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Доброго, турботливого сина, племінника, брата жителя м.
Турка – Івана Володимировича Пуравця –  з  нагоди ювілею -
50-річчя від дня народження щиросердечно вітають тато, цьо-
ця Галя, брат Степан з сім’єю та брат Володимир з сім’єю. У
цей   святковий день бажаємо міцного
здоров’я, щастя, радості, Господнього
благословення й опіки на многії і благії
літа!

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

дині.
Нехай обминають  лихо й тривоги,
Хай стелиться довга життєва до-

рога.
Хай легко працюється, гарно жи-

веться,
Все вміється, множиться і удаєть-

ся.
Здоров’я міцного, щастя  – без краю,
Усього найкращого ми щиро бажаєм.

Педагогічний колектив Матківського НВК  від щирого серця
вітає з ювілейним днем народження заступника директора
школи, вчителя фізики Семена Сесеновича Павлюха  і бажає
шановному імениннику  міцного-міцного
здоров’я, невсипущої життєвої енергії, по-
ваги  – від людей, любові – від рідних, доб-
ра,  миру, Божої опіки у житті.

Хай квітне доля у роках прекрасних.
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
 Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

8 липня святкувала свій день народження людина з неви-
черпною енергією, щирим серцем, жіночою лагідністю, добра,
щира, турботлива мама і бабуся, жителька с. Вовче – Віра Дмит-
рівна Дупіряк.  З нагоди свята її щиро вітають найрідніші люди:

дочка Алла, син Іван, зять Андрій, невістка Софія,
онуки Іванко та Софійка і бажають дорогій іме-
нинниці міцного здоров’я,

Спасибі, рідненька, за ласку і ніжність
За душу прекрасну, тепло і привітність.
Схиляємось всі ми в низькому поклоні
І ніжно цілуємо Ваші долоні.
Тож зичимо щиро достатку у хаті
І років прожити багато-багато.
Хай Матір Пречиста усе Вас тримає,
А Бог у житті повсякчас помагає!

Колектив Турківського районного територіального центру
щиро вітає з нагоди ювілею найкращого керівника, директо-
ра, добропорядну, чуйну людину – Володимира Івановича Дан-

чишака і бажає шановному ювіляру доброго здо-
ров’я, життєвих сил і енергії, родинного тепла,
добра, радості, Божої ласки і благословення

на довгі і щасливі роки життя.
Стелися, доле, через все життя
Лише добром для доброї людини.
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не  дають.
І  Вам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.

Від щирого серця і з великою любов’ю щиро
вітаємо із прекрасним ювілеєм – 80-річчям від
дня народження,  доброго, люблячого, турботли-
вого батька, дідуся та прадідуся, жителя м. Турка

– Петра Петровича Міклю-
севича і бажаємо шановно-
му ювіляру міцного здоро-
в’я, родинного тепла, що-
денної радості, Божої опіки
на щодень та многії літа.

Спасибі, рідненький, за
вічну турботу,

За щире бажання добра
нам усім.

Хай серце ще довго у
грудях палає,

А руки, мов крила, нас
пригортають.

Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужи-

ти.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
З любов’ю – син Михайло, невістка Стефа з

родиною; син Іван, невістка Марія; онуки і прав-
нуки.

COVID-19 - ÖÅ ÍÅ ÆÀÐÒ ² ÍÅ ÔÅÉÊ,
КАЖУТЬ МЕДИКИ І ПРОСЯТЬ  НЕУХИЛЬНО

ДОТРИМУВАТИСЯ КАРАНТИННИХ НОРМ
Якось дивно виходить: на фоні швидкого розповсюдження коронавірусної інфекціїї в щоден-

ному житті знаходиться чимало людей, які заперечують небезпеку COVID-19, мовляв  це фейк,
комусь це вигідно. Але, коли хворий помирає, навіть з офіційно не підтвердженим результа-
том, найближчі сусіди на похорон не приходять, очевидно бояться зараження. Так було на похо-
ронах у Турці та в с. Вовче. Хоч інфекція в повітрі не літає і не прилипне до людини на відстані
5 чи 10 метрів. І, очевидно, щось подібне траплятиметься і в майбутньому, хоча хочеться
вірити, що коронавірус відступить і всі ми будемо, як і раніше, безпечно спілкуватися, відвіду-
вати торговельні, господарські, культурні, розважальні чи інші заходи.

Про те, що COVID-19 є небезпечним захворюванням, свідчить і той факт, що до порядку денного сесії
Турківської районної ради було включено звіт керівників медичних установ щодо протидії інфекції. І це
– логічно. Тут є цілий ряд проблем. І найголовніша, що люди не мають можливості швидко і якісно
тестуватися. Трапляються випадки, коли львівські лабораторії десятками повертають проби, аргумен-
туючи це неточностями в супровідних листах чи іншою надуманою відмовкою. У визначених коронаві-
русних лікарнях області не вистачає місць для лікування інфікованих людей.

А ось що пише про це небезпечне захворювання лікар-інфекціоніст, завідувач реанімаційного відділен-
ня  однієї з хмельницьких лікарень Валентин Бавровський: «Люди, не вірте у всіляку брехню.  Я за свій
30-літній стаж багато побачив. І стверджую, що COVID-19 - це небезпечне захворювання, на боротьбу
з яким треба скерувати великий фінансовий та людський ресурс. Ця інфекція прийшла в світ неочікува-
но і нажахала мільйони людей. Вона забирає життя, не питаючи ні статусу, ні регалій. Їй байдуже,
скільки людині років, чи має вона родину, незавершені справи та жагу до життя. Пацієнти від COVID-19
помирають страшно. Ні, вони не корчаться від болю і не кричать в гарячці. Вони просто дивляться на
свого лікуючого лікаря очима, повними страху, відчаю та розуміння неминучості. І з кожним таким
поглядом медик переживає власну драму, трагедію, яка супроводжує його все його життя. За тридцять
років роботи в інфекційній лікарні я врятував десятки життів та бачив не одну смерть. Але що відбу-
вається з пацієнтом, який потрапляє в реанімацію з COVID-19, не вкладається в голові. Стан по-
гіршується різко за дві-три години. В багатьох відмовляють органи, починається сепсис, згоряють ле-
гені. І весь цей час людина перебуває в свідомості та ясно розуміє, що от-от її серце зупиниться. Я
глибоко переконаний – це далеко не чергова страшилка, чи якийсь фейк. Це досі не бачена страшна
хвороба».

Хоч водночас лікар каже, що для багатьох захворювання проходить в легкій формі та безсимптомно.
Втім, це не дає підстав для самозаспокоювання чи нехтування карантинними обмеженнями. Він про-
сить всіх усвідомити небезпеку, не піддаватися на провокації, написані в мережі Інтернет, і стежити за
власним здоров’ям та здоров’ям своїх рідних. Якщо з’явилися перші симптоми - негайно звертатися до
медиків. Особливо він радить оберігати людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання
серцево-судинної системи, органів дихання, цукровий діабет.

Отож, хочемо вірити, що для багатьох наших читачів розповідь лікаря-інфекціоніста нарешті стане
засторогою і спонукою до дотримання визначених карантинних норм та обмежень. Це той випадок,
коли захворювання, нехай і не на 100 відсотків, але все ж можна, як кажуть, попередити. То ж будьмо
здорові, розсудливі. І нехай COVID-19 нас омине. Але для цього потрібно докласти зусиль.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ó ÒÓÐÖ² Â²ÄÐÅÌÎÍÒÓÞÒÜ
ÙÅ ÒÐÈ ÂÓËÈÖ²

Як відомо, з обласного бюджету передба-
чено  1550 тис. грн. на ремонт трьох ву-
лиць м. Турка. Йдеться про вулиці  Герича -
300 тис. грн., Зарічну - 250 тис. грн. та Січо-
вих Стрільців - 1 млн. грн.

Але для того, щоб ці об’єкти були профінансо-
вані,  потрібне співфінансування з місцевих
бюджетів. І якщо по останньому його виділила
Турківська міська рада (майже 300 тис. грн), то
по двох перших кошти передбачила районна
рада, відповідно 90 і 75 тис. грн.

Наш кор.



 2 стор.                     «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»             10 ëèïíÿ 2020 ðîêó

Уже в передпенсійному віці
горянка взялася за пензель,
щоб відтворити своє світобачен-
ня на художньому полотні і в та-
кий спосіб втамувати тугу за бать-
ківським краєм, яка ніколи не
покидає душу і щемить приємни-
ми споминами. І це не може
стерти плин часу, чи навіть зна-
кові життєві події.

Марія Миколаївна в 1968-
1970 рр. викладала фізику у Вер-
хньогусненській школі. Згодом в
її особі, як вмілого педагога, дос-
відченого фахівця і порадника
впродовж 35 літ вчила дітей в
одній зі шкіл Миргорода. Зрозу-
міло, що в плині педагогічних
буднів, віддаюча сповна учням,
вона не мала часу присвятити
себе образотворчому мистецт-
ву. Як результат її вчительства –
десятки, та навіть сотні вихо-
ванців, успішно закінчивши на-
вчання, поступали у вищі учбові
заклади, стаючи згодом добри-
ми фахівцями. І це було великою
приємністю для педагога.

У 1993 році, віддано відпра-
цювавши на педагогічній ниві,
Марія Миколаївна пішла на пен-
сію. І власне тоді з’явилося
більше часу для малювання, для
творчої реалізації природного
таланту. І вже на початку двоти-
сячних років її старання та
вміння були представлені для
всезагальної оцінки на персо-
нальній виставці. Миргородці
мали чудову можливість любува-
тися пейзажами, краєвидами,
натюрмортами горянки. І якщо
на батьківщині Гоголя свої по-
лотна вона писала з натури, то
красу рідних Карпат часто відтво-
рювала з уяви. А вона в нашої
землячки багата і всеосяжна,
ввібрана всіма фібрами душі ще
з раннього дитинства. Варто на-
голосити, що уже тут творчі до-
робки Марії Миколаївни були на-
лежно оцінені фахівцями.

А два роки тому наша земляч-
ка зорганізувала свою другу пер-
сональну художню виставку, до-
повнену та урізноманітнену, зба-

гачену своїми відчуттями, покла-
деними на полотно. Особливо
приємні художниці відгуки її ко-
лишніх учнів, які відвідували вис-
тавку й були подивовані тим, що
їхній наставник-педагог має такі
чудові мистецькі таланти.

– Те, чим я займаюся сьо-
годні, дуже важливо для душев-
ного задоволення, – каже Марія
Миколаївна. – Приємно робити
щось корисне. Особливо в мої
вже не молоді літа. Та відчувати,
що щось можеш і вмієш. Ви собі
не уявляєте, скільки я отримую
задоволення, коли бачу, що мої
роботи захоплюють глядачів,
приносять їм приємні хвилини
та добрий настрій. А якщо ще й
надихають когось до малюван-
ня, то це в стократ приємніше.
Від цього я отримую наснагу та
окрилення.

Колишній колега Марії Мико-
лаївни по педагогічній роботі,
виступаючи під час відкриття
другої виставки, наголосив, що
вона є добрим прикладом для
ветеранів-педагогів усієї Полтав-
щини. Адже не сидить склавши
руки, не замкнулася в обіймах
уже немолодих років, а творить,
дарує людям добро.

Високо оцінив роботи нашої
землячки мистецтвознавець
В.Шаповалов і висловив упев-
неність, що її доробки стануть
гідним надбанням українського

образотворчого мистецтва. Щирі
слова вдячності на адресу ху-
дожниці сказала також педагог
і художник Ніна Унтило, зазна-
чивши, що цінує дружбу з Марією
Миколаївною і в спілкуванні з
нею почуває себе окрилено
щасливою.

У народі кажуть: якщо Бог
наділяє людину талантом, та ще
й не одним, то й ставить перед
нею обов’язок ділитися вміння-
ми з оточуючими. Власне це зав-
жди робить Марія Миколаївна. І
не лише як художник, але й крає-
знавець як карпатського, так і
полтавського краю, фітотера-
певт. Вона чудово задушевно
співає, добра господиня, цікавий
співрозмовник. То й природно,
що багатогранний талант митця,
недивлячись на уже не молодий
вік, в творчому леті з овіяного
легендами гоголівського краю і
аж до зелених Карпат.

