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Найкращу у світі матусю, люблячу бабусю, добру і щиру пра-
бабусю – Софію Михайлівну Дец – від щирого серця і з великою
любов’ю вітаємо із 75-річним ювілеєм, який відсвяткувала 12
серпня!

  У цей ювілейний день прийміть, до-
рогенька,   наш  букет  із шани, подяки  і
любові, Нехай це прекрасне життєве
свято принесе Вам радість і душевне
тепло, гарний настрій, любов рідних і
повагу друзів.

Міцного Вам здоров’я, життєвої енергії
і наснаги,  родинного затишку і  благо-
получчя, Божого благословення – на
многії і благії літа!

Ми Вас з ювілеєм сердечно вітаєм,
Здоров’я міцного Вам щиро ба-

жаєм.
Хай в Вашій хатині буде затишно

й гарно,
А небо над  Вами – ясне й безхмарне.
Залишайтеся, рідна, завжди молодою,
Щоб достаток й здоров’я пливли як рікою.
Хай Бог дає сили і щастя багато,
Щоб сторіччя ще  Ваше могли зустрічати!
З повагою –  син Ігор, невістка Ольга, внучка Іванна з чолов-

іком Миколою, правнучка Яринка.

Церковна громада УГКЦ храму Різдва Пресвятої Богородиці
с. Верхнє Висоцьке сердечно вітає з ювілеєм – 40-річчям від
дня народження – декана Верхньовисоцького деканату, про-
тоієрея  о. Романа Шибунька.

Всечесний отче, прийміть наші щиросердечні побажання.
Ми, парафіяни, з величезним задоволенням та увагою слухає-
мо Ваші щирі, розумні та змістовні проповіді, котрі утверджу-
ють нашу віру і любов до Бога. Ми всі молимося, щоб зерна

Божого слова, які Ви засіваєте, при-
носили земні плоди та велику нагоро-
ду на небі.

Дякуємо Вам за Ваше невтомне і
віддане служіння Богу і парафіянам.
Складаємо наші щирі молитви до Бога
та Матінки Божої і просимо для Вас  і
Вашої родини Господнього благосло-
вення, великої Божої благодаті та ряс-
них Господніх ласк на многії і благії літа!

Нехай засів Ваш не пропаде марно
І не поглине світу темнота.
Хай зійде зерно і вродить рясно
І зміцнюється віра у Христа.
Зичимо здоров’я, щастя і добра,

Від Бога – ласки, від людей – поваги.
Опіку хай зсилає Мати Пресвята
На довгий і щасливий вік – на многії літа!

Дорогеньку, милу, люблячу, радісну, турботливу дружину, ма-
тусю і бабусю, жительку с. Верхнє Висоцьке – Людмилу Іванівну
Надич – з 55- річним ювілеєм вітають
чоловік Василь, донечки Василина,
Михайлина, Уляна; зяті Андрій та Ми-
хайло; онуки Андріана, Марія та Ва-
силько. Ми раді Вас, рідненька, при-
вітати у ці сонячні гарні дні, бо Ви для
нас  – дружина, мати і бабуся, і кращої
немає на землі.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж лю-

дей,
Найкращі всі, що до вподоби,

квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя, миру,
Радості земної і тепла!

Педагогічний колектив Явірського НВК   шле
найщиріші вітання з нагоди золотого ювілею
вчителю зарубіжної літератури Наталії
Євстахіївні Усик.

Шановна Наталіє Євстахіївно, у радісний і
світлий день  Вашого на-
родження бажаємо Вам
щасливого сьогодні і  радіс-
ного завтра, творчих успіхів
і натхнення, залишатися й
надалі чудовою людиною й
професіоналом своєї спра-
ви. Нехай Вас супроводжу-
ють  у житті тільки щира лю-
бов, здоров’я і благополуч-
чя , світла радість і людсь-
ка повага.  Многая і благая
Вам літ!

Щоб спокій і мир панува-
ли в родині,

Щоб сонце всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають лихо й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

Відділ освіти і районна профспілкова
організація працівників освіти і науки щи-
росердечно вітають із золотим ювілеєм
методиста методичного кабінету відділу
освіти Наталію Євстахіївну Усик.

Шановна ювілярко! Нехай на Вашому
життєвому полі сіється і родить тільки
добро, множиться щастя, здоров’я, дос-
таток і благополуччя. Хай роки залиша-
ють лише світлі спогади, а майбутнє готує
ще багато літ, сповнених радістю, добром
і надією.

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають

квіти,
Ми  Вам життям
бажаєм твердо
йти

І дням май-
бутнім від душі
радіти!
Щоб серце щод-

ня зігрівало теп-
ло,
Щоб завжди в душі

панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без  ліку
І довгого-довгого щедрого віку!

