, в тому числі 11 українців, 9  січня
в Україні оголосили днем жалоби, тож у програму
фестивалю  було внесено  певні зміни. Традиційний
щорічний обласний фестиваль зимового фолькло-
ру «Нова радість стала» розпочався з хвилини мов-
чання та урочистої церковної коляди «Бог Пред-
вічний». З коротким вітальним словом виступив
міський голова Трускавця Андрій Кульчинський,
який привітав гостей та вручив колективам
різдвяні подарунки.

Колядники з Турківщини взяли участь у третьому, зак-
лючному,  етапі фестивалю. Представляв Турківський
район ( і це уже не вперше)  з оновленим репертуаром
– старовинними бойківськими колядками –  наш досв-
ідчений, талановитий  народний фольклорний колек-
тив «Бойківські переспіви». Він  виступив перед чис-
ленною публікою  на сцені місцевого палацу культури
ім. Т. Шевченка.

Виступ представників Турківщини заслужив бурхли-
вих оплесків, великої уваги і похвали. Доводилося  на
прохання слухачів колядувати ще і ще.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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– З двох бонусних місяців, що
дав Кабінет Міністрів на доб-
ровільне об’єднання громад,
практично один  уже минув.
Залишився лютий. Тож як
нам бути?

– Так. У лютому закінчується
термін  добровільного об’єднан-
ня. Хоча, по правді кажучи, ми
мали й до того час, щоб визна-
чити перспективи Турківщини.
Хочу нагадати особливо тим, хто
сьогодні злісно критикує всіх і
вся, в тому числі й мене, мовляв,
нічого не зроблено, ще три роки
тому сесія районної ради  прий-
няла  рішення про 4 громади.
Обласна рада, відповідно, зат-
вердила перспективний план,
скерувала документ в Кабінет
Міністрів. Я особисто виступав в
обласній раді і підтвердив наше
рішення, але, на жаль, по сьо-
годнішній день Кабінет Міністрів
України не призначив вибори.
Власне, усякі звинувачення   на
адресу районної ради, з огляду
на це, є безглуздими. Докумен-
тально ще три роки тому Турків-
щина була готова до реалізації
реформи. Але в Києві, очевидно,
провівши розрахунки, не поба-
чили у нас, на Турківщині, чоти-
ри спроможні громади, які б
могли успішно функціонувати. На
думку урядовців, у нас може бути
їх дві, і не більше. Це пов’язано
зі специфікою району, практич-
но відсутністю промисловості,
демографічною ситуацією.

Отже, зараз маємо не багато
часу, щоб обговорити і визначи-
тися стосовно двох громад або
ж однієї. Ця  пропозиція  також
має право на життя. Мою думку
всі давно знають. Я її ніколи не
приховував і вважав та вважаю,
що на Турківщині має бути одна
громада. І тут я, як кажуть, з олі-
вцем в руці, готовий до дискусії.
Не голослівної, а на підставі
цифр. І якщо мене хтось пере-
конає в іншому, зрозуміло, я при-
стану й на цю думку. Для мене
принципово, щоб від реформи
виграв район.

Також хочу наголосити, що я
категорично не сприймаю зви-
нувачень стосовно якогось при-
ватного лобізму в контексті ство-
рення громад. Три роки тому  я
голосував за 4 громади. Все, що
читаємо зараз в соціальних ме-
режах, у контексті звинувачень
на мою адресу, не що більше як
інсценуації, очевидно, комусь
вигідні.

– Володимире Омеляновичу,

як Ви можете прокоментува-
ти погрози у Фейсбуці на ад-
ресу керівництва Нижньояб-
лунської сільської ради ніби-
то у  перекрученні  чи фаль-
сифікації думки широкого за-
галу громади. Більше того,
нижньояблуньців страшать
навіть правоохоронними орга-
нами. І все через те, що вони
не хочуть іти до Боринської
ОТГ, а до Турківської.

– Я не був на обговоренні да-
ного питання в Нижній Яблуньці,
хоча знаю, що багато місцевих
жителів таки хочуть об’єднувати-
ся з Туркою. Це їм вигідно по
доступності як залізницею, так і
звичайною, нещодавно побудо-
ваною шосейною дорогою. Елек-
тричка стала для них основним
і вигідним транспортом, що
з’єднує їх з райцентром. І хоче-
мо ми того, чи не хочемо, з  дум-
кою громади треба рахуватися.

Але давайте про інше. Днями
Турківська міська рада вдруге
ініціювала створення навколо
себе однієї громади. Хочу наго-
лосити, що діє вона у законний
спосіб, правильно, і, як на мене,
не в інтересах міської ради. Це,
якщо дивитися на перспективу,
виграти вибори в ОТГ. Усі знає-
мо, що здобути перемогу  на ви-
борах в маленькій  ОТГ значно
простіше, аніж у  великій. І в цьо-
му контексті вважаю, що  Нижня
Яблунька прийняла правильне
і законне рішення. Так вони ви-
рішили. Хоча раніше хотіли бути
центром ОТГ. Але, як я вже на-
голошував, через недостатню
фінансову спроможність Кабмін
з цим не погодився. Давайте бу-
демо чесними перед собою і
перед нижньояблуньцями.
Якщо вони так вирішили, з тим

треба погодитися.
Дуже легко і просто сидіти на

дивані й писати дописи в Інтер-
неті.  А краще було б поїхати у
своє рідне село, поцікавитися
думкою земляків. А то ми навчи-
лися керувати зі Львова, Києва
чи з-за кордону. Давайте приїде-
мо до своїх батьків, попрацює-
мо разом й приймемо   рішення
не таке, як нам бачиться, а таке,
яке хочуть люди. Про чотири гро-
мади треба забути, а активно
працювати над створенням
двох, або ж однієї – без піару та
самовозвеличення.

– Володимире Омеляновичу,
читаємо у Фейсбук інформа-
цію, де йдеться про те, коли
в нашому районі буде одна
турківська громада, про пе-
рехід у Боберці треба забути.
Мовляв, Турка буде лобіюва-
ти Лопушанку.

– Ну, це повна нісенітниця!
Відкриття пунктів пропуску не
має жодного відношення до
ОТГ. Це не можна зробити си-
лами району, якщо не буде ак-
тивної підтримки з області та
Києва. Я взагалі вважаю, що
рано чи пізно в нас буде 2 пунк-
ти пропуску. Час, як відомо, не
стоїть на місці. Раніше було ба-
гато зроблено по Боберці, але
потім виникла ідея з Лопушан-
кою. І як результат – ані тут, ані
там немає конкретики.  Так що
це знову чергова спекуляція. Я
б радив: давайте всі зберемося,
залучимо можливі зв’язки, ну й
зробимо хоч щось важливе в
контексті відкриття   переходу.
Тут ніхто нам не заважає.

– Змоделюємо ситуацію,
що вслід за Нижньою Яблунь-
кою подібні рішення приймуть
Верхня Яблунька, Шандровець
та Боберка. Що тоді?

– Боринська громада опи-
ниться за межею спроможності.
Це  і  в контексті кількості насе-
лення, наявності платників по-
датків, нема там підприємств –
великих платників податків. Та й,
зрештою, як розглядати розви-
ток освіти, культури чи медици-
ни? Тут   багато малокомплект-
них шкіл,   вони розкидані тери-
торіально, немає  чіткого розу-
міння, як дальше розвивати-
муться народні доми. Я хотів би,
щоб ніхто собі не плекав ілюзій,
що ми створимо ОТГ й відразу
посипляться гроші. Хоч держа-
ва й даватиме пільги, фінансу-
ватиме школи, де є достатньо
учнів, але, згідно нового закону
про освіту, всі малокомплектні
навчальні заклади перейдуть на
місцевий бюджет. А ще доплати
вчителям, утримання «Школя-
риків». То, скажіть, будь ласка,
де ці кошти брати?  Хочу вам
повідомити, що у нас лише 5 шкіл
мають позитивну тенденцію, або
стоять на нулю в питанні
кількості учнів, всі решта – в
мінусі. Не забуваймо про фінан-
сування пожежної охорони, зав-
тра стане ще й питання профте-
хосвіти  (у владних кабінетах об-
говорюють, щоб передати ці
функції  місцевому бюджету, хоч
зараз утримують з обласного).
Тож за які кошти ми будемо все
це фінансувати?  Ми маємо ка-
зати людям правду, що їх чекає.
А біда влади в тому, що вона зав-
жди хотіла сподобатися.

  Як на мене, важливо, щоб
після рішення Турківської
міської ради, питання створен-
ня ОТГ було активно обговоре-
но у всіх сільських радах. І яке
там приймуть рішення, так і жи-
тимемо в майбутньому. І кожен,
хто братиме участь в обгово-
ренні, має розуміти, що він пер-
сонально нестиме відпові-
дальність за прийняте рішення,
за перспективи Турківщини.

– Володимире Омеляновичу,
дехто Вас звинувачує, що Ви
нібито  хочете узурпувати
владу в районі, ставши таким
собі феодалом.

– Хотіти і могти – це є дві різні
речі. А щодо феодалізму, то це
роздроблення земель, а я вис-
тупаю за об’єднання. І чомусь
ніхто із критиканів мене не за-
питав: чи маю я намір брати
участь у виборах, незалежно від
того,  чи буде одна громада , а
чи дві? Загалом  тішуся, що про
мене щось говорять, значить –
вартую. Хотів би поспілкуватися
з «активними» дописувачами у
Фейсбук на предмет того, хто що
зробив для району, які кошти
залучив для громади.