Приємною несподіванкою
для нашої землячки стало вико-
нання членом Національної
спілки художників України А.
Кривобоченком та викладачем
дитячої музичної школи Т. Крав-
ченко пісні про чорнобривці, які,
як відомо,  насіяла мати. Слуха-
ла задушевний спів, а по її об-
личчі покотилася непрохана
сльоза журби і радості. І прига-
далася їй рідна Либохора, доб-
ра матуся, її благословення на
життєву дорогу.

До пізнього вечора в залі, де
проходила виставка робіт Марії
Миколаївни, панувала творча
атмосфера, лунали теплі, щирі
слова привітань від колег по ре-
меслу.

Тож нехай до  цієї скарбнички
долучаться й наші, земляцькі -
від либохірців, Турківщини, та й
Бойківщини взагалі.

Йосип СОЗАНСЬКИЙ.

ОБ’ЄКТИ, ЩО
ПІДЛЯГАЮТЬ

ПРИВАТИЗАЦІЇ
Вчора сесія Турківської район-

ної ради затвердила сім
об’єктів, що підлягають привати-
зації через аукціон. Зокрема до
цього списку включено нежит-
лові будівлі в селі Закіпці по вул.
Центральна, 50, площею 694,2
м. кв.;

Гаражі по вул. Міцкевича м.
Турка, загальною площею 201
кв.м; гараж по вул.. Січ. Стрільців
м. Турка – площа 19,2 кв.м; а та-
кож чотири нежитлові при-
міщення по вул.. Міцкевича, 14
(перший поверх) м. Турка, пло-
щею відповідно, 34,7 кв.м, 21,2
кв.м, 18,6 кв. м, 17,5 кв. м

Фонд комунального майна
Турківської районної ради зобо-
в’язано забезпечити приватиза-
цію об’єктів згідно чинного зако-
нодавства.

Наш кор.

ÊÐÀªÂÈÄÈ Ð²ÄÍÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÍÀ ÕÓÄÎÆÍ²Õ ÏÎËÎÒÍÀÕ

ËÈÁÎÕ²Ð×ÀÍÊÈ
Я більше ніж упевнений, коли Марії Коліщак-Караван  нещо-

давно вручали у Миргороді високу нагороду за чудові художні
полотна, представлені  на персональній виставці, думкою вона
була в рідних Карпатах, обрамлених величезними смерекови-
ми і буковими віночками, срібними швидкоплинними потічками
та невеликими річками. Цю неповторну самобутню красу ще
довго будуть прославляти в художніх витворах митці різних
художньо-естетичних жанрів.

«ÑÓÇ²Ð’ß» Â²ÄÍÎÂÈËÎ
ÑÂÎÞ ÐÎÁÎÒÓ

Більше 15 років тому, з ініціативи колишнього директора
районної центральної бібліотечної системи,  палкого патріо-
та рідного бойківського краю, краєзнавця  Віри Бончук було
створено  в Турці  літературно- мистецьке об’єднання  «Суз-
ір’я», яке гуртувало  самодіяльних поетів,  письменників,  ху-
дожників, натхнених історією та  красою  Бойківщини, її праць-
овитими, щирими і талановитими людьми. Після  смерті Віри
Олексіївни  робота ця потроху  стала згасати   і  згодом «Су-
зір’я» перестало проводити свої засідання.

І ось нещодавно, за ініціативою  відвідувачів  нашої центральної
районної бібліотеки,  роботу  цього літературно-мистецького
об’єднання  знову відновлено та  заплановано організовувати зустрічі
бодай раз в місяць. На них  проводити презентації, обговорення

книг, зустрічі з обдарованими та знаними людьми нашого краю.
Днями, після довгої перерви, у затишному приміщенні районної

бібліотеки  для дорослих відбулося перше  засідання клубу, на яке
запросили знаних в  Турці та районі людей  –  Петра Зборовського,
Василя Комарницького, Розалію Канарєєву… Зустріч пройшла у
щирій,   невимушеній  та задушевній атмосфері.  Її ведучою, та   те-
пер вже й  керівником мистецького об’єднання,  стала  завідувачка
відділу обслуговування Турківської центральної районної бібліоте-
ки  Ганна Шийка.

Окрім цього,  в бібліотеці  широко розгорнута  книжкова виставка
творів митців нашого  бойківського краю.  Тут є книги    Петра Збо-
ровського, Ольги Яворської, Михайла Романовича, Степана Лепе-
ха, Розалії Канарєєвої, Василя Лила,  Марії Кляшторної та інших.

– Вірю, що до нас часто приходитимуть  ті, хто  любить книгу, лю-
бить читати, хоче поділитися своїми творчими надбаннями, думка-
ми, планами. Залучатимемо до  об’єднання й молодь. Тож є надія,
що   «Сузір’я» дістане своє друге дихання, – каже п. Ганна.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÄÂÎª
ÏÎÒÅÐÏ²ËÈÕ
ÏÐÎÒßÃÎÌ

ÒÈÆÍß
У четвер, 2 липня, до Служ-

би порятунку «101» надійшло
повідомлення про те, що в ре-
анімаційне відділення Туркі-
вської центральної районної
лікарні поступив чоловік,
1981 року народження, жи-
тель с. Сянки, з діагнозом –
укус змії правого передпліччя.

Як вдалося з’ясувати, потерп-

ілий є військовослужбовцем
прикордонних військ. Він, у
складі господарської групи, зай-
мався ремонтом перехідних
місточків, прокладених через
потічки вздовж периметру кор-
дону. І коли нахилився до землі,
відчув укус змії.

Після лікування його життю та
здоров’ю нічого не загрожує.

А позавчора, 8 липня, в реані-
маційне відділення Турківської
центральної районної лікарні,
поступив чоловік, 1990 року на-
родження, житель с. Верхнє Ви-
соцьке. Змія вкусила його на
власному подвір’ї.

Закликаємо мешканців райо-
ну бути обережними та уважни-
ми, відправляючись у ліс чи на
природу, проходячи повз чагар-
ники та зарості.

Якщо випадково побачили
плазуна поряд із собою – не па-
нікуйте, не наближайтесь і не
робіть різких рухів, а спокійно
відійдіть.

У плазунів поганий зір та слух,
але своїм тілом вони дуже доб-
ре вловлюють коливання землі
на відстані 10-15 метрів.

Будьте уважні у місцях, де
можна зустріти плазунів: висока
трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс,
краще взувати високе, щільне
взуття, котре змія не прокусить.

Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу

спорту, оборонної роботи та ци-
вільного захисту Турківської
РДА.

ÏÎÃÀÍÈÉ ÏÐÈÊËÀÄ
ÄËß Ä²ÒÅÉ

Цьогорічне літо аж ніяк не сприяє відпочинку на природі та купанню. Затяжні
дощі, температура повітря 10-15 °С  не дозволяють любителям змістовно
відпочити, насолодитися водним плесом. І лише поодинокі погожі дні дають
таку можливість.

Попри заборону турківської міської ради,  окремі сміливці, нехтуючи засторогами та
забуваючи про власну безпеку, пірнають в небезпечне водоймище, яке утворилося на
місці колишнього кар’єру на горі Кичера. Та більше того, свої купальські розваги публ-
ікують і Інтернеті, таким чином показуючи недобрий приклад дітям, які також завжди
охочі поплюскатися у водичці, а там дивись – і до трагедії недалеко. Випадки, коли
купання закінчилися плачевно, на Турківщині були неодноразово.

А що означає заборона? Якщо коротко, то купатися там не можна. І правоохоронні
органи могли б скласти протокол про адміністративне правопорушення, і після розг-
ляду його на адмінкомісії, що діє при міській раді, притягнути відчайдухів-купальників
до відповідальності. Хоча штраф за це і невеликий, але вони б можливо зрозуміли:
якщо не можна то не можна!

Розумію, що знайдеться багато охочих, які скажуть: «а де ж тоді можна безпечно
скупатися містянам, разом з дітьми та онуками?». На превеликий жаль, вмотивова-
ної відповіді на це питання – немає. Хоча добре було б, якби у нашому місті, через яке
протікає аж 3 ріки, облаштували бодай одне таке місце.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
Фото Віктора Саварина.
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Характеризуючи стан злочин-
ності за 12 місяців 2019 року,
доповідач наголосив: за цей пе-
ріод в журналі єдиного обліку
Турківського відділення поліції
Самбірського ВПГУ НП у
Львівській обл. зареєстровано
5468 заяв та повідомлень. В
порівнянні з 2018 роком, реєст-
рація збільшилася на 1,4 про-
цента. З них по 416 було прий-
нято рішення про внесення відо-
мостей про кримінальне право-
порушення до Єдиного реєстру
досудових розслідувань. У 2018
р. 486 внесених відомостей до
ЄРДР. Також доповідач звернув
увагу на те, що за даними ЄРДР
спостерігається негативна тен-
денція щодо відсотку розкриття
кримінальних правопорушень.
У Турківському районі він стано-
вить 69,4 відсотка проти 71,1 за
12 місяців 2018 р. Хоч поряд з
цим є вищим від середнього по-
казника по області - 44,3 відсот-
ка. Не розкритими, тобто таки-
ми, у яких досудове розслідуван-
ня тривало понад 2 місяці, на
кінець звітного періоду залиши-
лося 242 кримінальних провад-
ження.

– За результатами проведених
перевірок з питань додержан-
ня вимог обліково-реєстраційної
дисципліни, у Турківському
відділенні поліції виявлено чо-
тири факти приховування від
обліку кримінальних правопору-
шень. Це невнесення відомос-
тей до ЄРДР. Йдеться про факт
самовільної рубки у кварталі
№14 Надсянського лісництва
Турківського ДЛГП «Галсільліс»,
загальною кубомасою 2,77 куб.
м.; повідомлення від Присташ
І.В. про те, що на сільській до-
розі с. Н.Яблунька його сина
Василя Присташа, безпричинно
побили невідомі особи; факт
викрадення електропроводки з
території одного з будинково-
лодінь та випадок спричинення
тілесних ушкоджень жителю Тур-
ківщини. Для порівняння: у 2018
р. під час перевірки було вияв-
лено два подібних випадки, –
наголосив Роман Володимиро-
вич.

Згідно статистичних даних, уп-
родовж 2019 р. Турківським
відділенням поліції закрито 379
кримінальних проваджень, що є
вищим показником, ніж серед-
ньостатистичний по області
приблизно на 10 відсотків. Ста-
ном на кінець минулого року в
провадженні слідчих перебува-
ло 17 кримінальних справ про
злочини приватного обвинува-
чення та 191 кримінальне про-
вадження, що не знайшло свого
вирішення понад рік.

Доповідач звернув увагу і на те,
що із загальної кількості закри-
тих кримінальних проваджень
прокуратурою було скасовано 23
постанови слідчих поліції. А з
метою активізації досудового
розслідування, процесуальни-
ми керівниками прокуратури на-
дано 294 письмових вказівок.

ÑÒÀÍ ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ²
ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²

Основні тенденції, проблеми, напрацювання
Періодично депутати Турківської районної ради на сесійних

засіданнях заслуховують звіти керівників правоохоронних
структур щодо стану злочинності та профілактики  злочин-
них проявів. І хоч по структурі правопорушення на Турківщині
не є такими резонансними, як у Львові чи інших великих містак,
однак роботи правоохоронцям, як кажуть, вистачає.

Так і вчора на черговій сесії про стан злочинності доповідав
заступник керівника Самбірської місцевої прокуратури Роман
Малиновський. Його структурований звіт викликав неабия-
ке зацікавлення присутніх був досить об’ємним і насичений
цифрами.

Упродовж звітного періоду
було зареєстровано 202 кримі-
нальні правопорушення, з яких
115 розкрито. Зокрема 105 - не-
великої тяжкості, 59 - середньої
тяжкості, 34 - тяжкі правопору-
шення, 5 - це особливо тяжкі
правопорушення. Коли йдеться
про особливо тяжкі злочини, то
доповідач відмітив зменшення їх
кількості, хоч і незначне – з 6 у
2018 р. до 5 у 2019 р.

За звітний період на Турківщині
не було зафіксовано жодного
умисного вбивства, хоч рік перед
тим був такий один випадок.
Поряд з цим, кількість зареєст-
рованих крадіжок впродовж
2019 р. в порівнянні з 2018 р.
збільшилася на 20 відсотків(з 65
до 78). Також збільшилася
кількість вчинених крадіжок із
проникненням в житло та інші
приміщення на 31,5 відсотка (у
2019 р. – 25 таких злочинів, у
2018р. - 19). Хоч в цифровому
вимірі не багато, однак спосте-
рігається тенденція щодо неза-
конних заволодінь транспортни-
ми засобами – у минулому році
були таких два випадки, а рік
перед тим один. Всі вони були
розкриті. У звітному періоді не
було зафіксовано жодного ви-
падку грабежу та розбою.

У 2019 р., за словами допові-
дача, в нашому районі скоєно 70
злочинів проти життя і здоров’я
особи. Це на один менше, ніж в
попередньому. Трапилося 7 до-
рожньо-транспортних пригод з
потерпілим. З них чотири - зі
смертельними наслідками. У
2018 р. було 16 ДТП, де також в
чотирьох були летальні випад-
ки.

З огляду на те, що останнім
часом велика увага широкого
загалу громадськості прикута до
проблем ведення лісового гос-
подарства в районі, особливий
інтерес у присутніх викликав
розділ доповіді, де йшлося про
кримінальні провадження, що
стосуються незаконних порубок
лісу. Так станом на 1 січня 2020
р. з цієї категорії кримінальних
правопорушень нерозкритими
залишаються 34. А загалом до
Турківського відділення поліції в
2019 р. надійшло 91 повідомлен-
ня про порушення вимог лісово-
го законодавства. У 2018 р. їх
було 52.

З числа зареєстрованих впро-
довж 2019 р. кримінальних про-
ваджень про злочини проти дов-
кілля, за результатом досудово-
го розслідування до суду скеро-
вано 6, три кримінальних про-
вадження стосовно посадових
осіб Турківського ДЛГП
«Галсільліс», один випадок –
викрадення лісопродукції.

У минулому році зафіксовано,
а відтак і розкрито, два кримі-
нальні правопорушення щодо
незаконного поводження зі
зброєю. У попередньому –  пра-
воохоронці мали таких 4 зафік-
совані і розкриті правопорушен-
ня.

У 2019 році до суду було ске-
ровано одне кримінальне про-
вадження, що стосується ко-
рупції, 2 - зловживань в бюд-
жетній сфері, стільки ж – у зе-
мельній.

Аналізуючи стан досудового
розслідування, Роман Володи-
мирович звернув увагу на нена-
лежну організацію досудового
розслідування та порушення ви-
мог КПК України слідчими Туркі-
вського відділення поліції.
Йдеться  про  якість проведен-
ня слідчих дій, які проводять не
завжди кваліфіковано та не в
повному обсязі, подекуди з по-
рушенням вимог КПК України.
Це в подальшому призводить до
недостатності доказів та немож-
ливості їх використання в суді.

– Керівництво Турківського
відділення поліції недостатньо
звертає увагу на перевірку кри-
мінальних правопорушень та
проектів повідомлень про підоз-
ру, які направляють прокурорам
на погодження. Матеріали ске-
ровують без достатньої кількості
доказів,  в яких відсутні в повно-
му обсязі характеризуючі дані. У
повідомленнях про підозру час-
то не в повній мірі викладені
елементи складу злочину, його
кваліфікуючі ознаки, в окремих
випадках кваліфікація злочину
взагалі не відповідає фактичним
обставинам вчиненого злочину.
Також проекти повідомлень про
підозру містять значну кількість
граматичних та синтаксичних по-
милок, – відзначив виступаючий.

Окремо Роман Володимиро-
вич зупинився й на роботі опе-
ративних підрозділів поліції, до
яких є чимало зауважень. Звер-
нув увагу на неналежну взаємо-
дію у розкритті кримінальних
правопорушень між ними та
слідчими.

Щодо відшкодування збитків,
заподіяних внаслідок вчинення
злочинів, то, на думку виступаю-
чого, тут також потрібна активі-
зація роботи. Для порівняння він
навів дані, що впродовж 2019 р.
їх обсяг становив 702 тис. грн., з
яких відшкодовано лише 80 тис.
грн. На 501 тис. грн. (дві зе-
мельні ділянки) накладено
арешт, подано три позови на 348
тис. грн.

А щодо боротьби з корупцією
та запобігання злочинам у бюд-
жетній сфері, то тут робота та-
кож мала б бути кращою. За
звітний період в цій сфері вияв-
лено лише одне корупційне кри-
мінальне правопорушення.

Представництво інтересів гро-
мадян та держави в суді. В 2019
р. судами відкрито проваджен-
ня за позовами прокуратури на
суму 518 тис. грн. Йдеться про
відшкодування шкоди, завданої
кримінальними правопорушен-
нями, зловживань у сфері дер-
жавної і комунальної власності,
охорони навколишнього при-
родного середовища.

Депутати, вислухавши до-
повідь, задали цілий ряд запи-
тань, як публічно, коли прокурор
виступав з сесійної трибуни,  так
і приватно – в перерві роботи
сесії. Зрозуміло, надати вичерп-
ну відповідь стосовно всіх пору-
шених проблем складно, але, як
наголосив Роман Володимиро-
вич, робота прокуратури є публі-
чною і відкритою, а працівники
готові до діалогу, коли йдеться
про покращення криміногенної
ситуації на території району,
зменшення правопорушень.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

           Головам місцевих рад
Турківського району

З В Е Р Н Е Н Н Я
щодо запобігання самовільних рубок лісів

 Одним із стратегічних пріоритетів державної політики України є
здійснення системних заходів з охорони, захисту та відтворення лісо-
вих насаджень.

Майже 49,5 % території Турківщини займають землі лісового фонду.
Ліси виконують водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі,
рекреаційні, естетичні, пізнавальні, інші функції та є джерелом для
задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.

Лісове господарство створює робочі місця для населення райо-
ну, покращує умови їх життя. Місцеві ради отримують частину при-
родної ренти від експлуатації лісових ресурсів на свій соціальний
розвиток.

Разом з тим, останніми роками спостерігаємо непоодинокі ви-
падки самовільних рубок у лісах, а це завдає значних економічних
збитків. Одночасно підривається екологічна безпека, що призво-
дить до непередбачуваних наслідків, а реальні розміри нанесених
збитків не піддаються підрахункам.

Ми, депутати Турківської районної ради, звертаємося до органів
місцевого самоврядування Турківщини з проханням активізуватися
та максимально задіяти надані повноваження щодо охорони та
збереження лісів на своїх територіях. Адже саме на місцях легше
володіти ситуацією, можна оперативно реагувати на правопорушен-
ня в лісовій галузі, а ще краще – працювати на випередження та
запобігати випадки самовільних рубок.

Лише об’єднавши зусилля, досягнемо результату в збереженні
лісів!

Прийнято на ХХХІХ сесії Турківської районної ради
VІІ скликання 9 липня 2020 року.

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ В
МУЗИЧНИХ ШКОЛАХ

які пільги, скільки і кому
Віриться, що з 1 вересня 2020 року учні загальноосвітніх

шкіл, а відтак Турківської та Боринської дитячих музичних,
займатимуться у звичному режимі, а не дистанційно, як упро-
довж останніх місяців карантинного періоду.

Сесія Турківської районної ради в сподіванні на це прийняла
рішення про встановлення розміру плати для тих, хто вирішить на-
вчатися музики. Зокрема в Турківській дитячій музичній школі місяць
навчання на відділенні струнно-смичкових інструментів коштувати-
ме 140 грн. Хто опановуватиме народні інструменти : баян, акорде-
он - також 140 грн. На 15 грн. менше платитимуть бандуристи. Стільки
ж сопілкарі та ті, хто облюбує духові інструменти. 150 грн. доведеть-
ся сплатити батькам за навчання дитини грі на фортепіано.

Дещо нижчі ціни визначено для Боринської дитячої музичної шко-
ли. Струнно-смичкові інструменти - 85 грн., баян, акордеон, форте-
піано - 95 грн.

Встановлюючи ціну за навчання, рішенням сесії передбачено й
пільги. Зокрема учням, батьки яких є інвалідами І та ІІ груп загаль-
ного захворювання - 50-відсоткова знижка, учнів з багатодітних сімей
– до 18 років, малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, взагалі звільнено від
плати за навчання. 50-відсоткову знижку матимуть учні, батьки яких
були учасниками бойових дій в Афганістані, чи учасниками ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС. Передбачено пільгу учням, що на-
вчаються в музичній школі двоє і більше з однієї сім’ї: за одного з
них плата буде 100-відсоткова, за всіх інших – зменшена наполови-
ну. Для тих, хто опановує два різних інструменти за одну спец-
іальність доведеться платити 100 відсотків, за іншу - 50. На 30
відсотків зменшена плата для дітей, метерів-одиночок, та з сімей,
що втратили годувальника. Звільнено від плати за навчання дітей,
батьки яких були, чи є учасниками АТО та ООС.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиро-
сердечно вітає з ювілейним днем народження, який
відсвяткувала 7 липня, вчительку Ірину Євгенівну Маткі-
вську.

У цей прекрасний святковий день прийміть найщиріші
побажання міцного здоров’я, щастя, благополуччя, по-
дальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних спра-
вах, сміливих планах та сподіваннях. Хай у Вашому домі
завжди панують мир і злагода, у серці - доброта, у справах

- мудрість та виваженість. Хай Вас
підтримують та надихають рідні, ро-

зуміють та допомагають колеги, а
доля хай збагачує Вас життєвою
мудрістю, енергією натхненням
та радістю сьогодення.

Ви вибрали шлях нелегкий у
житті,
Стежину свою відшукали до

школи.
Живіть у достатку, здоров’ї,

красі
І горя не знайте ніколи!
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Пригадую собі різні випускні.
Знаєте, в моїй юності випускні
були, за сучасними мірками ти-
хими і скромними: білі короткі
плаття, оберемки польових чи
городніх квітів… Проте це була
дуже знакова подія, бо для ба-
гатьох шкільний атестат був єди-
ним документом про освіту на
все життя, а для інших – здобут-
тя освіти і подальше скеруван-

ня на роботу практично завжди
означало укладання  само-
стійного дорослого життя в іншій
місцевості, часом за сотні, а то й
тисячі кілометрів від рідного
дому.

Пригадується мені і випускний
2005 року. Так склалося, що за
все моє педагогічне життя це був
єдиний мій випуск – як класного
керівника випускного класу – від
початку і до кінця. Дуже радію,
що всі мої діти знайшли себе в
житті, є ще зовсім молодими та

11 липня відзначатиме своє 85-річчя жителька м. Турка
Лідія Василівна Миньо.

Дорогу, турботливу маму, бабусю, прабабусю з нагоди юві-
лею від щирого серця і з великою любов’ю вітають сини Еду-
ард і Анатолій, невістки Лілія і Оксана, онучка Реґіна з чоло-
віком Орестом, правнук Ернестик, онуки Павло, Ангеліна і
Дарина і бажають  міцного здоров’я, довголіття, невичерп-
ної життєвої енергії, світлої радості в житті, миру, тепла, доб-
ра і Божого благословення на многії літа!

Спасибі за серце, чуйне та ніжне,
За щиру турботу про нас,

За руки, що завжди не знають спочин-
ку,

Готові на поміч прийти повсякчас.
Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –

Дарує щасливі і довгі літа!

дуже розумними, вихованими,
чуйними. Ми досі спілкуємося з
ними, зустрічаємося, хоч прой-
шло вже 15 років. Але що таке
15 років…  Ось для них я і вірш
склала:

Час біжить, рік за роком
минає,

Їх проносить невідома
сила…

Вже 15… Не віриться, прав-

да ж,
Лиш 15… Ще повні вітрила.
Вже 15… Позаду навчання,
Хто одружився, хто пару

шукає.
Лиш 15… У віці такому
Перешкод для людини

немає.
Вже 15… І школа все далі,
Час розумної зрілості духу.
Лиш 15… Ще й діток до шко-

ли
Поведете невдовзі за руку.
Час біжить, рік за роком

минає.
І нікуди від цього не дітись.
Щось вже встиглось, а

щось ще чекає,
А 15 - лиш привід зустрі-

тись.
А випускних у моєму житті було

дуже багато. Випускні моїх влас-
них дітей, дітей подруг і сусідок,
колег по роботі і знайомих – в
моїй школі і в сусідній.