Я хочу, щоб всі ми чітко розум-
іли: для чого проводиться адмі-
ністративно-територіальна ре-
форма. Щоб зменшити наванта-
ження на державний бюджет й
наділити місцеві громади повно-
важеннями та дати їм права та
можливості заробляти кошти, за
які утримувати інфраструктуру
на території громади – заклади
освіти, культури, медицини, зок-
рема ті,   що не будуть фінансу-
ватися з державного бюджету.
Ми маємо досвід Польщі. Там,
якщо громада  хоче утримувати
малокомплектну школу, вона в
додаток до фінансування з бюд-
жету, має виділяти власні кош-
ти. Якщо їх немає, пропонують
платити батькам. У такій ситуації
громада вже буде вирішувати,
що робити з малокомплектною
школою, чи потрібна їй бібліоте-
ка або ж Народний дім? Ситуа-
ція складна, тим більше, для
нашого району. І якщо ми діяти-
мемо не як розумні прагмати-
ки, а як популісти, будуть великі
проблеми.

Або ж давайте інше питання:
якщо на територію громади за-
хоче зайти інвестор? Зрозуміло,
що це не спонсор, і він не буде
викидати на вітер гроші, а захо-
че, щоб земельна ділянка, на
якій він побудує об’єкт, була за-
безпечена комунікаціями –
світло, каналізація. Чи матиме
наша громада кошти на це?
Відповідь однозначна – ні.

Можна говорити й про те, як
утримуватимемо медицину, яка
наразі є в невизначеному стано-
вищі. Штат великий, а пацієнти,
не відомо, чи будуть іти лікува-
тися у наші медичні заклади, чи
поїдуть до Самбора або ж Льво-
ва. Тішить те, що нам недавно, з
допомогою обласної ради, вда-
лося перереєструвати медици-
ну катастроф Львівщини в с. За-
вадівка. А це означає, що додат-
ково ми матимемо 17 млн. грн.
доходу в місцевий бюджет. Він
має шанс стати бездефіцитним.
Якби нам таких підприємств де-
кілька,  як на Боринському кущі,
так і Турківському, зрозуміло, що
тоді можна впевнено говорити
про дві громади.

Словом, питання складне, але
воно лежить в площині нашої
відповідальності. І тому я бажаю
всім мудрості, виваженості. Зак-
ликаю всіх до обговорення про-
блеми й прийняття рішення, за
яке нам згодом не буде сором-
но. Переконаний, що Турківщи-
на може розвиватися ефектив-
но, мінімізуючи всі ризики, коли
буде одна громада. Хоча рішен-
ня приймати нам усім.

Розмову вів
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЩОБ НЕ НАБИТИ
СОБІ ГУЛЬ,

треба виважено, прорахувавши всі деталі,
підійти до створення на Турківщині ОТГ

Як відомо, наприкінці минулого року, з тим щоб максималь-
но дати можливість українцям добровільно об’єднатися в гро-
мади,  в яких можна буде жити успішно, з перспективою пози-
тивного розвитку, Кабінет Міністрів України дав для роздумів
та прийняття рішень ще 2 місяці. Це для тих, хто впродовж
останніх років не зміг, чи не хотів брати участь в адміністра-
тивно-територіальній реформі. Якщо цей шанс громади не
використають, то вже в березні, або дещо пізніше, уряд про-
веде реформу адміністративним  методом, визначить на свій
розсуд, які територіальні утворення мають право на існуван-
ня. Тоді, зрозуміло, думка громадськості врахована не буде,
або лише по мінімуму. І тут нічого не вдієш. Якщо проспали чи
перевели це надзвичайно важливе питання в демагогію та
взаємне звинувачення, матимемо те, що матимемо. І наріка-
ти тоді можна лише на себе, на свою неросторопність та
байдужість.

А допоки є ще час, спробуємо активізувати обговорення пи-
тання адміністративно-територіальної реформи на Турків-
щині з надією, що це матиме бодай якийсь результат. Власне,
з цих міркувань ми сьогодні ( до речі, уже не вперше) запросили
до розмови голову районної ради Володимира Лозюка.

Дорогого і люблячого чоло-
віка, батька, дідуся і зятя –
Миколу Григоровича Середи-

ча, жите-
ля м.
Турка, з
ювілей-
н и м
днем на-
роджен-
ня  від
щи р о г о
серця і з
великою
любов’ю
в ітаю ть

дружина Галина, дочка Ма-
рія, сини Орест і Андрій, не-
вістки Наталія  та Ірина, ону-
ки Анастасія та Максим,
тесть Теодор Михайлович.

Бажаємо Тобі, рідненький,
бути здоровим,  завжди ду-
шею молодим і дуже щасли-
вим! Поваги Тобі і  розуміння
від колег та друзів, тепла і
затишку, добра і миру на довгі
роки життя!

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих

дат,
Коли вітають рідні й

друзі
 В щасливих, гарних 60!
Прийми вітання наші

щирі,
Хай обминають  нега-

разди і  журба,
Хай кожен день несе

віднині
 Тобі багато радості,

здоров’я і добра!

Відділ освіти Турківської
РДА і районна профспілкова
організація працівників осв-
іти  і науки  Турківщини щиро-
сердечно вітають з ювілей-
ним днем народження
вмілого ке-
р ів н и ка ,
чудово-
го пе-
д а г о -
га, ди-
ректо-
ра Ко-
марниць-
кого НВК –
Василя Воло-
д ими ро в ича
Комарницького.

Шановний Василю Воло-
димировичу,  з нагоди юві-
лею, бажаємо Вам міцного,
як карпатські буки, здоров’я,
невичерпної життєвої енергії,
успіхів у праці,  поваги від ко-
лег, любові від рідних, миру,
достатку, Божої опіки на
життєвій дорозі.

Роки, мов птахи, в вирій
відлітають,

А спогади мережать
далі голубі,

Хай Вашу стежку квіти
застеляють,

Ви залишайтеся бадьорі
й молоді.

Хай Вам здоров’я тільки
додається,

А віднімаються невдачі і
біда.

Хай множиться добро і
водограєм ллється

І щастя ділиться на
многії і благії літа!
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Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦРЛ» щиросердечно вітають  з ювілейним днем народжен-
ня лікаря-стоматолога Ольгу Василівну Хо-
мик і бажають шановній ювілярці міцного
здоров’я – з роси і води, невсипущої жит-
тєвої енергії, родинного тепла, Господ-
нього благословення.

Здорові будьте  і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

– Мета та завдання
Закону «Про повну за-
гальну середню осві-
ту», без сумніву, – ви-
сокі й амбітні. Дуже
важливо, що Закон ре-
гулює порядок зараху-
вання дітей до почат-
кових шкіл без жодних
конкурсів з боку керів-
ництва навчальних
закладів. До того ж,
відповідно до даного
документа, школа має
бути територіально
доступною для будь-
якої дитини, незалеж-
но від її соціального
статусу або місця на-
родження. Також,
згідно цього докумен-
та, кількість учнів у мо-
лодшій школі в одному
класі має становити
від 5 до 24 осіб, а в
старшій школі – до 30
учнів в одному класі, –
розпочала розмову
Оксана Михайлівна. –  Закон
посилює учнівське самовряду-
вання. Зокрема керівник учні-
вського самоврядування може
прийти на невідкладний прийом
до директора школи відносно
назрілого в учнівському середо-
вищі питання, й навіть взяти
участь у засіданні педагогічної
ради. Згідно Закону «Про повну
загальну середню освіту», буде
надано більше контролю бать-
кам. Батьки зможуть приходити
на навчання разом з дитиною,
якщо вона має особливі освітні
потреби. До того ж батьки мати-
муть право у будь-який момент
ініціювати проведення пере-
вірки освітнього закладу, в яко-
му навчається їхня дитина. Діти,
які перебувають на тривалому
стаціонарному лікуванні, змо-
жуть навчатися у цей час безпо-
середньо у медичних закладах.
Аби здобувати освіту у лікарні –
за індивідуальною програмою,
учень (або його батьки) має
звернутися з відповідною заявою
до школи, у якій він навчався до
хвороби. Керівництво школи, ра-
зом з учителями-предметника-

ми, самим учнем та його бать-
ками, має створити для дитини
індивідуальний навчальний
план та затвердити його. Аби
підтвердити свої знання, учень
має скласти звичайне річне оці-
нювання, або державну підсум-
кову атестацію – все, як у школі.
До речі, такі індивідуальні про-
грами будуть оплачуватися за
рахунок держави. Окрім цього,
вказаний закон передбачає три
адаптаційні цикли навчання: 1-
2 класи, 5-6 класи та 10-й клас.
Щодо мовного питання, то в За-
коні йдеться про три моделі вив-
чення української мови у школах.
Перша модель – для корінних
народів України, які не мешка-
ють у мовному середовищі своєї
мови і не мають держави, яка
цю мову захищала б та розвива-
ла. Ця програма здебільшого
буде розрахована на кримських
татар. Нікому наразі, крім Украї-
ни, їх захистити. Вони навчати-
муться мовою свого народу з 1
до 11 (12) класу, а паралельно
ґрунтовно вивчатимуть й украї-
нську. Друга модель розрахова-
на на учнів шкіл, де навчають

мовою національних меншин,
мови яких належать до мов
Євросоюзу. Третю модель підго-
тують для усіх інших учнів-пред-
ставників національних громад
України: нацменшин, мова яких
належить до однієї з українсь-
кою мовної сім’ї, а також що про-
живають переважно в середо-
вищі власної мови. Це стосуєть-
ся російськомовних учнів. У них
початкова школа також буде
мовою меншини разом із вив-
ченням української, а з 5 класу
не менше 80% навчального часу
викладатимуть українською.

– Оксано Михайлівно, а що
передбачає даний Закон для
освітян?

 – Під час першого року робо-
ти у навчальному закладі кожен
молодий вчитель має пройти так
звану педагогічну інтернатуру. Це
означає, що він отримає настав-
ника з-поміж досвідчених вчи-
телів, і наставник консультувати-
ме молодого колегу, ділячись
досвідом та професійними на-
виками. Таке нововведення на-
правлене на покращення якості
професійної підготовки вчителів
– мовляв, маючи наставника,
молодий спеціаліст швидше
адаптується до роботи та краще
викладатиме матеріал. До речі,
за наставництво досвідчені вчи-
телі отримуватимуть додаткову
20% надбавку до зарплати. Та-
кож педагоги зможуть заробити
більше (на 10 - 20%) завдяки
завідуванню ресурсними кімна-
тами, кабінетами інформатики
та спортзалами.