Думаю, що не помилюся, якщо
скажу, що випускна урочистість
була святом і для всього міста. І
я дуже люблю цю традицію, коли
молоді і гарні люди крокують
нашим містом, наповнюючи його
відчуттям торжества і затамова-
ного подиху, коли батьки з виши-
тими рушниками благословля-
ють своїх дітей на щасливу до-
рогу в світи, коли відчуваєш, що
ось він – результат твоєї копіт-
кої вчительської роботи.

Дуже шкода, що цьогоріч наші
випускники не мали такої мож-
ливості. Я розумію, як вони че-
кали випускного, мабуть ще з
початку навчального року. А
хтось може з дитинства мріяв
бути принцесою у святковому
платті чи гарним парубком, що
нарешті наважився запросити
на танець дівчину, яка подо-
бається.

Проте, хочу підтримати їх: не
сумуйте, не розчаровуйтеся,
прийміть перше випробування
вашого дорослого життя з
гідністю. На жаль, інколи свято
обходить нас, на жаль плани
мають властивість не збувати-

ся. Але залишається головне -
ви завершили школу, з вами
ваша молодість і безліч планів
на майбутнє, а перед вами ши-
роке поле можливостей. І хоч
червень минув без випускних,
але ще стільки тепла і сподівань
попереду.

Марія МИХАЙЛИШИН,
заступник директора Туркі-

вської гімназії №1 ім. О.Ільниць-
кого, класний керівник 11-А
класу 2005 року випуску.

² ÑÒ²ËÜÊÈ ÑÏÎÄ²ÂÀÍÜ
ÏÎÏÅÐÅÄÓ

У вимитому дощами місті червоніють соковиті черешні,
поля заквітчані маками і ромашками, сюрчання цвіркунів і бар-
висте миготіння крилець метеликів. Приблизно так ми уяв-
ляємо собі червень – початок літа, коли ще стільки тепла і
сподівань попереду. А для мене, людини, яка майже 50 років у
педагогіці, червень – це ще й пора випускних урочистостей у
школах.

ТАЛАНТИ ОТРИМУЮТЬ ВИЗНАННЯ
Не дивлячись на карантинні

обмеження, вихованці Туркі-
вської дитячої музичної шко-
ли активно беруть участь у
різноманітних онлайн-конкур-
сах, які проходять в містах
України, й демонструючи своє
вміння, здобуте під час на-
вчання в музичній школі, здо-
бувають призові місця.

Раніше ми вже писали про
успішні виступи окремих конкур-
сантів. Сьогодні хочемо повідо-
мити про успіх талановитої дівчи-
ни, учениці 6-го класу бандури
(викладач Оксана Мельник) Рок-
солани Капустинської. Вона взя-
ла участь у VІІІ Міжнародному
конкурсі виконавців на народних
інструментах «Арт Домінанта»,
м.Харків і стала лауреатом дру-
гої премії. До речі – це далеко не
перший успіх Роксолани, а відтак
і її наставника, у всеукраїнських
та міжнародних конкурсах. У
творчій скарбничці дівчини є вже кілька нагород.

Лауреатом першої премії став фольклорний колектив Турківської ДМШ «Юні бойківчани» (керівник Любов Гошовська, концер-
тмейстер Ігор Заканич), який взяв участь у ІІІ Міжнародному дистанційному фестивалі-конкурсі мистецтв «Перлина заходу»,
м.Львів. Цей чудовий колектив добре відомий не лише у нас на Турківщині, а й далеко за її межами. Молодим аматорам
аплодувала чисельна публіка з багатьох країн світу, що з’їхалася на минулі бойківські фестини, де «Юні бойківчани» вдало
продемонстрували свою виконавську майстерність.

Тож приєднуючись до численних привітань, що отримали і в майбутньому отримуватимуть молоді таланти, і ми бажаємо їм творчих успіхів, вдячної публіки та високих
сценічних підмостків.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДТП У БОРИНІ
постраждали три пасажири

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 липня близько
5.20 год. у селищі Бориня.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 21112» не
впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся.

Внаслідок ДТП з тілесними ушкодженнями до лікарні доставле-
но пасажирів авто – 32-річного мешканця Черкащини та двох жи-
телів Турківського району  –19-річного хлопця та 30-річну дівчину.
Травми у мужчини незначні, а ось пасажирку турківським медикам
довелося прооперувати. Водій з місця події втік.

Але прове-
деними захо-
дами право-
о х о р о н ц і
встановили,
що за кермом
ав то м о б іл я
п е р е б у в а в
32-річний жи-
тель Чер-
каської об-
ласті.

За фактом
слідчі Туркі-
в с ь к о г о
в ід д іл е н н я
поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушен-
ня правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту
особами, які керують транспортним засобом) Кримінального ко-
дексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією
статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням
права керувати транспортними засобами на строк до трьох років
або без такого.

Досудове розслідування триває.
Наш кор.
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Що таке виборча адреса і хто може її
змінювати?

Виборчою адресою особи є адреса, за якою
зареєстровано її місце проживання. Водно-
час новий Виборчий кодекс закріпив мож-
ливість прив’язати виборчу адресу не лише
до місця зареєстрованого проживання, а й
до фактичного місця проживання.

Так раніше виборчу адресу можна було
змінити, лише змінивши місце реєстрації, що
позбавляло значну кількість виборців мож-
ливості проголосувати на виборах. Тож пе-
реселенці, які тривалий час живуть на конт-
рольованій території, та внутрішні мігранти,
які, наприклад, кілька років працюють та жи-
вуть у Києві, а зареєстровані у Львові, не
могли обирати представників тих громад, у
яких вони фактично мешкають.

Але з 1 липня 2020 року кожен виборець
незалежно від того, де зареєстроване його
місце проживання, може закріпити своє фак-
тичне місце проживання як виборчу адресу
та проголосувати на виборах у відповідній
місцевості. Найближчі вибори – це вибори до
органів місцевого самоврядування 25 жовт-
ня 2020 року.

Коли можна змінювати виборчу адре-
су?

Виборчу адресу для конкретних виборів
можна змінювати лише до п’ятого дня вибор-
чого процесу або в міжвиборний період. А
виборчий процес місцевих виборів розпочи-
нається за 50 днів до дня голосування. Тоб-
то, щоб проголосувати на місцевих виборах
25 жовтня, виборець має змінити виборчу
адресу до 9 вересня 2020 року (п’ятий день
виборчого процесу місцевих виборів 2020-
го).

Ця виборча адреса буде позначена як по-
стійна, тож не доведеться більше проходити
процедуру зміни місця голосування без зміни
виборчої адреси на наступних виборах або
референдумах. Звісно, якщо не буде якихось
короткострокових відряджень, запланованих
на день голосування.

Також варто пам’ятати, що протягом шес-
ти місяців не дозволено повторної зміни ви-
борчої адреси.

Наприклад, якщо ви зміните виборчу адре-
су 2 липня 2020 року, наступну зміну можна
зробити лише після 2 січня 2021 року.

Які документи потрібні для зміни вибор-
чої адреси?

Під час звернення до органів Державного
реєстру виборців насамперед потрібно по-
казати паспорт громадянина України, а в разі
нещодавнього набуття громадянства Украї-
ни – посвідчення громадянина України.

Також потрібно подати заяву про зміну ви-
борчої адреси. Бланк заяви можна заванта-
жити з додатка до постанови ЦВК №88, роз-
друкувати та заповнити вдома або взяти
безпосередньо у відділі Державного реєстру
виборців.

До заяви необхідно додати документи, які
обґрунтовують, чому виборець має голосу-
вати за вказаною в заяві адресою. Це може
бути копія одного з таких документів:

– договір оренди житла, яке винаймає ви-
борець;

– документ, що засвідчує ведення вибор-
цем підприємницької діяльності за відповід-
ною адресою, виданий органом державної
влади чи органом місцевого самоврядуван-
ня (наприклад, витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань
тощо);

– документ, що підтверджує право влас-
ності на житло за адресою, яку виборець про-

сить визначити його новою виборчою адре-
сою;

– довідка про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи;

– документ, що засвідчує перебування ви-
борця в шлюбі або в родинних відносинах з
особою, місце проживання якої зареєстрова-
но за адресою, яку виборець просить визна-
чити його новою виборчою адресою (свідоц-
тво про шлюб, свідоцтво про народження,
судове рішення про встановлення факту ро-
динних відносин між фізичними особами
тощо);

– документ, що засвідчує здійснення ви-
борцем догляду за особою, місце проживан-
ня якої зареєстровано за адресою, яку вибо-
рець просить визначити його новою вибор-
чою адресою (наприклад, рішення органу соц-
іального захисту населення про призначення
щомісячної грошової допомоги особі, що про-
живає разом з особою з інвалідністю I чи II
групи внаслідок психічного розладу, яка за
висновком лікарської комісії медичного зак-
ладу потребує постійного стороннього дог-
ляду, на догляд за нею тощо).

Куди звертатися для зміни виборчої ад-
реси?

Виборцю потрібно звернутися до відділу
ведення Державного реєстру виборців за
місцем, де він фактично проживає.

Зауважте, що деякі відділи ведення ДРВ не
ведуть особистого приймання громадян че-
рез карантинні обмеження. Тож, якщо ви пла-
нуєте подати заяву про зміну виборчої адре-
си в паперовому вигляді, заздалегідь зате-
лефонуйте до свого відділу ведення держ-
реєстру. Телефони: 3-12-11, 3-16-50.

Детальну інформацію про місце розташу-
вання потрібного відділу та його контакти
можна знайти на сайті ДРВ у розділі “Відділи
ведення реєстру”.

Як подавати заяву про зміну виборчої
адреси онлайн?

Якщо у вас є кваліфікований електронний
підпис (КЕП), ви можете подати заяву про
зміну виборчої адреси онлайн. Ця опція та-
кож стала вперше доступна 1 липня 2020
року.

Електронний підпис можна отримати в ак-
редитованих центрах сертифікації ключів
(АЦСК). Наприклад, в АЦСК Приватбанку,
УкрСиббанку, Ощадбанку, Державної фіскаль-
ної служби, Державного підприємства «ДІЯ»
та інших. Повний перелік АЦСК доступний на
ресурсі «Центральний засвідчувальний
орган».

Подавати заяву та документи потрібно
через Кабінет виборця на сайті
www.drv.gov.ua.

Заяву не треба сканувати та надсилати,
адже вона безпосередньо створюється на
сайті. Необхідно лише вписати потрібні дані
та прикріпити копії документів, які підтверд-
жують фактичне проживання виборця, у фор-
маті JPG або PDF (загальний розмір файлів не
має перевищувати двох мегабайтів). 

На сайті ДРВ у правому верхньому куті
зайти в «Кабінет виборця» та перейти до
розділу «Заяви, запити».

Максимально деталізовану покрокову
інструкцію про подання онлайн-заяви на зміну
виборчої адреси також опублікувала Гро-
мадська мережа «ОПОРА».

Зауважте, що дані до заяви треба вносити
дуже уважно і без помилок. Адже якщо, на-
приклад, під час заповнення обрати зі списку,
що випадає, не ту підставу чи не той вид
документа, то змінити це після подання зая-
ви буде неможливо.

Подати заяву з коректними даними можна
буде лише після отримання відповідної відмо-
ви в задоволенні некоректно поданої заяви,
на що може піти не один день.

Скільки часу триває зміна виборчої ад-
реси?

На розгляд заяви передбачено 15 днів з
моменту її отримання. Повідомлення про
зміну виборчої адреси  може бути видано
виборцю безпосередньо у відділі ведення
ДРВ, надіслано поштою на нову виборчу ад-
ресу або на адресу електронної пошти, заз-
начену в онлайн-заяві.

Водночас, якщо виборець подавав заяву
особисто чи через уповноважену особу (див.
наступний пункт), він також може отримати
повідомлення на електронну пошту, якщо заз-
начить про це в заяві.

Також є кілька підстав, через які можуть
відмовити в зміні виборчої адреси. Наприк-
лад, недостовірні дані в заяві, порушені тер-
міни подання чи відсутні підтверджувальні
документи. Але якщо відповідно до законо-
давства виборець має підстави та всі
відповідні документи, щоб змінити виборчу
адресу, й вважає відмову неправомірною, то
її можна оскаржити в суді. Адже відомі при-
клади успішних судових оскаржень відмов у
тогорічній процедурі зміни місця голосуван-
ня. Допомогти з такими оскарженнями мо-
жуть громадські омбудсмани із захисту ви-
борчих прав Громадянської мережі «ОПОРА»,
які є в кожній області.

Як змінити виборчу адресу людині з інва-
лідністю?

Якщо ви людина з інвалідністю і вам склад-
но дістатися відділу ведення ДРВ, подати
паперову заяву про зміну виборчої адреси
може ваша уповноважена особа.

Уповноважена особа під час звернення до
відділу ведення ДРВ повинна надати всі опи-
сані вище документи, але додатково показа-
ти власний паспорт, а також довіреність,
видану виборцем, чию виборчу адресу по-
трібно змінити. Довіреність має бути по-
свідчена відповідно до вимог законодавства.

Я живу за місцем реєстрації, чи це авто-
матично гарантує голосування на вибо-
рах?

Виборцям, які проживають за місцем реє-
страції і планують голосувати на дільниці,
варто перевірити інформацію про своє вне-
сення до Державного реєстру виборців у ка-
бінеті виборця на сайті www.drv.gov.ua. Це
також можна зробити, безпосередньо
відвідавши відділ ведення ДРВ за місцем реє-
страції.

Якщо виявиться, що вас немає в списках
виборців, необхідно до 20 жовтня 2020 року
подати до відділу ведення ДРВ, відповідно до
своєї виборчої адреси заяву щодо свого вне-
сення до реєстру або зміну ваших персональ-
них даних у реєстрі. Для цього потрібно на-
дати паспорт та документи, що підтверджу-
ють відповідні зміни.

Хто і як може голосувати в лікарні або
вдома?

Ви маєте право голосувати за місцем пе-
ребування – вдома чи в лікарні в межах сво-
го територіального виборчого округу тощо,
якщо ви постійно не здатні самостійно пере-
суватися і в Держреєстрі виборців є відпов-
ідна позначка (НСП) або ж ви тимчасово не
здатні самостійно пересуватися через стан
здоров’я і маєте підтверджувальну медичну
довідку.

Якщо ви маєте в реєстрі позначку НСП, не
пізніше ніж за 10 днів до дня голосування вам
має надійти іменне запрошення з повідомлен-
ням, що вам буде надана можливість прого-
лосувати за місцем перебування. Тоді в день
голосування чекайте на членів виборчої
комісії.

Якщо запрошення не надійшло, зверніться
до дільничної виборчої комісії, або безпосе-
редньо до органу ведення ДРВ, із заявою про
уточнення попереднього списку виборців не
пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

Якщо ви маєте позначку НСП, але хочете
проголосувати на дільниці, то потрібно до
12:00 24 жовтня 2020 року подати до дільнич-
ної виборчої комісії самостійно, поштою, або
через інших осіб, заяву про бажання проголо-

сувати на дільниці.
Якщо позначки НСП немає, але ви не мо-

жете прийти на виборчу дільницю у зв’язку з
інвалідністю, за віком чи станом здоров’я,
подайте до дільничної виборчої комісії само-
стійно, поштою, або через інших осіб, влас-
норуч написану заяву та довідку медичної
установи про стан здоров’я не пізніше ніж до
20-ї години 23 жовтня 2020 року.

Якщо у вас є медичні документи, що
підтверджують постійну нездатність пересу-
ватися самостійно, але в реєстрі відсутня
позначка НСП, подайте до держреєстру зая-
ву щодо зміни ваших даних з копією цих доку-
ментів. Зробіть це не пізніш як за п’ять днів
до дня голосування.

Також зверніть увагу на такі нюанси, по-
в’язані з голосуванням удома чи за місцем
перебування.

Якщо ви внесені до витягу зі списку ви-
борців для голосування за місцем перебуван-
ня (вдома, в лікарні тощо), але прибудете на
дільницю після того, як члени виборчої комісії
вирушили для організації голосування ви-
борців за місцем перебування, вам не вида-
дуть бюлетенів, поки не повернуться ці чле-
ни комісії та не підтвердять, що ви не прого-
лосували за місцем перебування.

Якщо ви голосуєте за місцем перебуван-
ня, ви не можете відмовити в присутності
під час проведення голосування членам
комісії, які проводять голосування, а також
офіційним спостерігачам, кандидатам, упов-
новаженим та довіреним особам. У разі відмо-
ви допустити зазначених осіб у приміщення
вам не дозволять голосувати за місцем пе-
ребування.

Ви заповнюєте виборчі бюлетені особис-
то, зберігаючи таємницю голосування. Член
вашої сім’ї, або особа, яка здійснює догляд,
мають право бути присутніми під час голо-
сування, допомогти заповнити виборчий
бюлетень та вкинути його у виборчу скринь-
ку, якщо ви не можете самостійно виконати
ці дії у зв’язку зі станом здоров’я. 

Але зауважте: під час голосування за
місцем перебування ви не маєте права от-
римувати інший виборчий бюлетень, якщо
припустилися помилки, на відміну від ви-
борців, які голосують на дільниці.

Чи можуть голосувати люди без зареє-
строваного місця проживання?

Ще одна важлива новація Виборчого ко-
дексу – це можливість визначити свою ви-
борчу адресу, якщо немає зареєстрованого
місця проживання.

Лише за офіційними даними із сайту Дер-
жавного реєстру виборців, в Україні на-
лічується понад 1 млн. громадян, які з різних
причин не мають реєстрації.

Наприклад, це і молоді люди з тимчасово
окупованої території, які були зареєстровані
в гуртожитку свого навчального закладу, а
після завершення навчання були виписані
звідти й не можуть поставити собі позначку
про реєстрацію в Донецьку, проживаючи в
Києві; і люди, які були виписані рішенням суду
після розлучення; і безпосередньо безхать-
ки, які перебувають на обліку в соціальній
службі.

Такі громадяни можуть подати заяви на
визначення виборчої адреси попри
відсутність реєстрації.

Це стало можливим завдяки ухваленій 11
червня постанові ЦВК «Про Порядок визна-
чення виборчої адреси виборця, який не має
зареєстрованого місця проживання». 

Загалом алгоритм дій щодо визначення
виборчої адреси дуже подібний до процедури
зміни виборчої адреси як під час подання па-
перової заяви, так і онлайн. Є лише кілька
відмінностей, зокрема в переліку документів,
що підтверджують місце проживання, вказа-
но також «інші документи, що підтверджують
право користування житлом за адресою, яку
виборець просить визначити його виборчою
адресою».

Приміром, якщо людина не має зареєстро-
ваного місця проживання та перебуває на
обліку в соціальній службі, то виборча адре-
са може визначатися за погодженням із цен-
тром обліку або соціальною службою, які,
відповідно до законодавства, ведуть облік
бездомних осіб. Виборчою адресою такого
виборця визначається адреса відповідного
центру обліку. 

Любов БІЛЕВСЬКА,
головний спеціаліст відділу ведення

Державного реєстру виборців апарату
Турківської РДА.

ßÊ ÏÐÎÃÎËÎÑÓÂÀÒÈ ÍÀ Ì²ÑÖÅÂÈÕ ÂÈÁÎÐÀÕ,
ÍÅÇÀËÅÆÍÎ Â²Ä ÏÐÎÏÈÑÊÈ ÒÀ ÑÒÀÍÓ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Ухвалений наприкінці 2019 року Виборчий кодекс України вніс до законодав-
ства зміни, які дозволяють громадянам голосувати на місцевих виборах за
місцем фактичного проживання, а не за місцем реєстрації. Це дасть мож-
ливість мобільним групам населення, таким як внутрішні переселенці та
трудові мігранти, повноцінно впливати на життя громади, де вони живуть.

Для реалізації такого права Центральна виборча комісія 18 травня 2020 року
затвердила порядок зміни виборчої адреси без зміни місця реєстрації.

Даємо відповіді на питання, як правильно змінювати виборчу адресу для го-
лосування на місцевих виборах, хто може це зробити, а також які проблеми з
голосуванням можуть виникнути, навіть якщо ви мешкаєте за місцем реє-
страції.

Під час підготовки цієї інструкції використано матеріали Громадського хол-
дингу “ГРУПА ВПЛИВУ” та Громадянської мережі “ОПОРА”. 
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Продовження книги Павла Штепи «Московство».
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(Закінчення на 7 стор.)

Як це сталося, що 1917 року скинули з себе московське
ярмо вдесятеро менші за Україну Литва, Естонія, Лат-
вія, Фінляндія, а вдесятеро більша за них Україна досі
ходить у московському ярмі? — повторюють запитання
наші діти. Як це сталося? Яким чином? Як?

Наші батьки народу, вчені історики відповідають: ми-
ролюбна Україна оточена з усіх чотирьох боків загарб-
ницькими народами. З півдня — азіати турки, зі сходу —
азіати татари, з півночі — азіати москвини, з заходу —
войовничі германці (вони виштовхували поляків на схід,
а поляки — українців. Румунів виштовхували на схід угри).
Миролюбна Україна — це острів серед ворожого моря,
з жодного боку нема ніякого природного кордону — всю-
ди відкритий степ. Не могла Україна мати союзу з яки-
мось сусідом проти іншого сусіда, бо всі вони хотіли за-
гарбати якомога більше багатющої української землі.
Це довели всі спроби такого союзу. Коли б кожний ук-
раїнець був велетнем казкової сили, то й тоді б украї-
нська незалежна держава була б не встоялася. Веле-
тень лев тікає від сотні маленьких бджіл, а ворогів було
по десятку на кожного українця. Так пояснюють нашу
недержавність малоукраїнці, прихильники матері-
алістичної філософії життя.

Прибічники ідеалістичної філософії, українські націо-
налісти, запитують: а яким же чином менша за Україну
Англія не лише втримала свою державну незалежність,
але й розбудувала Британську імперію на п’ятьох сухо-
долах? Адже англійські острови відкриті до нападу з усіх
боків. А чому від імперії Чингісхана лишилися лише жа-
люгідні маленькі рештки кримських та волзьких татар?
Ту імперію не завалила якась сильніша за неї імперія. А
яка ж сила створила з малосильного містечка Рима
величезну Римську імперію? І яка сила завалила ту
могутню імперію? Як знаємо, завалила не сильніша за
неї. А звідки дикий, маленький фінно-татарський наро-
дець набрав сили розбудувати своє миршаве Суз-
дальське князівство на імперію, що займає одну шосту
суходолу планети? Якою силою цей маленький наро-
дець поневолив більші і культурніші за себе Золоту Орду,
Україну, Польщу, а тепер і пів Європи?

Щоб тварина (чотиринога і двонога) не загинула у
життєвій боротьбі, Творець дав їй інстинкт самозбере-
ження. Цей інстинкт владно вимагає від людини вірити
у свою силу, у свою перемогу, у свою вищість. Наймирша-
віший жебрак, навіть раб, не любить, щоб його прини-
жували. У глибині душі навіть раба жевріє іскорка гор-
дості, самопошани, байдуже, що та гордість не вияв-
ляється назовні в діях. Немає в світі народу (навіть ди-
кого племені), що не мав би бодай трохи національної
гордості. Коли нема жодних підстав для неї, інстинкт
самозбереження наказує вигадувати ті підстави. Всі
народи, навіть дикі племена створили свої легенди, в
яких прославляють свій народ, своїх предків, свої пере-
моги. У легендах, піснях, приказках народ зберігає влас-
ний історичний досвід, свою філософію життя, заповіт
наступним поколінням. Провідна верства, еліта нації все
те аналізує і синтезує в короткій, але всеохоплюючій
формулі-висновку. Цей висновок стає дороговказом,
компасом нації на довгі століття. Стає національною
доктриною.