Вчитель отримає реальну
можливість для педагогічної
свободи. Педагоги зможуть са-
мостійно розробляти власні си-
стеми оцінювання учнів. До того
ж вони матимуть змогу на влас-
ний розсуд обирати та відвідува-
ти різноманітні курси підвищен-
ня кваліфікації, зокрема у не-
державних організаціях, тоді як
раніше навчали вчителів лише
інститути післядипломної педа-
гогічної освіти. При цьому опла-
чуватиме такі курси держава.

У законі йдеться про обов’яз-
кове переведення вчителів-пен-
сіонерів та директорів пенсійно-
го віку на строкові контракти (це
потрібно зробити  до 1 липня
2020 року) та обов’язкове знан-
ня з надання домедичної допо-
моги. Нововведення торкнуться
безпосередньо і директорів
шкіл. Вони зможуть обіймати
посаду директора не більше
двох термінів по 6 років поспіль
в одній школі. Аби обрати дирек-
тора, тепер доведеться зібрати
спеціальну незалежну комісію,
за участі колективу школи,
батьків, громадськості, та про-
вести конкурс. А самим канди-
датам у директори, аби виграти
конкурс, потрібно буде скласти
власний стратегічний план роз-
витку школи. І наостанок: Зако-
ном вводиться зовсім нова нор-
ма – відтепер вчителем зможе
стати людина з будь-якою осві-
тою, а не лише з педагогічною.
Головне – знати предмет та бути
фаховим у тій чи іншій галузі.

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ
ШКОЛЯРІВ ТА ОСВІТЯН

ТУРКІВЩИНИ
Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Напередодні Водохреща депутати Верховної Ради України
піднесли освітянам давно очікуваний подарунок – 327-ма голо-
сами  ухвалили законопроект (№0901) «Про повну загальну
середню освіту». Але на сьогодні Закон ще не підписаний Пре-
зидентом України. І лише після підписання його главою держа-
ви, він буде оприлюднений.

Як відомо, кожна реформа передбачає заміну старих, рока-
ми усталених правил, викликає жваве обговорення серед гро-
мадськості, вона неминуче зачіпає чиїсь інтереси. Так, безпе-
речно, буде й стосовно Закону «Про повну загальну середню
освіту». «Цей Закон – це нові можливості для наших учнів, вчи-
телів та освітніх управлінців, а також гарантії для батьків.
У 2017 році був прийнятий Закон «Про освіту», який передба-
чив багато потрібних нашій системі новацій, але знарядь для
його втілення практично не вистачало. Закон «Про повну за-
гальну середню освіту – це реальні інструменти, які допомо-
жуть втілити реформу. Попереду багато кропіткої роботи,
ми до неї готові. Але нас замало, реальна школа – це не стіни
і не закони, а перш за все вчителі, батьки та учні. Я закликаю
всіх нас не зупинятися й разом працювати над побудовою Нової
української школи – вона залежить від кожного з нас», – відзна-
чила міністр освіти і науки України Ганна Новосад. Тож якими
є основні новації Закону як для учнів, так і освітян, як вплине
він на освітній процес вже з наступного навчального року, ре-
дакція попросила прокоментувати начальника відділу освіти
Турківської РДА Оксану МАНЮХ.

ЗА ДАВНІМ БАТЬКІВСЬКИМ
ЗВИЧАЄМ ВСІМ ЗАКОЛЯДУВАЛИ

ТА ЩАСТЯ ПОБАЖАЛИ
Минулого тижня пройшов районний

учительський фестиваль
«Відлуння коляди…»

Для багатьох  із  нас  Різдво – це  найвеличніше  і  найпрекрас-
ніше  свято, бо викликає такі  емоції  та  асоціації, які  ведуть
нас  у  дитинство; ведуть  до  першої  святовечірньої зірки, до
рідної оселі, до благословенного  церковного  богослужіння, до
миру, до злагоди  і, зрештою, до гучної,  милозвучної  колядки.
Кожна  українська  родина  вважає  за  честь  прийняти у себе
в домівці  якомога більшу кількість колядників. Цьогоріч
шкільна родина Турківщини теж  започаткувала  гарну  тра-
дицію – фестиваль «Відлуння коляди…».

16  січня, напередодні  Щедрого  Святвечора, вона  приймала

гурти  колядників  на сцені  актової  зали Турківського НВК,  вперше
провівши  фестиваль  коляди. Колядувати  міг  приходити  кожний
охочий.  Колоритні колядки  звучали  з вуст   окремих виконавців –
учителів, цілих  педагогічних  колективів, працівників  школи...  Своєю
колядою  вони   прищеплювали  повагу  до  споконвічної  гарної
традиції  українців  – колядувати  протягом  Різдвяних  свят, бажаю-
чи щастя  і миру кожній людині, кожній бойківській родині.

За  оригінальний сценарій свята подбав колектив Риківської ЗОШ
І-ІІ ст., в особі ведучих Тетяни Іжик та Наталії Кричківської.  Тетяна
Миронівна  та Наталія Миронівна прекрасно, на високому профес-
ійному рівні, справилися  зі  своїм завданням.

На початку  з вітальним словом до  учасників фестивалю  коляди
звернулася начальник відділу освіти Оксана Манюх, яка побажала
усім миру і злагоди, міцного здоров’я і педагогічних здобутків,  нат-
хнення на добрі справи і впевненості  у майбутньому. Водночас
Оксана Михайлівна  зробила короткий підсумок роботи працівників
педагогічної галузі  району за 2019 рік та окреслила завдання на
поточний, 2020-й.

У районному фестивалі «Відлуння коляди…» взяли участь педа-
гогічні колективи Боринського, Карпатського, Присліпського, Верх-
ненського, Лімнянського, Верхньовисоцького,  Шандровецького,
Вовченського Ільницького, Верхньояблунського, Верхньогусненсь-
кого, Ясеницького НВК, Либохорської гімназії, Либохорської ЗОШ І-
ІІІ ст.,  Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст.,  Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст.,  Шум’яцької
ЗОШ І-ІІ ст., Риківської ЗОШ І-ІІ ст.

Репертуар свята був спрямований  на збереження та примно-
ження духовної спадщини українського народу та Бойківського
краю, його традицій, звичаїв, утвердження християнських ціннос-
тей, національної свідомості, почуття патріотизму і любові до рідної
країни.

Відділ освіти висловлює щиру подяку всім учасникам фестивалю,
особлива вдячність – колективу педагогів Риківської загальноосвіт-
ньої школи, та має надію, що даний захід матиме своє продовжен-
ня і  стане традиційним.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Громада с. Івашківці, що територіально належить до Кривківсь-
кої сільської ради, повідомляє про громадські слухання з приводу
приєднання с. Івашківці до Мохнатської сільської ради.

Слухання відбудуться 12 лютого 2020 року, о 12.00 год., у при-
міщенні Мохнатської сільської ради.
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Адміністрація і профспілкова організація  КНП «Турківська
ЦРЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем

народження молодшу медичну сестру хірур-
гічного відділення Ярославу Ярославівну
Пукшин і бажають шановній ювілярці
міцного-міцного здоров’я, світлої радості
в житті, родинного благополуччя, Господ-
ньої опіки.
Хай здоров’я, радість і достаток

Стелються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,

А Господь дарує сотню літ!

Похресник Іван, Микола, кум Андрій, кума Рома від щирого
серця і з великою любов’ю вітають з ювілейним днем народ-
ження дорогу і люблячу хресну маму і куму – Ксе-
нію Богданівну Саварин і бажають їй в добро-
му здоров’ї, радості, добрі, благополуччі, під
Божим благословенням прожити довгі і
щасливі роки життя.

Дозвольте Вас сьогодні привіта-
ти,

Бо день такий буває раз на рік,
Здоров’я й щастя щиро побажати
На все життя, на довгий-довгий вік!
До сотні літ прожить без горя і журби,
Від гір, від сонця, від калини
Всіх благ земних – з роси й води –
Бажаємо  Вам всі ми нині.

 22 січня відсвяткувала свій 60-річний ювілей  любляча і
турботлива  дружина, матуся і бабуся, жителька селища Бо-
риня – Євгенія Омелянівна Цуняк.

Дорогу ювілярку з нагоди ювілейного дня народження щи-
росердечно вітають чоловік Борис, син Василь, дочка Окса-

на, зять Микола та онучка Марічка. Рідні
бажають їй великого людського щастя, доб-
рого здоров’я, миру, достатку, сповнення
мрій, Божої опіки у всіх справах.

Хай роки будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам,
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
Хай Господь пошле Вам з неба

милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає.
Наснаги, миру, радості, здоров’я
На многії і благії літа бажаєм!

Від щирого серця вітаємо із 40-річчям від дня народжен-
ня доброго, щирого, надійного кума – Михайла Богдановича

Фурінця, жителя с. Красне. Бажаємо шановному
ювіляру, аби Господь благословляв його міцним

здоров’ям,  родинним благополуччям, щас-
тям, радістю, добром і миром на кожний

прожитий день. Многая і благая літ!
Нехай щасливо у світі живеться,
Нехай лиш добро і достаток ве-

деться,
Хай щастя і радість приходять до

хати,
Хай доля дарує  ще  років багато.

Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося,
Господь хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

З повагою – куми Чичерські.

 29 січня святкуватиме славний 90-річний ювілей Ганна
Миколаївна Питчак з Нижньої Яблуньки.

Дорога і любляча наша матусе, бабусе і прабабусе! Сер-
дечно вітаємо Вас з ювілейним днем народження! Доля вела
Вас непростими стежками. Складаємо шану мудрості і силі
духу, з якими Ви переживали всі випробування. Прийміть від
нас слова великої вдячності. Низький Вам уклін. Зичимо Вам,
рідненька, доброго здоров’я  і Божого благословення, щоб
ми могли усі Вас привітати ще й на 100-річний
ювілей!

Вклоняємось, мамо, Вам низько до ніг
І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За ласку, турботу – на довгі роки.
Хай в серці Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах три-

має,
А Господь дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!
З любов’ю –  син Володимир з сім’єю, син

Іван,  син Дмитро з сім’єю,  дочка Ольга з сім’єю,  дочка Кате-
рина з сім’єю,  дочка Галина з сім’єю,  дочка Люба з сім’єю,
дочка  Стефа з сім’єю,  19 онуків, 26 правнуків і вся велика
родина.

Заболіло серце патріота, вчено-
го, літературознавця, Великого Бой-
ка Закарпаття, коли українофоби в
українському парламенті сфабрику-
вали мовний законопроект, з якого
випливає, що російська буде над-
ілена статусом другої державної
мови, аби з часом витіснити автох-
тонну- українську. Іван Васильович
на конференції Всеукраїнського
об’єднання «Письменники Бойків-
щини» 10 квітня 2012 року був
ініціатором звернення майстрів
пера до Верховної Ради України з
різким протестом проти зазіхань
на рідну мову. Поети і прозаїки свій
гнів стосовно мовного питання  ви-
лили ще й на сторінках багатьох
періодичних видань.

Палкий шанувальник української
мови пішов тут ще далі- випустив
книгу з досить промовистою на-
звою - «Рідна мова - дар Божий».
Вона вийшла друком в Ужгородсь-
кому видавництві «Патент». Судя-
чи з її змісту, писав Іван Васильо-
вич серцем.

Щоб розкрити в досконалій формі
значення рідної мови у житті кож-
ного українця, нації, п. Іван Хланта
підійшов по-науковому, спираю-
чись на її визнання світочами ук-
раїнської і світової культури, а та-
кож високими духовними особа-
ми.

- Рідна мова, - зазначає в перед-
мові автор видання, - дорогоцінна
спадщина, неоцінима святиня, скар-
бниця духовних надбань українців,
запорука подальшого культурного
поступу нації. Наша мова, писав Т.
Шевченко, “голосна та правдива, як
Господнє слово». Це духовна
цінність, яка належить всім і кож-
ному.

У своїй книзі Іван Васильович
детально зупинився (як ніхто інший)
на культурі мовлення священнос-
лужителів  тій верстві населення,
яка повинна служити тут зразко-
вим прикладом, бо ж духівник є тією
людиною, яка веде віруючих до
диво - майстерного володіння сло-
вом. Тим паче, рідного... У Святому
Письмі сказано: «Нехай жодне гни-
ле слово не виходить із вуст ва-
ших, але тільки таке, що добре на
потрібне збудування, щоб воно по-
дало благодать тим, хто чує». (Еф.
ц. 29)

А ще вчений, літератор підкрес-
лив, що цурання рідної мови, нех-
тування мовними правилами і за-
конами, ігнорування культури мов-
лення, свідоме засмічування її кос-
трубатими кальками веде до втра-
ти духовного здоров’я.

Болить душа мовного фахівця,
коли в багатьох храмах його рідно-
го Закарпаття парохи у проповідях
користуються сумішшю церковно-
слов’янської, російської – старої
книжної й живої розмовної українсь-
кої мови, вживають слова - покручі,
слова - зайди, суржики — «казалось
бы»,  «дійствітельно», «слово на-
строює», «вотримав юношу», «як

обычно», «вобче», «конечно», та
сотні інших спотворених слів і ви-
разів. Від такої мовної гібридизації
пам’ять, розум віруючих залиша-
ються порожніми, не дають цілющої
енергії, спраглими на рідне чисто-
мовне слово Боже.

- Особливо негативно, - пише
вчений, - відбиваються такі «про-
повіді» у душах молодого поколін-

ня, бо формується історичне без-
пам’ятство, національна меншо-
вартість, манкрутизм, яничарство,
аморальність, бездуховність. Через
духовних осіб чітко прослідковуєть-
ся імперська політика східного сус-
іда. Про таких «пастирів» читаємо
такі слова в Євангелії: “Є бо їх чи-
мало непокірних, пустомовних та
обманних»..., їм треба затулити
рота. Вони баламутять цілі сім’ї, на-
вчаючи отакого заради наживи,
чого не треба... У них же забруднені
і розум, і сумління (До Тита 1:
11,15).»

Захисник рідної мови, побував-
ши на літургіях у багатьох храмах
сонячного Закарпаття, робить на-
ступне резюме:

- Священнослужителям треба б
учитися у скульпторів, які відсіка-
ють із брили кам’яної все непотріб-
не. Вчитися треба і в землероба, і
найперше-прополюванню. Приди-
витися, як старанно прополює свої
грядки - все недоброякісне, весь
бур’ян викидає з поля! Слухаєш не
раз проповіді й чуєш, як тут мало
тесали, пололи, обрізали. Здорове,
розумне, кришталево-чисте у мові
«заглушили» словесні бур’яни та
суржикові чагарники.

До всіх мовних питань Іван Ва-
сильович підходить як фахівець,
ерудит, професіонал. А ще я сказав
би, що він ставиться до кожного з
навколишнього середовища як друг
і порадник. Він зокрема радить ду-
ховним особам ретельно працюва-
ти над текстом, над словом, вира-
зом, реченням, намовляє долуча-
ти до цієї праці все своє серце, ро-
зум, душу, всі сили, Позбутися

лінощів, байдужості.
Звернув він увагу на радіотран-

сляційні передачі духовних осіб.
Зосібно – «Доброго ранку, тобі, от-
чий краю!». Її вів душпастир Ужго-
родського Христо-Воздвиженсько-
го собору Української Православної
церкви Московського Патріархату
Дмитрій Сидор. Той у своїх пропов-
ідях по радіо напевно забував, що
його слухають освічені віруючі,
вживав слова - покручі, спотворе-
ну суміш з різних мов. Виходила ба-
лаканина, яка не мала нічого
спільного з духовністю.

- Невже на Закарпатті нема свя-
щеннослужителя, який би вів по
радіо проповідь добірною літератур-
ною мовою, зрозумілою для всіх
парафіян? Тим більше у нас є Ужго-
родська Богословська академія
імені св. Кирила і Мефодія, єпархії-
Мукачівсько-Ужгородська і Хустсь-
ко-Виноградівська з досвідченими
викладачами - богослово-вченими?
- таке запитання п. Іван Хланта ад-
ресував керівникам обласної ради.

З кінця грудня 2010 року релігійні
передачі стали транслювати дещо
якісніше. Та 6-го лютого 2011-го
один з протоієреїв підніс слухачам
цілий оберемок русизмів: «толпа»,
«податі», «пристрастіє», «со-
блазн», «созерцалі», «презіралі»,
«спасєніє», «покаяніє», « при-
обрів», «істочніка», «вездє» та ін.
Подібні «проповіді» звучали також
з вуст високопоставлених духов-
них осіб. Доречними тут слова
Т.Шевченка: “Умийтеся, образ Бо-
жий багном не скверніте».

У книзі мого колеги, що не абзац -
то гострий протест проти тоталь-
ної русифікації Закарпаття, як і всієї
України. А починається вона від
урядових чинників. Іван Васильо-
вич стверджує, що все робиться
для того, аби Україна – велика дер-
жава в центрі Європи – була всьо-
го-на-всього провінцією Московії,
Малоросією. Науковець розкриває

ці зазіхання мовою фактів. Дійшло
до того, що таблиці на пам’ятниках
померлих - російською мовою.
Свідчення тому-фотографії у його
книзі з багатьох населених пунктів
його рідного краю. Під світлинами
«Древо християнской церкви» рука
патріота написала такі гнівні рядки:
«Чимало зденаціоналізованих ук-
раїнців-священнослужителів За-
карпаття ненавидять усердно і як
найзапопадливіші блазні прислуго-
вують іноземним поневолювачам».

Обурює автора книги ще й те, що
вся релігійна література на Закар-
патті російською мовою, зросійщені
і монастирі (деякі з них є на фото-
графіях)

Надзвичайно цінне – і перше на
таку тему видання в Україні – закін-
чується розділом цитат зі Святого
Письма та розділом «Письменники,
діячі культури та мистецтва про
Україну, її мову і пісню». А почи-
нається – текстом пісні: «Боже Ве-
ликий, Єдиний».

У когорті пристрасних шануваль-
ників української мови- фрагменти
творів і крилатих висловлювань про
неї Тараса Шевченка, Івана Фран-
ка, Павла Тичини, Володимира Со-
сюри, Василя Симоненка, Сидора
Воробкевича, Олександра Олеся,
Ліни Костенко, Панаса Мирного,
Олеся Гончара, Павла Мовчана,
Філарета Колесси, Олександра Дов-
женка, Соломії Крушельницької, Во-
лодимира Гнатюка і ін.

Йосип СОЗАНСЬКИЙ,
член Національної спілки жур-

налістів України, член Всеукраї-
нського об’єднання «Письменни-
ки Бойківщини».