Стрілка компасу показує північ за всіх обставин. Так і
національна доктрина завжди вказує нації напрям її руху.
Напрям, вироблений і випробуваний століттями досві-
ду. Народ висловлює її першоелементи у простій, але
глибокій формі приказок. Провідна верства висловлює
у філософській формі ідею, якою і задля якої живе на-
ція. У національній доктрині нація висловлює МЕТУ свого
життя, своє призначення в світі. Так національна докт-
рина набуває сили догми. А кожна догма має свою силу,
тримається на ВІРІ в неї. Підкреслюємо — на вірі, а не
на переконаннях. Нація, що непохитно вірить у свою
національну доктрину-догму (хоч би й безглузду, як Мос-
ква-III Рим), яка вірить у своє призначення, у свою місію
— така нація одержує великі перемоги. Мусимо зроби-
ти застереження. Національна доктрина має величез-
ну силу і життєздатність лише тоді, коли створена са-
мим життям, а не кабінетними мрійниками, теоре-
тиками, коли стоїть на непохитному ґрунті історичного
досвіду власної нації, на духовності власного народу, на
життєвій філософії власної нації. Свою національну док-
трину не можна позичити у чужинців. Коли ж теоретики

позичали чужі їхній нації доктрини, то нація їх не сприй-
мала. Так московська нація не сприйняла європейських
доктрин лібералізму, демократизму, а воліла свою
національну деспотію. Тих, хто пробував їй накинути
(М.Спєранського, П.Мілюкова, О.Керенського) вона виг-
нала з Московщини, а визна ла В.Леніна, який відновив
стару доктрину Москви-ІІІ Риму у формі Москва-ІІІ Інтер-
націонал. Так українська нація не сприйняла соціалі-
стичних доктрин і московської деспотії, заплативши за
вірність своїй українській національній доктрині жахли-
ву ціну? на ім’я УРСР.

Народи, які свої національні доктрини вивели з влас-
ного історичного досвіду, з власної духовності, творили
історію людства. Англійське «Britania rule the waves»
(Британіє, пануй на морях) створило Британську імпе-
рію на берегах усіх океанів. Англійці дали людству ма-
шину і показали шлях до лібералізму — перші у світі
створили парламент.

Німецьке «Deutschland uber Alles» (Німеччина понад
все) створило таку могутню матеріально і духовно дер-
жаву-націю, що треба було об’єднаних сил всіх великих
країн, щоб її приборкати. Німеччина дала світові багато
великих науковців, філософів, письменників.

Французьке «Vive la France» (Живи, Франціє) рятува-
ло неодноразово французький народ від поневолення
сусідами. Франція створила чи не найліпшу в світі літе-
ратуру, дала світові великі прогресивні ідеї свободи і прав
людини, повела людство шляхами народоправства, де-
мократизму.

«Американська мрія» спрямувала всі сили амери-
канців на творення нової цивілізації, і за пару століть
тутешні степи та праліси обернулися в найбагатшу, най-
вільнішу, а тепер і наймогутнішу у світі державу.

Московське «Москва-ІІІ Рим» привело московську на-
цію на верхів’я її історичної слави — СРСР.

Українське «З Києва піде світло Христове» створило
найкультурнішу і найбагатшу тоді державу – Київську
Русь, яка врятувала європейську цивілізацію і культуру
від знищення азійськими ордами і понесла світло Хри-
стове аж до берегів Льодовитого і Тихого океанів.

Клич Запорізького Ордена «За віру, за волю, за честь»
рятував кілька століть європейську (отже й українську)
культуру від знищення новітніми варварами — москви-
нами. Українське козацтво дало українській нації ду-
ховну силу такої величезної наснаги, що Московщина не
здолала її у 300-річній боротьбі і тепер поламала на ній
свої хижацькі зуби. Духовний нащадок українського ко-
зацтва — безсмертний Тарас – своїм «Заповітом» ство-
рив безприкладну за святим геройством УПА. Тарасову
національну доктрину «Бог і Україна» УПА піднесла
перемогою духу своїх воїнів. З української легенди про
першого апостола Христового в Києві походить украї-
нська національна доктрина «Бог і Народ» (нація). Вона
знищить раз і назавжди московську — «Москва — III
Рим». Москвини це знають. А ми, українці, щоб зменши-
ти число українських жертв у цій битві, мусимо знати
сатанинську силу доктрини «Москва — III Рим».

Московський історик твердить: «Рік 1169 треба вва-
жати за рік народження Московської держави. Того року
князь Андрій Боголюбський, зруйнувавши Київ, засну-
вав нову столицю Владімір, і нове велике князівство —
Суздальське. В особі князя А.Боголюбського москвини
вперше виступають на історичний кін». Рік 1169 визна-
ють за початок московської держави й інші московські
історики, зокрема М.Покровський. Це не визнають за-
паморочені химерою «Москва — III Рим» монархісти
М.Карамзін, В.Татіщев, С.Соловйов, Д.Іловайський та всі
«советские».

Загарбники всіх часів завжди намагалися виправда-
тися якимись вищими ідеалами, їм не вистачало само-
го лише права меча, і вони шукали санкції якогось ви-
щого судді: Бога, справедливості тощо. Так виникло ме-
сіанство загарбницьких народів. Навіть і в народі, що
втратив свою державу 2 тисячі років тому, що розпоро-
шився по всьому світі — навіть у євреїв. Ідейний підмур-
івок під своє загарбництво москвини почали творити від
народження своєї держави. Тоді у Вишгородському мо-
настирі (під Києвом) був чудотворний образ Божої Ма-
тері, привезений колись із столиці Візантії—Царгоро-
да. Переказ про той образ розповідав, що там, де він є
— стоятиме столиця великої держави. Руси забрали її з

Царгороду, і Візантія впала в руки турків. Привезли той
образ до Києва, і він став столицею великої держави.
Слід нам пам’ятати, що за тих часів (XII-XVII ст.) люди
непохитно вірили у правдивість переказів, пророцтв
тощо. Так цей Вишгородський образ набув сили святого
опікуна й держави (т.зв. паладіум). А.Боголюбський ук-
рав той образ з Вишгорода до столиці свого князівства
Владіміра на Клязьмі, а коли столицею стала Москва,
то перенесли його до Москви. Москвини той образ пе-
реназвали на «Владимирскую Богоматерь». — Психо-
логія вчить, що навіть сильна, але зневірена людина
відчуває свою нижчість (Inferiority Complex), безсилля.
Такій людині необхідно підбадьорювати себе, байдуже
чим, хоч би й оманою, аби лише людина ВІРИЛА, і це
збільшує її сили. Так міфи, легенди стали величезною
духовною, моральною силою, що рятує людину і народ
від упадку в безодню зневіри, розпуки, душевного зла-
му. «Вірте і віра врятує вас»,— цієї незаперечної аксіо-
ми теперішніх лікарів душевних навчав майже дві тисячі
років тому Тесля з Назарета. Багато націй шукали спосіб
збільшити свою віру у власні сили, відчувати національ-
ну гордість, що виростає з перемог, з культурних здо-
бутків нації. Цю силу — національну гордість — творять
великі постаті: вожді, герої, письменники, митці, нау-
ковці, філософи, плекаючи культуру й історію нації. Євро-
па, зокрема Україна, має чим пишатися, бо розбудовує
свою культуру понад 5 тисяч років у постійному зв’язку з
прастарими культурами Малої Азії, Єгипту, Індії, Китаю.

Відокремлена від культурного світу Московщина по-
чала розбудовувати свою культуру 700-800 років тому
силами українців та німців. Науку москвини почали
(лише почали) розвивати в XVI-II ст., а літературну мову
аж у XIX ст., знову — таки розумом немосквинів. Тобто
москвини не мали підстав і матеріалу для своєї ^націо-
нальної гордості. Псковський чернець Філофей, пози-
чивши з Балкан ідею III Риму, створив 1524 року мос-
ковський міф «Москва-III Рим», що увійшов глибоко в
душу і кров всього московського народу, став його гли-
бокою вірою у месіанське призначення Московщини,
творчим духом, що творив московську історію521. До
татарської влади, якийсь час і по ній, Московщина, хоч і
мала великого князя, складалася з кількох фактично
самостійних князівств, як псковське чи республіка Ве-
ликого Новгорода. «Культурне життя Великого Новго-
рода було пов’язане з культурою Київської Руси та її Русь-
ко-Литовського нащадка. Тож не дивно, що навіть коли
Москва завоювала і зруйнувала 1478 року Великий Нов-
город, політично переможене місто було аж до середи-
ни XVI ст. культурним осередком усієї Московщини. У
Великому Новгороді існувала тоді група європейськи
освічених учених на чолі з архиепископом Геннадієм
Гонзовим. До тієї групи належав учений чернець Філо-
фей, хоч походив він з Пскова. Той гурток знав про євро-
пейську ідею III Риму. Філофей мав чи не найбільшу ос-
віту та розум у тодішньому новгородсько-псковському
суспільстві. Літописець XVI ст. пише про нього, як про
велику духовну, моральну і розумову силу та авторитет.
Саме тоді (1510 р.) Московщина загарбала Псков і зни-
щила його вольності, вивозячи до Московщини тисячі
псковських визначних діячів і надсилаючи туди своїх уря-
довців. Філофей був псковським патріотом і побачив,
що Москва вже стає столицею нової великодержави, а
Новгород і Псков засуджені історичною долею на зане-
пад. Ідея «історичної долі» (провіденціалізму) була тоді
основою філософського світогляду Європи, люди твер-
до вірили, що життя людини і народів є наперед визна-
чено Богом. Отже, і Філофей вірив, що занепад Риму та
Костянтинополя і зростання Москви наперед визначені
Богом. І хоч Філофей — псковський патріот і слов’янин
— мав усі причини ненавидіти азіатську Московщину,
проте він повірив у її історичну місію. А повіривши, пе-
реніс на Москву балканську ідею III Риму, що її висловив
категорично: «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а
четвертому не быти». Філофей проголосив свою ідею
перше в 1504 році в «послании» до великого князя Івана
III, а остаточно сформулював 1524 року. Московський
митрополит Макарій (також новгородець) витратив
кілька років, щоб розтлумачити Іванові IV та боярам її
державницьку вагу. Московська держава і церква офіц-
ійно схвалила її аж 1589 року, записавши до «Уложоной
Грамоты» (про заснування Московського патріархату).
За царя Бориса Годунова москвини вже офіційно пи-
сали: «В Богохранимом царствующем граде, в Третем
Риме». У XII-XVIII ст. націю ототожнювали з державою, а
державу з королем (династією). Отже, щоб довести пра-
во Москви на спадок Риму, треба було довести спорід-
неність московських князів з імператорами 1 -го чи 2-го
Риму. Це й робив Філофей у своїх багатьох «посланиях».
Митрополит Макарій також багато писав у 1542-63 ро-
ках про ту «спорідненість». Обидва пригадували, що
московські князі походять з київського роду Рюрико-
вичів (рід Рюриковичів вимер у Московщині 1598 року).
А київські князі породичалися з усіма європейськими
королями, включно з візантійськими. Посвячення че-
рез Київ ставило Москву аж на четверте місце: Рим-Цар-
город-Київ-Москва. Так самі москвини мусили визнава-
ти Київ старшим, і то не «братом», а таки «матерью го-
родов русских». Отже, Київ мав би бути III Римом, а Мос-
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Москва — III Рим

Монах Філофей, XVI ст.

Москва — всему свету голова.
Московська народна приказка

Німецький автор «Історії України» писав ще 1796 року: «Як це сталося, що ті горді, вільні козаки опини-
лися у московському ярмі? Яким чином Московщина змогла накласти кайдани на козаків, на націю, яка
була пострахом Туреччини, Польщі, татар і самої ж Московщини? Як це сталося, що місце вільно обрано-
го Гетьмана зайняв московський губернатор?».
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ква хіба VI. Московська церква — на 460 років молодша
за Українську — проголосила сама себе матір’ю Украї-
нської. Московщина шукала способу позбутися Київсь-
кого старшинства. Саме тоді Ватикан шукав силу, яка
могла би привести Візантію під його владу. Ватиканові
було байдуже, якою’та сила могла бути. Наприклад,
Папа Пій II запропонував султанові перейти на като-
лицьку віру, спокушаючи його тим, що, мовляв, він заво-
лодів Візантією незаконно, загарбництвом, а якщо пе-
рейде на католицьку віру, то папа надасть йому титул і
корону імператора греків і Сходу.