РІДНА МОВА – ДАР БОЖИЙ
Краще нам німими стати,

Легше гори нам нести,
Ніж тебе розіп’ясти,

Наша мово, наша мати!
(О. Олесь)

З письменником, літературознавцем, педагогом, фолькло-
ристом, етнографом, бібліографом, доктором мистецтвоз-
навства, кандидатом філологічних наук, заслуженим діячем
мистецтв України – Іваном Хлантою – познайомився у 2003
році на установчій конференції об’єднання «Письменники Бой-
ківщини». Він-автор кількох  десятків народознавчих і фольк-
лорних книг, багатьох підручників для середніх шкіл та вищих
навчальних закладів, активно підтримав ідею створення літе-
ратурного гурту бойків, став найактивнішим його членом,
згодом- лауреатом літературної премії ім. І. Франка, фольк-
лорно- літературного конкурсу  «Бойківський світ» ім. М. Зуб-
рицького – нашого творчого гурту. Приємно, що Іван Василь-
ович є ще й лауреатом літературної премії ім. Володимира
Антоновича. Він входить у вельми престижній гурт «Золо-
тий фонд Бойківщини».
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Продовження книги Павла Штепи «Московство».
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ЯНИЧАРСТВО
ЗАДЛЯ МОСКВИНА

(Продовження розділу. Початок у №3)

Наступниця Єлизавети — Катерина II наказала Кири-
лові зректися гетьманства. Він це дуже радо зробив, а
за таку «верность» Катерина зробила його головноко-
мандувачем імперського війська та дала 35 тисяч де-
сятин землі в Україні. Продовження автономності Ук-
раїни — це припинення її московщення. Самоуправна
(автономна) Україна не пасла б задніх у відродженні
європейських націй, як це сталося в нашій історії. А тоді
московська імперія була б змушена 1848 року піти шля-
хом Австро-Угорської імперії. А такий шлях скінчився б
1917 р. тим самим, що й шлях Австро-Угорської. Так би
сталося, якби Кирило Розумовський (і його брат Олек-
са) був не другим Скоропадським (Іваном чи Павлом), а
другим, якщо не І.Мазепою, то Петром Дорошенком чи
Павлом Полуботком. Були тоді в Україні хоч би і менші
Мазепи, Дорошенки, Виговські, Орлики, Полуботки, Гор-
дієнки. Були, але за ними стежили тодішні кочубеї, іскри,
галагани, носи, прокоповичі і виказували московському
урядові. А «верные малороссы» — Олекса та Кирило
Розумовські боялися захищати мазепинців, боялися
вигублювати яничар.

Надалі аж по 1917 рік більшість провідної верстви
України були «верными малороссами» (в Галичині
вірними австріяками). По 1917 році чимало з них стали
українцями і наклали своїми головами у війні за украї-
нську державну незалежність. Але чимало лишилися
якщо не малоросами, то малоукраїнцями. З тисяч лише
найвизначніших малоросів, будівничих московської
культури та імперії від XVII ст. по XX ст. згадаємо лише
кілька, а решту знайдете в московських енциклопедіях.
Міністри, губернатори, сенатори: князь О.Безбородько,
граф О.Розумовський, граф П.Завадовський, граф В.Ко-
чубей, граф Г.Милорадович, граф І.Гудович, П.Ягужинсь-
кий, І.Журман, В. та М.Туманські, М.Миклошевський, І.,
В. та О.Ханенки, М.Сперанський, В.Ковалевський,
М.Родзянко, М.Терещенко, В.Затонський, Ю.Коцюбинсь-
кий, О.Кириченко, Н.Кальченко, М.Криленко, О.Корній-
чук, П.Любченко, М.Скрипник, П.Шелест, А.Скаба і сотні
інших. Генерали: С.Ширай, О. та Ф.Туманські, М.Мака-
ренко, Р.Кондратенко, В.Овсієнко, П.Дибенко, О.Колчак,
С.Ковпак, К.Москаленко, С.Тимошенко, А.Юзефович і
сотні інших. Академіки, професори: М.Лобачевський,
В.Вернадський, М.Бурденко, О.Карпінський, Г.Козиць-
кий, О.Касименко, І.Кириченко, П.Капиця, Д.Кавунник,
П.Юркевич, В.Зіньківський, В.Григорович, В. та І.Грабарі,
Г.Ільїнський, М.Каченовський, В., І. та О.Кістяковські,
А.Комар, М.Коялович, П. та М.Заблоцькі, П.Лащенко та
тисячі інших. Єпископи: С.Яворський, Т.Прокопович,
Г.Бужинський, Г.Вишневський, Г.Концевич, І.Кульчиць-
кий, І.Боголевський, В.Ліницький, Л.Горка, С.Калиновсь-
кий і десятки інших. Малярі, скульптори: М.Козловський,
Д.Левицький, К.Головачевський, В.Боровиківський,
І.Мартос, І.Крамськой, К. та М.Маковські, В.Бродський,
Я.Станіславський, С.Милорадович, М.Скадовський,
К.Климченко, П.Котляревський, В.Конашевич, О.Крав-
ченко і сотні інших. Письменники: М.Гоголь, Г.Дани-
левський, В.Короленко, М.Зощенко, А.Аверченко, А.Ах-
матова (Горенко), І.Бунін (Буньковський), В.Немирович-
Данченко та сотні інших. Композитори: М.Глінка, П.Чай-
ковський та інші.

Серед цих тисяч здібних, розумних, високоосвічених -
енків були й такі, що любили Україну і навіть дещо зро-
били задля її культури, але всі вони були щирими патрі-
отами московської імперії і ворогами української дер-
жавної незалежності.

Повторюємо: без українських яничарів (та інших змос-
ковщених чужинців) самі москвини ніколи б не розбуду-
вали своєї убогої Московщини на велику імперію. Це сто-
сується всіх століть. Та московський імперіалізм XX ст.
зруйнував Україну безмірніше за всі попередні. Ніхто в
світі не знає, якою мірою отруїла Московщина українсь-
ку душу своїм рабством. Лише новий 1917-й рік це вия-
вить. А щоб зустріти той новий 1917 рік з розплющени-
ми очима, скористатися з досвіду старого, не повторити
його помилок — мусимо пригадати події того старого
1917 року, що приніс Україні нечувану в історії руїну, муки,
жертви, смерть.

Іноземці запитують: «Яким чином ваша 40-мільйон-
на, багата і культурна нація не змогла втримати по 1917
році своєї державної незалежності, а значно менші і
бідніші народи утримали?» Паленіючи з сорому, викру-
чуємось сіном, мовляв, Московщина завоювала Україну

військом. Коли б чужинець перепитав: «А скільки
війська мала Московщина 1917 року і скільки Україна?»,
то ми червоніючи, мовчали б. Найсоромнішим було б
нам запитання: «Чому Московщина відбудувала своє
розвалене військо, а Україна не відбудувала, хоч мала в
імперському війську чотири мільйони вишколених во-
яків, старшин і генералів?» Але самі мусимо знати
відповідь: ХТО і ЯК знищив проголошену 1917 р. Украї-
нську Народну Республіку. Відповідь правдиву, а не вик-
рутаси тих, хто її повалив. Відповідь трагічно проста.
Повалив її Іван Ніс XIX ст. І повалив тим самим спосо-
бом, що ним повалив Україну Іван Ніс XVIII ст., себто таєм-
ним підступом, завівши ворога до твердині українського
національного світогляду. Називався той Іван Ніс XIX ст.
проф. Михайло Драгоманов. Іван Франко визначив цьо-
го руйнівника української державності коротко, але ви-
черпно — gente Ruthenus, natione Russus, тобто —
Москвин української крові, а точніше — яничар.

«Кожна революція була спершу думкою в голові одної
людини», — каже американський філософ Р.Емерсон.
Могутній голос нашого національного пророка Тараса
розбудив (хоч і не багатьох) українських інтелігентів з
національного сну. Зароджувалася українська націо-
нальна революція. Московщина це зрозуміла і тому
жорстоко покарала батька тієї революції — великого
Тараса. Покарала, судивши Кирило-Мефодієвське Брат-
ство, хоч Т.Шевченко до нього не належав. Членів же
Братства покарано дуже легко, бо Московщина розумі-
ла, що їхні химерні (утопічні) мрії московській імперії не
загрожують.

Українська національна революція почалася тим, що
пробуджені Т.Шевченком українські інтелігенти заходи-
лися досліджувати, вивчати свій народ. Побачивши його
багатющі культурні скарби, вони почали випростовувати
свій зігнутий московським духовним рабством націо-
нальний хребет. Ідея української державності («в своїй
хаті — своя правда і сила, і воля») стала на шлях її
здійснення, на шлях національної революції («вставай-
те, кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропі-
те»). Приклад Т.Шевченка показав Московщині, що фізич-
не насильство над борцями за волю України збільшує
силу України в її боротьбі з Московщиною. І Московщина
вжила свого століттями випробуваного азійського спо-
собу: нищити ворога духовно, морально, ще й руками
самого ворога. Московщина взялася ЗБИТИ НА МАНІВЦІ
українську НАЦІОНАЛЬНУ революцію. І вона зробила
це з подиву гідним успіхом.

У XIX ст. ширилася по всій Європі пошесть соціалізму
з його утопіями скасування приватної власності, одер-
жавлення чи усуспільнення всього землеробства, про-
мисловості, торгівлі, зникнення націй, національних
культур і мов, держави, світового об’єднанню людства в
одній наддержаві тощо. Вони не приваблювали загал,
бо були надто теоретичні, далекі і не зрозумілі йому. І
соціалісти мусили позичати у демократії ідеї зрозуміліші,
життєвіші, пекучіші загалові: усунення визиску робітників
капіталістами, забезпечення здоров’я і добробуту всьо-
го населення, політична рівноправність усіх громадян,
обраний усім народом і відповідальний перед ним уряд,
свобода слова і об’єднань тощо. Такі демократичні ідеї
український народ створив тисячі років тому. І не лише
створив, а й здійснював їх. Отже, вони були близькі, са-
мозрозумілі світоглядові та вдачі українця. Тим-то ук-
раїнська інтелігенція — а надто молода — захопилася
демократичними ідеями, що їх вкрав (узурпував) соц-
іалізм у демократизму і привласнив. Захопившись цими
НЕ соціалістичними, а демократичними ідеями, наша
інтелігенція недогледіла ідей суто соціалістичних. А од-
ною з них є деспотична, зцентралізована, всеохоплюю-
ча (тоталітарна) безвідповідальна влада зграї найви-
щих соціалістичних вельмож. Лише така влада зможе
терором накинути людям соціалізм. Отже, соціалізм —
проти демократизму. Соціалізм заперечує демокра-
тизм. Цього й недобачила українська інтелігенція. Чому?

Потяг до щастя і справедливості притаманний людині.
Духовно розвинена людина тужить за справедливістю.
Ця туга породжує ВІРУ у можливість здійснити справед-
ливість і прагнення знайти способи здійснити її. Так з
первісних дикунських релігій розвинулися великі сучасні,
і найбільша з них — християнська. Основою кожної
релігії є ВІРА, а не знання. Віра ж і знання належать до
двох різних світів: віра до духовного (душі), нематеріаль-

ного, а знання — до світу матеріального, раціонально-
го, фізичного. Глибока (а не поверхова), непохитна віра
завжди була більшою силою, ніж знання, і буде сильні-
шою, доки людина буде людиною. Релігійного фанатика
не переконають жодні розумні докази, віра і розум ле-
жать у двох несумірних світах. Так само, як душевний
біль, радість, любов тощо не зміряти метром, не зважи-
ти кілограмами. Віра перебуває поза розумом і тому
завжди некритична. Релігійні догми не доводять розу-
мом. «Вірте і віра врятує вас», — вчать усі великі релігії.
І не лише вони, а й найновіша психотерапія. Можна на-
вести тисячі фактів, коли віра справді рятувала життя
людям. «Віра може гору зрушити», — каже Св.Письмо.
Історія записала тисячі фактів, коли віра справді «зру-
шувала гори», себто творила логічно неможливе. Соціа-
лізм має всі прикмети релігійної віри. Всі суто соціалі-
стичні теорії є не що інше, як релігійні догми, тобто не-
доведена розумом, безпідставна віра. Соціалістична ж
фразеологія — це лише завіса, за якою криється недо-
веденість ВІРИ в соціалістичні утопії. Німецька соціалі-
стична партія була найстарша, найбільша у світі і дала
найвизначніших теоретиків і практиків соціалізму. На
з’їзді в Бад-Годезберзі 15 листопада 1959 р. цілковито
відцуралася марксизму 340 голосами проти 16.

Саме життя невблаганно довело необґрунтованість,
химерність соціалістичних догм. Перша же спроба
здійснити чистий соціалізм, тобто без його запозичень
у демократизму — ганебно провалилася в СРСР, вигу-
бивши мільйони невинних людей і обернувши багатющу
Україну на духовний і фізичний цвинтар. Але це сталося
по 1917 році, а до 1917 р. соціалізм у московській імперії
дав кілька десятків своїх мучеників. Серед них багато
немосквинів, зокрема українців Софію Перовську (з
роду К.Розумовського), А.Желябова, Д.Кибальчича, В.Де-
багорія, Я.Стефановича, Д.Лизогуба, О.Малинка та ін-
ших, їхня жертовна кров освятила соціалізм в очах лю-
дей. На місце одного страченого владою борця за соц-
іалізм приходили десятки нових. Українці зі своєю ідеа-
лістичною культурою і світоглядом не могли не повірити
такій ідеї, що творила мучеників. І повірили. Ніякої тра-
гедії не було в тому, що українська інтелігенція повірила
в соціалістичну релігію. Не було, бо раніш чи пізніше
саме життя зруйнувало б її, як зруйнувало у німців. Тра-
гедія ж не лише українських соціалістів, а й усієї України
полягає в тому, що вони увірували в соціалізм МОС-
КОВСЬКИЙ. Наголошуємо: в московський. А він був
зовсім іншим, ніж європейський. К.Маркс назвав
московський соціалізм «монгольським» соціалізмом
Чингісхана.

Європейський соціалізм народився і виріс на грунті
європейської (а не азійської) культури, яка розвинула-
ся з греко-римської, засвоюючи її етику та право-
свідомість, з ідеями вільної думки, людської гідності,
честі тощо. За 15 століть християнства Європа засвоїла
також християнську філософію з її людяністю (гуманіз-
мом), вимогою справедливості, першості духу над мате-
рією, ідеєю любові, Предвічного Єдиного Бога з Його
великими законами. Діти цієї культури — європейські
соціалісти були насамперед гуманістами. В Україні їх
зразком були І.Франко, М.Павлик, Ю.Бачинський.

Та найціннішим здобутком європейської культури була
КРИТИЧНА думка. Вона породжувала нові ідеї, вільну
боротьбу ідей і стала матір’ю європейського поступу.
Боротьба ідей розвинула розум європейця, який умів
знайти межу між химерним і життєво можливим та ко-
рисним усій нації. Європейські соціалісти були насампе-
ред патріотами, а вже потім соціалістами. Так євро-
пейський критичний розум разом з європейською — у
своїй основі християнською — культурою і духовністю не
міг сприйняти соціалістичного деспотизму з його по-
хідною — рабством та стадністю. І європейські соціа-
лісти стали на шлях демократичного реформаторства.
Москвини проголосили європейських соціалістів зрад-
никами робітничого класу і ненавиділи їх більше, ніж
капіталістів, бо європейські соціалісти, поліпшуючи ре-
формами життя робітництва, усували грунт з-під мос-
ковського деспотичного соціалізму.

Як ми вже згадували, духовність, культура і світогляд
українця є наскрізь європейські з тої простої причини,
що українець є європейцем расово і співтворцем євро-
пейської культури ще з доісторичної доби. Москвин же
наскрізь азіат. Отже, українські соціалісти мали б піти
шляхом європейських. І справді, українські соціалісти,
які були поза впливом московської культури — в Гали-
чині, в Буковині — пішли європейським шляхом. М.Драго-
манов настирливо завертав їх до московського соціал-
ізму. І.Франко гостро глузував з того чингіс-ханського
соціалізму М.Драгоманова. Наші галицькі соціалісти не
були революціонерами, а лиш реформаторами. Вони
не пішли до соціалістичних партій нації — гнобительки
українського народу (польської), а заснували свою, ук-
раїнську соціалістичну партію. І ця партія боролася за
права і добробут свого власного, українського народу
насамперед. Вони були досить кепськими інтернаціо-
налістами.

Наші змосковщені наддніпрянські соціалісти, отруєні
— за виразом великого Тараса — «московською блеко-
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тою», пішли московським шляхом до соціалізму. Вони
вступили до соціалістичних партій нації-гнобительки ук-
раїнського народу, до московських, і тим зрадили свій
власний народ. А що московський «соціалізм» фактич-
но був і є нічим іншим, як московським загарбництвом
(імперіалізмом), то наші соціалісти з московських соц-
іалістичних партій фактично були пахолками, яничара-
ми. І ті перевертні ніколи б не створили своїх українсь-
ких соціалістичних партій, якби москвини не забули на
час науки згаданого китайського стратега Сун-Тсу. Певні
своєї імперської сили московські соціалісти і слухати не
хотіли про права української мови, а про якусь са-
мостійність України годі й згадувати. Коли ж якийсь ма-
лорос пробував щось мимрити про це, московські това-
риші накидалися на нього так люто, що бідолаха з пере-
ляку тікав. Хоч і перекинчики, українські соціалісти лю-
били Україну, і шовінізм московських соціалістів їх об-
ражав і обурював. Так самі москвини штовхнули ук-
раїнців-соціалістів засновувати власні українські соціа-
лістичні партії.

Та ті партії українськими не були. їхня програма нічим
не відрізнялася від московських, крім вимоги культур-
ної (лише культурної) автономії, що фактично обертала-
ся лише у право вживати українську мову. Навіть найб-
ільшу справу — земельну — змавпували рабськи з мос-
ковської програми, прийнявши ідею соціалізації землі.
У Московщині ця ідея мала національно-історичні ко-
рені в общині, отже була природною і можливою. В Ук-
раїні ж споконвіку панувала не лише фізично-правно, а
й у всьому духовному житті ідея приватної власності на
все. Отже, соціалізація землі була протиприродною,
ворожою українському світоглядові ідеєю. Настільки
глибоко ворожою, що лише по трупах кількох МІЛЬЙОНІВ
українців змогла Московщина запровадити в Україні
свою общину під соціалістичною назвою «колгосп».

Ідеологічним провідником українських соціалістів (і
несоціалістів-москволюбів) був проф. М.Драгоманов. І
коли щербата доля України дала 1917 року державну
владу нашим соціалістам, то вони кинулися здійснюва-
ти ідеї свого учителя. Придивімося до цього вчителя та
його науки. Його батько був цілковитий московський
патріот і відповідно виховував своїх дітей. У гімназії
М.Драгоманов був під великим впливом учителя-моск-
вина Н.Стронського, згадував його з великою любов’ю.
В «Автобіографії» М. Драгоманов не називає себе украї-
нцем. Приятелям-москвинам він писав, що він «обще-
рос», а українцям казав, що він «космополіт». Аналіз
його писань та діяльності показує, що він був з «верных
малороссов». Наприклад, писав редакторові журналу
«Вестник Европы» М.Стасюкевичу: «Гідру українофіль-
ства, що тепер починає підносити свою голову, саме те-
пер є час спрямувати до розумнішої діяльності. Дуже
корисно було би згармонізувати галицьке українофіль-
ство з нашими порядними людьми в Росії. Видається,
що саме провидіння призначило мене допомагати та-
кому зв’язкові. Хай Ваш журнал допомагає справі мос-
ковщення. Коли Галичина повернеться під крила рідно-
го орла, то й мене з Вами згадають». Не злецький був
М.Драгоманов пророк і апостол московщення. Тепер у
галицьких — з початкових — школах навчають українсь-
ких дітей московської мови, а в середніх та вищих навіть
і навчають московською мовою. І московська мова панує
в усіх установах Галичини. Тепер у галицьких містах ук-
раїнської мови чути менше, ніж у канадійських. В захід-
них землях змінено сотні кількасотрічних українських
історичних назв вулиць, містечок, сіл на московські. І
переназвали їх не лише іменами Леніна, Сталіна, Чер-
нишевського, а й Пушкіна, Кутузова і т.п. Десятки кол-
госпів названо іменами не лише Леніна, Сталіна, Кіро-
ва, а й царських генералів, як колгосп імені О.Суворова
у Збаразькому районі. «Москвин садистично насолод-
жується знущанням з подоланих», — свідчить М.Горь-
кий.