Ватиканові не пощастило спокусити турків, і він звер-
нув свою увагу на Московщину. Запропонував їй одружи-
ти Івана III з небогою колишнього візантійського імпе-
ратора Зоєю Палеолог. Ватикан планував з її допомо-
гою спонукати Московщину визволити Царгород, а далі і
визнання Московською церквою зверхності папи римсь-
кого. Московщина радо вхопилася за цю несподівану
нагоду і вислала до Ватикану свого урядовця Батисту
Вальпе (італійця з походження). Він неофіційно пообі-
цяв Ватиканові, що московська церква визнає
зверхність папи. Як далеко було від того, свідчить той
факт, що московська церква наново охрестила вже ох-
рещену православною (грецькою) церквою Зою Палео-
лог, назвавши її Софією. Породичавшись з візантійсь-
ким цесарем безпосередньо (а не через Київ, як рані-
ше), князь Іван ІІІ почав називати себе також цесарем
(«цар» — слов’янська форма від caesar). Іван IV нака-
зав записати до державних законів новий титул мос-
ковських князів — «цар». І від Філофея до всіх тепе-
решніх істориків СРСР проголошується безапеляційно:
«Шлюб з Софією Палеолог зробив Іван III спадкоємцем
прав візантійських імператорів, а православна мос-
ковська держава — після завоювання Візантії турками
— стала вождем і основою всього православного світу і
всього слов’янства. Звичайно, це не так. Турки заволод-
іли Царгородом 1453 року. Отже, Візантія вже не існу-
вала 19 років перед шлюбом Софії, а Палеологи жили в
Римі. Фактично імператорські права Палеологів не зна-
чили нічого. Навіть теоретично Софія не мала наймен-
ших спадкових династичних прав. їх успадкував брат ос-
таннього імператора Костянтина Палеолога — Фома
Палеолог. А Фома мав двох синів і двох дочок. Один син,
Мануїл, втративши надію на візантійський трон, перей-
шов у магометанську віру і дістав державну посаду в Ту-
реччині. За законами Візантії спадкові права перейшли
до другого сина — Андрія. Старша за Софію дочка —
Єлена вийшла заміж за сербського володаря. Сербам
і на гадку не прийшлося домагатися візантійського спад-
ку, хоч Єлена була старша за Софію. За візантійськими
законами династичні права успадковують лише мужчи-
ни і ніколи — жінки. Отже, Софія не мала б тих прав
навіть і після смерті брата Андрія, коли б він не мав
синів. А він їх мав.

Андрій Палеолог мріяв визволити Царгород, а не ма-
ючи власної сили, шукав когось, хто визволив би. Ясна
річ, ніхто не визволяв би для Палеологів, і тому Андрій
пропонував 1480 р. продати свої імператорські спад-
кові права. Спершу запропонував своєму швагрові Іва-
нові НІ, але той не хотів платити гроші за порожній ти-
тул. Цей факт вказує, що тоді москвини не надавали
жодної ваги спадковим правам Палеологів. Причина
відмови була не в московській скнарості. Московські
князі видавали величезні гроші на хабарі в Золотій Орді.
Не знайшовши за. 10 років іншого покупця, Андрій знову
запропонував Іванові III за меншу ціну. Той знову відмо-
вився. Нарешті Андрій продав 1494 р. свої спадкові пра-
ва на Візантію французькому королеві Карлові VIII. Той
хоч і додав до своїх титулів ще й «імператор Сходу»,
Царгорода не визволив. Тоді Андрій вдруге продав 1502
р. ті права іспанському королеві Фердинандові Католи-
кові. Отак виглядають права Софії на спадок Візантії.

Зрештою, й самі москвини не вважали себе тоді (XV-
XVI ст.) спадкоємцями Візантії, хоч московська церква
наполегливо їх у тому переконувала. Московський істо-
рик пише: «Ані з слів, ані з діяльності Івана III не видно,
що він після шлюбу з Софією вважав себе спадкоємцем
Візантії чи прав її імператорів. Його син і внук не ви-
явили наміру визволяти Царгород». Вони не лише не
думали про свої права на Візантію, а навпаки син Софії
Василій III намагався укласти союз з султаном, а його
внук цар Федір називав у своїх листах турецького султа-
на своїм братом і погоджувався виконувати його волю.
Якої ваги надавав Іван III правам Софії на візантійський
спадок, вказує той факт, що він призначив своїм наступ-
ником на троні не сина Софії Василія, а внука від пер-
шої своєї жінки Дмитрія. У XVII ст. москвини змінили свій
погляд на свої права щодо спадку Візантії на цілковито
протилежний і почали доводити ці права. Звичайно, не
цураються навіть і брехні та підробки історичних доку-
ментів, про що самі й зізнаються: «У Москві почали на
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початку XVI ст. перекручувати історичні факти, пристосо-
вуючи їх до своїх політичних потреб». Пофальшували і
писання Філофея. Філофей писав: «Вся хрістіанская
царства приідоша в конец і снідоша во єдінє царство
нашего гасударя по пророчєскім кнігам, то єсть ромєй-
ское царство». Оце «ромєйскоє» написано у всіх старих
копіях посланій Філофея. Але в пізніших (після XVI ст.)
замість «ромєйскоє» написано «росєйскоє». У мос-
ковській мові XVI ст. слово «ромєйскоє» означало
«римський». Назвою «ромєйскоє» царство Філофей
висловив поширену тоді в Європі віру про незнищенність
осередку християнства. І Філофей сам каже, що перше
Ромєйське царство (Римська імперія) упало, але провід
і осередок християнства перейшов до другого Ромєйс-
кого царства (Візантії). Впало друге Ромєйськє царство
(Візантія) — осередок і провід християнства перейшов
до третього Ромєйського царства (Московщини). Як ба-
чимо, назва «ромєйскоє» у Філофея не означала «рос-
єйскоє». І не могло означати, бо ж за його часу не існу-
вала в московській мові назва «росєйскій» на означен-
ня «московський». Аж до Петра І і москвини і чужинці
називали Московщину «царство Московское», або ско-
рочено «Московія». В архівах є тисячі документів з цієї
назвою.

Москвини історії Європи не знали, допомогла їм зло-
дійкуватість. Литовці мали легенду, за якою литовський
король Гедімін походив від римського воєводи, порідне-
ного з римським цезарем Августом Пелемоною. Вели-
кий Новгород мав жваві зв’язки з Литвою, і новгородці
знали цю литовську легенду. Московський митрополит
Макарій (новгородець) зробив з неї московську легенду
про царя Пруса. Макарій виводить родовід Івана IV «от
царя Пруса, кой был братом Ромєйского цєзаря Авгус-
та». Цю свою вигадку він наказав записати до «Степен-
ной Книги», у якій записані родоводи московських царів,
князів, вельмож Польський король Баторій, глузуючи з
московського «царя Пруса», радив 1581 р. Іванові IVне
смішити себе в очах європейців. На це Іван відповів Ба-
торієві: «Якщо не було царя Пруса, то хай король Сте-
фан пояснить нам: як же є земля Пруська?» А шведсь-
кому королеві Іван писав: «Ти — мужичий род, а ми от
Августа Кесаря родством вєдьомся».

Після Петра І у культурному житті Московщини запа-
нували німці. Вони розтлумачили москвинам, що з їхньо-
го «царя Пруса» реготатиме вся Європа. Отже, Москов-
щина наказала своїм німцям видумати щось розумні-
ше. Але ж з порожнього не наллєш. Як не перекручуй,
немає чим довести, що Київську Русь створили москви-
чи. І професор петербурзького університету Г.Баєр ви-
гадав т.зв. «варязьку теорію походження Руси», за яко-
го Руську (Київську) державу створили германи-сканди-
нави. Москвини хоч-не-хоч мусили піти на поступки
німцям, аби лише не «молодший брат» її творив. Та
навіть і за варязькою теорією Київську державу створив
таки... «молодший брат». На карті Клавдія Птолемея з
2-го ст. до РХ теперішня Прусія названа Borussia. У Прусії
по селах говорили «рутенською» мовою ще й 1556 року.
У провінції Гановер правилася Богослужба старослов’-
янською мовою аж до 1751 року. На карті Німеччини, а
надто Прусії, ще й тепер є десятки слов’янських назв.
Навіть міста називалися аж до XII ст. слов’янськими
назвами: Липське (Ляйпціг), Бранибор (Брандербург),
Градець (Грац), Братислава (Бреслав). Навіть Берлін
— назва слов’янська. «Основною людністю Прусії були
слов’яни». Німецькі історичні документи оповідають про
короля рутенів, готів Одоацера, рутенської народності,
що панував у V ст. в Німеччині. С.Величко у своєму «Літо-
писі» пише: «Наші предки русичі з V ст. під проводом
свого короля Одоацера Рим здобули і 14 років там па-
нували».

Року 360 посунула з Азії на Україну орда гунів. Частина
прарусинів (алани), втікаючи від них, подалися до своїх
пруських праукраїнців, з якими і раніш мали культурні
та торговельні зв’язки. Там на острові Ругія заснували
своє невелике князівство. Датський історик С.Граматик
(1140-1206) пише, що вони мали храм з постаттю Світо-
вида, а в храмі були викарбувані імена 300 їхніх героїв,
отже вони мали своє власне письмо.

Гетьман Б.Хмельницький у своєму універсалі 1648 р.
пише про: «...предків наших русів з Ругії од Помор’я Бал-
тицького». У грамоті короля Отона наша княгиня Ольга
названа Regina Rugorum (а не Russorum)537. Все це і
багато іншого вказує, що ті «варяги» Рюрикович, які прий-
шли до Києва, були нащадки Одоацера, або князя з Ругії,
себто були українцями. Такої думки і професор С.Гер-
берштайн.

Як бачимо, москвини не змогли знайти собі царя з-
поміж себе, а мусили позичати в Україні. Та й українсь-
ка династія Рюриковичів скінчилася в Московщині, коли
вмер 1598 року цар Федір, син Івана IV. Так урвалася і ця
династична тоненька ниточка до московського права
на спадок Руської (Київської) держави. По смерті царя
Бориса Годунова (чистокровного татарина) москвини
обрали на свого царя боярина Михаіла Кішкіна. Його

рід не мав жодних зв’язків з нічим українським. Щоб
нав’язати того Кішкіна хоч до якогось царського роду,
москвини перезвали його на Романова, мовляв, його
рід походить з Риму. Але ім’я Роман — західно-євро-
пейське і переважно католицьке, його в Московщині
ніколи не було й немає. Та й рід «Романових» вимер,
коли німкеня Катерина II вбила 1762 року свого чолові-
ка царя Петра III, останнього Романова. Від неї тягнувся
аж до 1917 року чистий німецький рід Ангальт-Церб-
стський, під псевдонімом Романових. Коли царська ди-
настична нитка від Києва урвалася, мусила Московщи-
на снувати народну. Московські історики від монархіста
М.Карамзіна XVIII ст. до ліберала В.Ключевського XIX ст.
включно з соціалістичною А.Панкратовою XX ст. напружу-
ють усі свої здібності, аби довести, що Руська (Київська)
держава з усіма її багатствами є «общим достоянием
великороссов, малороссов, белоросов», довести, що
«велико и мало, и бело — все есть Росы то есть рус-
ские». Московський історик М.Полевой, змосковщений
українець (1796-1846), написав 6 томів «Истории наро-
да русского». У ній він не пропагував «общего достоя-
ния». Микола І покарав його, і він помер з голоду-холо-
ду. «Демократична» Московщина перевидала всі мо-
нархічні «Истории России», крім М.Полевого.

Вигадка «Москва — III Рим» не була в Московщині
лише мрією, маренням, теорією. Московщина викорис-
товувала її у зовнішній політиці від XVII до XX ст. включно.
І слід визнати, мала велику політичну користь з того,
скажімо, вторувала Московщині шлях до загарбання всіх
православних церков. Їх загарбати намагається і тепер-
ішня соціалістична Московщина, і тому корисно знати
про подібні попередні московські спроби.