Перед своїми московськими приятелями М.Драгома-
нов хизувався, що купив за свої гроші та випросив кілька-
сот московських книжок і подарував їх до українських
бібліотек у Відні, Львові і Чернівцях. Тепер там — десят-
ки тисяч московських книжок, але немає багатьох ти-
сяч українських, виданих у Києві чи Харкові і то навіть
видавництвами УРСР, отже дозволених московською
цензурою. М.Драгоманов вчасно побачив, що українці
починають розуміти, що вони не визволять України з
московського грабунку та визиску, доки не відірвуть Ук-
раїну від Московщини. Він вчасно помітив, що починає
відроджуватися «мазепинський сепаратизм» (його ви-

раз — «українофільська гідра»). І все життя невтомно
поборював той «сепаратизм» у всіх його формах: мов-
ний, культурний, господарчий, політичний, державний
усіма способами, не цураючись і підлих. Розумів і те, що
відверта боротьба проти національного відродження
України виявить його (Драгоманова) московський на-
ціоналізм, покаже українцям його яничарське обличчя,
отже його бойкотуватимуть. Прибравши українську ли-
чину, вступив до української громади в Києві. Так само
В.Ленін навчав, що московським комуністам не варто
поборювати націоналізм немосквинів, бо ж виглядати-
ме як боротьба московського націоналізму з немос-
ковським. Тому накладав партійний обов’язок на НЕ-
московських комуністів поборювати немосковський
націоналізм.

Київська українська громада задумала видавати за
кордоном український журнал, щоби переправляти його
в Україну. І послала М.Драгоманова до Женеви редак-
тором. Він видав там кілька чисел і на тому припинив.
Натомість почав видавати (і редагувати) московський
соціалістичний журнал «Вольное слово». Московські
емігранти дізналися (московський утікач А.Черкесов
видав там книжечку, в якій закидає М.Драгоманову про-
вокаторство), що гроші на той журнал дає московський
уряд. Після цього М.Драгоманов виїхав до Болгарії. Звідти
листами та статтями поширював між українцями
Дністрянщини і Дніпрянщини москволюбство. Вико-
нуючи свою місію, цей апостол москволюбства мав на-
самперед вбити віру українців у свої сили та в потребу
мати свою незалежну державу. І учив, що перемога соц-
іалістичного ладу в світі неминуча (про це москвини га-
ласують уже півстоліття в «країні здійсненого соціаліз-
му»). А тоді не буде окремих держав, а кожна госпо-
дарська область матиме свою незалежність у вільній
спілці областей. Він пропонував поділити Україну на
чотири самостійні області з мішаною людністю. Казав,
що чужинці в тих областях будуть живим зв’язком з інши-
ми областями всієї Спілки, і так зміцниться міжнародне
братерство. Московщина це вже здійснила в СРСР, поді-
ливши Україну на області і завізши понад 7 мільйонів
нових московських панів, щоб вони були живим зв’яз-
ком, братерськи пильнували, аби ті «самостійні» об-
ласті не «крали» власну пшеницю, вугілля та інше з «об-
щего котелка».

М.Драгоманов учив, що в тих областях (себто в Україні)
всі громадяни — без різниці національності чи віри —
мусять мати однакові права. Ця вимога є в програмі
кожної української партії й тепер. Соціалістична УЦ
Рада, а потім УНР надала 1917-20 pp. зайдам в Україні
права не однакові, а більші, ніж українцям. Наприклад,
до Малої Державної Ради самі закликали 45% неук-
раїнців (на 40 членів — 18 неукраїнців). Шкіл у моск-
винів не відібрали, а українські школи закладали в не-
придатних будинках. Київський університет лишили мос-
квинам, а український запроторили до маленького
міста Кам’янця, де не було ані будівель відповідних, ні
бібліотек. Євреям дали такі пільги, яких не існує ніде в
світі. Створили навіть окремо міністерство єврейських
справ з міністром на чолі. Навіть викраяли в Україні
окремі автономні області: єврейську, німецьку,
молдавську, а от на Кубанщині, Ставропольщині, Дон-
щині, Вороніжчині, Саратовщині, де живе кілька
МІЛЬЙОНІВ українців, Московщина заборонила не
тільки українські школи, а навіть газети та книжки украї-
нською мовою, хоч би й з московським змістом, не до-
пускаючи туди українських газет, друкованих в Україні.

М.Драгоманов учив, що війни роблять царі та пани. Не
буде царів та панів (капіталістів) — не буде і воєн. Дра-
гоманівець М.Порш, ставши військовим міністром УНР,
відразу демобілізував українське військо, що тоді всу-
переч волі драгоманівської УЦР створилося саме (в ук-
раїнізованих полках було понад 200 тисяч вояків). А він
же добре знав, що В.Ленін наказав московським гене-
ралам відбудувати московське військо. І воно згодом
(за кілька лише місяців) стріляло з гармат по Києву і по
українських міністрах разом з М.Поршем. Україна
війська не мала, щоб не пустити те маленьке (лише 30
тисяч) московське військо.

М.Драгоманов переконував українців, що московсь-
кий народ є дуже мирний, не загарбницький, це, мов-
ляв, царі і пани гнали його підбивати інші народи (це
саме торочать наші демократи навіть і тепер, коли той
«мирний» народ вже показав свої загарбницькі ікла).
Він доводив, що Московщина не гнобила Україну. На-
впаки, Катерина II відкрила Україні доступ до Чорного
моря, завоювавши Крим. А якби Московщина завоюва-
ла Дарданели, то була би відкрила Україні вихід у широ-
кий світ.

Хрущов також «відкрив Україні доступ до Чорного

моря», віддавши їй 1954 р. Крим. Щоправда, понад 60%
населення Криму — москвини та змосковщені чужинці.
Ні українських шкіл, ні часописів українською мовою у
Криму нема, як нема їх і в сусідній Кубанщині. Отже, і
українці в Криму змосковщені великою мірою. Таким
чином Крим є московською твердинею в тилу України.
Але ж хіба москвини не українські брати, що лише доб-
ра Україні бажають?

М.Драгоманов дуже хвалив Б.Хмельницького за Пе-
реяслав і доводив, що тим він урятував Україну від зни-
щення Польщею, татарами, Туреччиною. Святкуючи (з
наказу Московщини) 300-у річницю Переяслава, сучасні
драгоманівці повторюють те саме слово в слово, і знову
присягають соціалістичному московському цареві. Про-
те подібними доказами М.Драгоманов не міг перекона-
ти українців належати до московської імперії. Треба було
вигадувати щось переконливіше, щоб довести упертим
хохлам, що ідея самостійності України (навіть лише куль-
турної) є згубною для українського народу. І він учив, що
людство неухильно простує до бездержавного Світово-
го Союзу, отже раніше чи пізніше окремі держави не
існуватимуть. У Східній же Європі сама історія створи-
ла зародок такого союзу з трьох братніх племен: вели-
коросів, малоросів і білоросів одного народу руського.
Вони ж бо три брати, пов’язані і спільним походженням
і спільною історичною долею, і спільною вірою, і
спільним господарством, і спільною — зрозумілою кож-
ному з трьох — розвиненою мовою московською. І всім
трьом загрожують ті самі вороги. А сила ж у єдності.
Роз’єднаних цих братів легко поневолять ворожі сусіди
і несусіди. Здоровий глузд підказує єднатися, тримати-
ся разом в одній державі. Чи ж не цього навчають у
кожній школі УРСР? Чи ж не вбивають в українські го-
лови в СРСР (і поза ним) щогодини 365 днів щороку
радіо, театри, часописи, журнали, книжки і... в’язниці та
сибірська каторга?

М.Драгоманов скаженів від найменшого вияву непо-
шани до Московщини, до московського народу і літера-
тури. А особливо лютував від згадки про азійське поход-
ження московського народу. Франц Духинський довів
науково азійське походження москвинів. М.Драгоманов,
не маючи чим заперечити, лаяв у часописах Ф.Духинсь-
кого так брудно, що навіть драгоманівці соромилися за
свого учителя. Особливо дратувався М.Драгоманов, коли
Ф. Духинський, будучи керівником Раперсвільського му-
зею у Швейцарії, повісив 1860 р. там на стіні карту Євро-
пи з написом на Московщині: «Неволя і комунізм». Так
само М.Драгоманов лютував на О.Кониського за його
протимосковську книжку «Етнографія Слов’янщини».
Навіть драгоманівець проф.                А. Кримський
свідчить, що М.Драгоманов був за студентських часів за-
пеклим ворогом українського національно-культурного
відродження. Хоча б культурного. М.Драгоманов нена-
видів і нищив добре ім’я національно свідомих українців
О.Кониського, В.Антоновича, К.Михальчука, П.Житець-
кого, В.Подолинського та інших.

І.Витанович писав: «М.Драгоманов відзивається до нас
не як українець, не заради добра України, але як моск-
вин, заради добра Московщини. У М.Драгоманова Ук-
раїна стоїть на другому місці. На першому стоїть Мос-
ковщина. А на глум нам підписується українцем». В.Бар-
винський, Л.Зеленський та інші запевняли, що М.Драго-
манов співпрацює з начальником жандармів графом
Н.Ігнатьєвим. В.Барвинський назвав М.Драгоманова
московським таємним жандармським провокатором на
сторінках львівської «Правди». Московські соціалісти
Г.Плєханов та В.Засуліч це знали і порвали всі зв’язки з
М.Драгомановим. Більшість галичан, особливо студент-
ство, бойкотували М.Драгоманова.

Збанкрутовані провідники УЦР-УНР виправдовують-
ся тепер тим, що мовляв, Московщина мала 1917 р. силу
приборкати Україну, а Україна не мала ще сили оборо-
нитися, і неможливо було українську силу розбудувати,
бо народ був національно несвідомий. Це — вже не
звичайна брехня, а справжній наклеп на свій народ.
Поглянемо на факти.

Опинившись 1917 р. при владі, драгоманівці завзято
поборювали не лише саму ідею державної незалеж-
ності України, а й кожний стихійний вияв української
самостійності в нашому народі. Всі українські селянські
та військові з’їзди стихійно вимагали 1917 р. щоб УЦ
Рада проголосила державну незалежність України, щоб
негайно творила українське військо, щоб повиганяла
москвинів з України. Саме цього і НЕ хотіла робити дра-
гоманівська УЦ Рада, бо ж такий «сепаратизм» є зра-
дою заповіту М.Драгоманова: «З Північною Руссю не зло-
мим союзу». Що гірше, драгоманівці запопадливо кину-
лися нищити своєю миролюбною пропагандою украї-
нське військо та патріотичне селянське Товариство
«Вільне Козацтво». Українським полкам УЦ Рада не
давала казарм, харчів, щоб вони розійшлися по домів-
ках. Але вони не розходилися, а рвалися до бою.



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

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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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

Продається двокімнатна квартира на площі Ринок в м. Турка. Євроремонт. Гараж.
Ціна – договірна. Тел.: 0505118777.

ПІДТРИМАЙМО БУДІВНИЦТВО
ХРЕСНОЇ ДОРОГИ В ТУРЦІ!

Хресна дорога – це форма молитви. Це заклик і нагадування
того, що молитися можна й вийшовши поза стіни каплиці й
бути з Богом, пам’ятаючи про Нього у різних обставинах жит-
тя. Така Хресна дорога, з Божою поміччю та з допомогою не-
байдужих людей,  постане і в Турці.

Віряни Турківщини висловлюють щиру подяку будівельникам, по-
мічникам, жертводавцям міст Турка, Самбір, Рудки, Перемишляни,
Львів та всім людям доброї волі, які вже долучились до будівництва
Хресної дороги.

Нагадаємо, що спорудження паломницького місця розпочалося
ще у 2009 році, з благословення настоятеля храму Св. апостолів
Петра і Павла  м. Турка отця Тараса Біля, який допомагав віднайти
місце для будівництва і освятив хрести.

Хресна дорога є однією із практик Богослужіння, в основу якого
покладено спогади віруючих про шлях Ісуса Христа на Голгофу, а
також про Його смерть і погребіння.

Знаходиться святе місце в Турці, в урочищі Гринів –  на місці захо-
ронень бійців Української повстанської армії. Спершу тут було вста-
новлено дерев’яні хрести та фігуру Божої Матері, згодом спорудже-
но каплицю, криницю та встановлено шість фігур в натуральну ве-
личину.

Наразі усі стації Хресної дороги знаходяться на різних етапах бу-
дівництва, але паломництва до ще недобудованої Хресної дороги
вже здійснюються.

Дана  Хресна дорога не є власністю якоїсь конфесії чи релігійної
організації, а надбанням мешканців міста. Для її завершення по-
трібно встановити ще 25 скульптур та облаштувати територію.
Вартість однієї фігури складає 2900 у.о.

Тому звертаємося до всіх небайдужих мешканців м. Турка, райо-
ну, області підтримати цей проект своїми пожертвами  та молитва-
ми. Кошти  на будівництво Хресної дороги в Турці можна перера-
ховувати за реквізитами:  філія Львівського обласного управлін-
ня АТ «Ощадбанк», МФО 325796, код отримувача 1774707856, рах.
№UA973257960000026205001570914 в гривнях України, отриму-
вач Пузич Дмитро Іванович.

Дякуємо вам за ваші чуйні серця і запрошуємо усіх брати участь у
молитовних ходах. Ця Хресна дорога завжди нагадуватиме  нам і
новим поколінням про милість та любов Божу, жертовну смерть
Його Сина задля вічного спасіння. Хай милостивий Господь благо-
словить усіх вас і віддасть сторицею за вашу щедрість і добро.

Віряни Турківщини.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення сесії Турківської міської ради
«Про затвердження тарифів»

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізич-
них та юридичних осіб, їх об’єднань, Турківська міська рада по-
відомляє про оприлюднення проекту рішення Турківської
міської ради «Про затвердження тарифів».

Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затверджен-

ня тарифів» розроблено відповідно до норм чинного законодав-
ства з метою визначення порядку ініціювання, підготовки та прове-
дення громадських слухань, а також урахування їх результатів
міською радою, її посадовими особами.

Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу
буде розміщено на офіційному сайті Турківської міської ради (turka-
mrada.gov.ua) у спеціальному розділі «Прозоре місто» (підрозділ
«Регуляторна політика»).

Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту регуля-
торного акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту
регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та ана-
лізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі
на адресу розробника: Турківська міська рада, пл. Ринок, 26, м.
Турка, 82500. Тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу
turkamrada@ukr.net.

ЗИМОВИЙ
ЧЕМПІОНАТ

РАЙОНУ З МІНІ-
ФУТБОЛУ

У неділю, 26 січня, розпочи-
нається зимовий чемпіонат
Турківщини з міні-футболу
серед дорослих команд. Заяв-
ки на участь у цьогорічній
першості району подали 8 ко-
манд: з Сянок, Борині, Вовчо-
го, Завадівки, Явори, Присло-
па та 2 – з Турки.

Матчі проходитимуть по субо-
тах та неділях у спортивних за-
лах Турківського НВК (колишня
СШ №2).  Початок – об 11.00 год.

А 1 лютого розпочнеться ана-
логічний чемпіонат серед юнаків
2003-2007 р.н. Тут змагатимуть-
ся команди з Явори, Вовчого,
Н.Висоцького, Ільника, Боберки
та дві команди з Турки.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Турківська районна рада висловлює щире співчуття Верхньогус-
ненському сільському голові Івану Михайловичу Ільницькому з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері – Марії Михайлівни.

Колектив працівників Матківського НВК висловлює щире співчут-
тя вчителям української мови і літератури Лідії Йосипівні Комар-
ницькій та Іванні Йосипівні Гніздовській з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.

Колектив ДЮСШ «Юність» висловлює щире співчуття головному
бухгалтеру Ярославу Ярославовичу Паращичу з приводу тяжкої втра-
ти – смерті бабусі.

Сусіди будинку №42 –  по вул. Молодіжна, м. Турка, і друзі вислов-
люють щире співчуття Ірині Дмитрівні Паращич з приводу тяжкої
втрати – смерті свекрухи – Євгенії Луківни.

Пам’яті друга
 Минулого  40 днів з того часу, як відійшов у вічність Павло Павло-

вич Лехновський – уродженець с.Жукотин Турківського району, лю-
дина широкого світогляду, добре зна-
на не лише у нашому краї, а й області
та Україні загалом. Він чи не найдов-
ше пропрацював редактором район-
ної газети; будучи  депутатом район-
ної ради багатьох скликань, чимало
зусиль прикладав для розвитку нашо-
го гірського краю. Був щирим і розум-
ним порадником для людей, які звер-
талися до нього з тих чи інших особис-
тих питань. Особливо притаманними
були Павлу Павловичу такі риси харак-
теру як  доброта, щирість, бажання
зробити щось хороше для людини. І
цю доброту та доброзичливість відчу-
вали його співрозмовники. Павла лю-
били за те, що він був! Був тим, хто се-
ред чужих ставав своїм. У колі друзів,
під час спілкування, його дотепні і вчас-
но вживані афоризми були чи не най-
більшою розкішшю для товариства.

 Вірю: добрі справи Павла Лехновського будуть яскравим при-
кладом  для наслідування всім тим, хто його знав.

Вічна йому пам’ять.
Василь КОСТЬ.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення конкурсу на заміщення

вакантної посади завідувача відділу
бухгалтерського обліку-головного

бухгалтера
Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного про-

фесійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння держав-
ною мовою, навички роботи на комп’ютері.

Стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в
органах місцевого самоврядування, на керівних посадах
державної служби, підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше 2 років

Перелік документів, які подаються на конкурс:
- заява про участь у конкурсі;
- заповнена картка (форма П-2 ДС) з відповідними до-

датками;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
- копії належним чином засвідчених документів про ос-

віту;
- інформацію про заповнення Декларації про майно,

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
минулий рік за формою, передбаченою Законом України
«Про запобігання корупції»;

- копія документа, який посвідчує особу;
- копію військового квитка (для військовослужбовців або

військовозобов’язаних);
- копія трудової книжки.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів

від дня публікації оголошення в газеті за адресою: м. Тур-
ка, пл. Ринок, 26.

Телефон для довідок (03269)3-11-90.

ЩОСЬ НЕ ПОДІЛИЛИ
У с. Нижнє Висоцьке двоє молодих

людей вирішили почаркувати. Зуст-
рілися, добряче випили, а потім поча-
ли з’ясовувати відносини.

Дійшло до того, що гість  влупив госпо-
даря в обличчя, від чого той втратив
свідомість. Коли прийшов до тями, това-
риша-розбишаки уже не було. Але це не
дало йому можливості уникнути відпові-
дальності. Потерпілий звернувся у
відділення поліції з відповідною заявою. По
даному факту відкрито кримінальне про-
вадження.

Наш кор.

АВТО – НА
ШТРАФМАЙДАНЧИКУ
Днями, за порушення правил дорож-

нього руху, працівники Турківського
відділення поліції  зупинили авто-
мобіль, яким керував житель с. Комар-
ники. У ході перевірки документів ви-
явлено, що свідоцтво про державну
реєстрацію транспортного засобу
має елементи підробки, а тому авто
вилучили й доправили на штрафмай-
данчик для проведення необхідних екс-
пертиз.

По даному факту відкрито кримінальне
провадження. Ведеться слідство. Власни-
ку авто загрожує штраф.

До речі, в нашому районі  автомобілі з
підробленими документами – непоодинокий
випадок.

Наш кор.

Колектив Верхньогусненської сільської ради висловлює щире
співчуття сільському голові Івану Михайловичу Ільницькому з при-
воду великого горя – смерті матері.