Поширити владу московського уряду на всі право-
славні церкви Московщина намагалася неодноразово
за останні 300 років. По захопленні 1453 р. турками
Царгороду Московщина в запозичення 1504 р. з Балкан
ідеї III Риму проголошувала себе також спадкоємницею
і Вселенського православного патріархату. Але Туреччи-
на не знищила Вселенського патріархату в Царгороді.
Чи не єдиний спосіб опанувати Царгород — загарбати
його. І Московщина намагається здійснити це від XVI сто-
ліття. Микола І пробував зробити це 1854 p., Микола II
вимагав 1917 р. від Франції та Англії їхньої згоди на за-
гарбання Московщиною Царгороду як плату за участь у
війні проти Німеччини.

За татарської влади московське життя — навіть цер-
ковне — по-татарщилося. Хоча хан Золотої Орди не був
християнином, московська церква молилася за нього і
його родину, отож легко розірвала канонічні зв’язки зі
Вселенським патріархом. Першу спробу усамостійнити
свою церкву Московщина зробила 1448 року. За кано-
нами православної церкви нових митрополитів настав-
ляє, висвячує патріарх. Московщина порушила цей цер-
ковний закон. Князь Василій III сам наставив, а мос-
ковські єпископи самі висвятили 1448 року єпископа
Іова на митрополита. Вселенський патріарх та  всі пра-
вославні церкви засудили таке порушення церковних
законів і не визнали Іова за канонічного митрополита.
Але історики московської церкви, зокрема, митропо-
лит Макарій твердять своє: «Упадок Царгорода призвів
до незалежності московської церкви від Вселенського
Патріарха». Але Царгород упав 1453 року, а Іова висвяти-
ли 1448 року, тобто за п’ять років перед упадком Царго-
рода.

У православних церквах новонаставлений єпископ
давав обіцянку не визнавати митрополитом нікого, крім
призначеного Вселенським патріархом, що було части-
ною чину висвяти єпископа, робилося це і в московській
церкві. По упадку Візантії московська церква додала
1458 року до тієї присяги слова: «...и по повелению го-
сударя», тобто митрополита, призначеного Вселенсь-
ким патріархом і царем разом. А пізніше (1495 р.) зміни-
ла на цілковито протилежне: новонаставлений єпископ
обіцяв не визнавати митрополита, призначеного Все-
ленським патріархом, а визнавати лише призначеного
московським царем.

Московський митрополит коронував 1547 року Івана
IV, знаючи, що це не правосильне за законами право-
славної церкви. Московщина послала до Царгорода
послів з багатими дарунками Вселенському патріархові,
аби він дав грамоту, якою визнає коронування закон-
ним. Патріарх Єремія грамоти не дав, пояснюючи мос-
квинам, що коронувати королів мають право лише два
патріархи: Римський (папа) та Царгородський (Все-
ленський православний), а про митрополитів і говори-
ти годі. Єремія запропонував Московщині прислати свого
заступника (екзарха), який іменем Вселенського патр-
іарха наново коронуватиме Івана IV. Московщина відмо-
вилася.

Отже патріарх Єремія грамоти не дав, проте в мос-
ковських архівах така грамота ... є — без дати, в ній вип-
равлені слова, і палеограф В.Регель довів, що грамоту
написали і підписали московські урядовці в Москві, ще
й пізніше виправляли. П.Мілюков визнає її за підробку.
Московщина ж долучила її до збірників законів як істо-
ричний документ законності коронації.

(Закінчення розділу у наступному номері)
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Втрачене посвідчення особи, яка проживає в гірському
населеному пункті, серія А № 422081(реєстраційний номер 2501),
видане 15.11.2018 р. на ім’я Орисі Іванівни Німців, вважати
недійсним.

Колектив та депутатський корпус Кривківської сільської ради вис-
ловлюють щире співчуття секретарю сільської ради Аллі Василівні
Ришканич з приводу тяжкої втрати - смерті батька - Василя Ігнато-
вича.

Церковне братство та парафіяни церкви Святого Миколая с. Крив-
ка сумують з приводу смерті паламаря Василя Ігнатовича Ловаса і
висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного.

Колишні працівники «Агрозаготторгу» та друзі глибоко сумують з
приводу передчасної смерті Віктора Володимировича Яворського
і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного.

Колектив Турківського НВК висловлює щире співчуття вчительці
початкових класів Терезі Петрівні Яворській з приводу тяжкої втра-
ти – передчасної смерті чоловіка.

Батьки та учні 3-Б класу Турківського НВК висловлюють щире
співчуття вчительці Терезі Петрівні Яворській з приводу тяжкої втрати
- передчасної смерті чоловіка.

Колектив філії «Турківська ДЕД» глибоко сумує з приводу смерті
колишнього працівника Івана Михайловича Вековіщева і вислов-
лює щире співчуття рідним і близьким покійного.

Сім найпоширеніших
помилок при

заряджанні телефону
Здавалось би, є телефон — є успіх. А ні. Ще важливо, щоб був

зарядний пристрій біля себе і місце, куди б його ввімкнути. Все ж
так просто! Та виявилось,  не все. Щодня мільйони людей допуска-
ють одні й ті ж помил-
ки, бо не знають дея-
ких не тільки секре-
тиків, а й елементар-
них речей. Уявіть
лише, ми не вміємо
правильно заряджа-
ти телефони. То нумо
вчитись!

Не залишайте за-
рядний пристрій в
розетці, коли не ко-
ристуєтесь ним!

Пристрій працює
завжди, коли
ввімкнений. І не важливо, чи заряджається ваш мобільний. Довга
робота зарядного може призвести до короткого замикання і
збільшення рахунків за електроенергію.

Не заряджайте до 100%
Так батарея швидше зношується, бо ви зменшуєте кількість її

циклів заряджання-розряджання.
Не залишайте заряджатись на ніч
Телефон зарядиться, потім трохи розрядить, потім знову заря-

диться. таким чином батарея буде перегріватись, електроенергія
збільшуватиметься, а батарея зношуватись.

Не користуйтесь телефоном під час процесу заряджання
Телефонові важко одночасно набирати енергію та віддавати, тому

він працюватиме гірше. Найкращий варіант — вимикати телефон
на час заряджання.

Не заряджайте телефон в чохлі!
Енергія буде накопичуватись в телефон у вигляді тепла, а чохол

буде це тепло стримувати, отже, телефон нагріватиметься та зно-
шуватиметься батарея.

Не користуйтесь невідомими програмами, які контролюють ро-
боту батареї

Будь-якій техніці буде найкраще із власним програмним забез-
печенням, не ризикуйте.

Не заряджайте телефон від ноутбуків та комп’ютерів
Швидкість зарядки буде дуже малою, навіть якщо ви увімкнете

«швидке заряджання», то це не спрацює. так телефон може й добу
заряджатись.

І не дарма: в ході еволюції ми
чітко засвоїли, що комахи
кyсаються, поширюють iнфекцію
і псують продукти.

Людина сама ж і приваблює їх

своєю життєдіяльністю. Візьме-
мо, наприклад, мурашок. Зале-
жалий брудний посуд, крихти на
підлозі і столі, сміття, що знахо-
диться в відрі кілька днів, – для
них просто «земля обітована».

Втоpгнення мурашок часто
відбувається влітку. Домашні му-
рахи безпечні, хоч і не симпа-
тичні на вигляд.

Найнeприємніше те, що ма-
ленькі непрохані гості проника-
ють в житлові приміщення, по-
взають по меблях і кухонному
начинню, потрапляють в цукор-

ницю і в цілому всіляко
засмyчують своєю присутністю.

Спритна пенсіонерка Олена
Петрівна знає, як назaвжди
позбyтися мурашок в будинку
без шкiдливої хiмії, безпечними
для дітей і домашніх вихованців
методами.

Секрет її перемоги – гвозди-
кова олія.

«У мене вдома завжди є ефі-
рна олія гвоздики. Я постійно
беру її з собою в дорогу, адже
воно вiдлякyє комарів. А тепер я
переконалася ще і в тому, що
мурахи теж бояться гвоздичної
олії! » – ділиться досвідом муд-
ра жінка.

Вона просто завдала кілька
крапель духмяної олії в кожен
кут приміщення, і мурахи одразу
ж почали тікати!

Щоб охопити велику площу бу-
динку, готують спеціальну гвоз-
дикову суміш. Тобі знадобиться
склянка з теплою водою і 5-6
крапель ефірної олії гвоздики.
Ретельно розмішай розчин, про-
мокни ним ганчірку для підлоги
і протри підлогу у всіх приміщен-
нях.

Такий простий спосіб вiдлякає
комах і вони пропадуть з дому
менше ніж за добу. Справа у
тому, що мурашки не переносять
фeнoл – отpyйну речовину, що
міститься в невеликій кількості
в гвоздичній олії.

Можна приготувати засіб про-
ти мурах з ефірними оліями у
вигляді спрею, який зручно бра-
ти з собою в дорогу. Перевірено,
що такий засіб відмінно вiдлякує
і кліщів! Для його приготування
налий у склянку води по 1 ч. л.
ефірної олії гвоздики і герані, 1
ст. л. спupту, перелий у пляшеч-
ку з розпилювачем і перед зас-
тосуванням ретельно збовтай
суміш.

Обробляй цим засобом мура-
шині доріжки 1 раз у 3 дні, і му-
рахи підуть з твого будинку. Гвоз-
диковим розчином можна об-
прискувати одяг і шкіру для
відлякування кліщів. До речі,
засіб відмінно захищає і тварин
від комах.

Микола ОГОРОДНИК.

ÌÓÐÀÕ Ó ÁÓÄÈÍÊÓ
Á²ËÜØÅ ÍÅ ÁÓÄÅ

Мурах в моєму домі більше немає. Ось, що мені допомогло.
Цей метод раджу всім. Збережіть, скоро пригодиться.Насо-
лода літньої пори може бути зiпсована одним малоприємним
явищем – комахами. На інстинктивному рівні в людях закла-
дено стpах і огuду до них.

ОБІКРАЛИ
ЛОТОК

НА БАЗАРІ
На початку липня з письмо-

вою заявою до Турківського
відділення поліції звернулася
жителька м. Турка і повідоми-
ла, що невідомі особи, шляхом
розбиття навісного замка,
проникли в її торговий лоток,
який розташований на речо-
вому ринку в райцентрі, та
викрали одяг на суму 30 ти-
сяч грн.

По даному факту працівники
поліції проводять досудове роз-
слідування і просять всіх, кому
що-небудь відомо про цю краді-
жку, повідомити. Анонімність га-
рантують.

Наш кор.

ПОМЕРЛА У ВЛАСНОМУ
ПОМЕШКАННІ

Останніми роками стала великою проблемою для літніх лю-
дей безпечна старість. Досить часто дідусі чи бабусі зали-
шаються одинокими через те, що діти змушені в пошуках за-
робітку їхати за кордон, або ж переселяються в інші регіони
України, де можна краще жити, маючи добру роботу та зароб-
іток. Хоч є і випадки, коли вони приречені взагалі на са-
мотність, не маючи ані дітей, ані онуків.

Самотньо проживала по вул. Василя Стуса м.Турка і громадянка
К., 1956 року народження. Зазвичай виходила на прогулянку, спілку-
валася із знайомими. Лихе запідозрили сусіди, які впродовж чоти-
рьох днів не бачили, щоб вона виходила з оселі. В недобрих здогад-
ках звернулися до відділення поліції. І коли поліціянти разом з ря-
тувальниками заглянули в будинок через вікно, то побачили мертву
господиню. Ознак насильницької смерті на тілі покійної виявлено
не було.

Наш кор.

ЗНОВУ КРИМІНАЛ
ЗА ЛІСОПОРУШЕННЯ

До Турківського відділення поліції надійшли матеріали від
ДЛГП «Галсільліс» про вчинення самовільної порубки жителем
с. В.Турів п’ятьох сироростучих дерев, породи ялиця, в лісових
угіддях Надсянського лісництва, територія якого відносить-
ся до природно-заповідного фонду (ландшафтний парк «Над-
сянський»).

Після проведення днями досудового розслідування криміналь-
не провадження в цій справі буде скероване до суду, а відтак обви-
нуваченому може загрожувати штраф до 18 тис. грн.

Наш кор.