Профспілкова організація і колектив Боринського професійного ліцею
народних промислів і ремесел щиросердечно вітають з ювілейним днем
народження заступника директора з навчально-виховної роботи Любов
Станіславівну Дудурич і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я,
гарного настрою, любові рідних та поваги друзів, миру і довголіття.

Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розцвіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже Вам здоров’я і натхнення,
 Щоб Ви прожили ще багато літ
Під Божим і людським благословенням!

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
ÊÂÀÐÒÀË ÇÀÁÓÄÎÂÈ

ÄËß Ó×ÀÑÍÈÊ²Â
ÀÒÎ/ÎÎÑ

45 учасників АТО/ООС, які є
в черзі на виділення  земель-
ної ділянки для будівництва
житла,  почергово отрима-
ють рішення на ділянки в
кварталі забудови по вул.
Травнева в м.Турка.

Загальна площа проектованої
ділянки – 4,7657 га, загальна
площа ділянок – 3, 3536 га було
затверджено  на сесії Турківсь-
кої міської ради, яка відбулася
30 липня цього року,  Цьому
рішенню  передували гро-
мадські слухання, що  пройшли
14 липня у Турківській міській
раді, які   й  рекомендували  сесії
міської ради затвердити місто-
будівну документацію (деталь-
ний план території) та   звіт про
стратегічну екологічну оцінку зе-
мельної ділянки  кварталу забу-
дови.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Ì²ÖÊÅÂÈ×À – ÍÀ Ô²Í²Ø²
Фінішують роботи з укладки бруківки  на проїзніій частині

вул. Міцкевича. Турківчани любуються дорогою, але водночас
цікавляться, чи буде міська рада робити тротуари, які на фоні
нової дороги виглядають  досить непривабливо.

На жаль, привести їх до належного стану цього року не вдасться.
У міській раді повідомили, що на це немає коштів. А тому, як мінімум,
доведеться чекати до наступного року. Зараз тротуари лише косме-
тично полагодять своїми силами.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Сонячного літного дня, 10 серпня, відсвяткувала свій юві-
лейний день народження учитель Верхньовисоцького НВК
Людмила Іванівна Надич.

Дорога наша Людмило Іванівно! Педагогічний колектив
щиросердечно вітає Вас з цим прекрасним ювілеєм і бажає
Вам: нехай життя Ваше буде світлим, як со-
нячний день, повним, як келих із шам-
панським, безхмарним, як небо над пус-
телею, і нехай, як зірки в нічному небі,
завжди у Вас горять вогники надії. Будь-
те здорові, будьте кохані, будьте спов-
нені сили і енергії. Нехай кожен прожи-
тий день буде світлим і радісним, сповне-
ним тепла і любові близьких і рідних людей.
Божого благословення Вам на многії літа!

Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає.
І кожна мить, неначе птах,
Крилом любові, ласки огортає.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із ювілеєм,
який святкує 14 серпня, прекрасну душею, чуйну, добру, до-
рогу нам людину – Галину Миколаївну Макарець, жительку с.
Шум’яч.

 Рідненька наша, бажаємо Вам
міцного здоров’я, безмежного щас-
тя, мирного  неба над головою, доб-
ра, радості, Божого благословення –
на многії і благії літа!

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зрос-

тили,
Що Ви нас любите, завжди пома-

гаєте,
Молитесь за нас, добра нам ба-

жаєте.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не

тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, щира, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас – найкраща!
З повагою –  сини Андрій, Юрій, Іван; невістки Людмила,

Лєна, Анна; онуки Ілля, Анна, Іванна, Марія, Софія, Наталія,
Ліля, Іван; свати і вся велика родина.

5 вересня - початок виборчо-
го процесу чергових та перших
місцевих виборів.

До 6 вересня - подання до
ЦВК копії рішення вищого керів-
ного органу політичної партії про
участь її місцевих організацій у
місцевих виборах.

До 10 вересня - визначення
на підставі відомостей Держав-
ного реєстру виборців станом на
день початку виборчого проце-
су розміру грошової застави для
кожного єдиного сільського, се-
лищного, районного в місті,
міського, районного, обласного
виборчого округу.

Від 15 до 24 вересня - вису-
вання кандидатів у депутати,
кандидатів на посаду сільсько-
го, селищного, міського голови.

До 2 жовтня - оприлюднення
відомостей про реєстрацію кан-
дидатів у депутати в багатоман-
датних виборчих округах з ви-
борів депутатів сільських, се-
лищних, міських рад (територі-
альних громад, з кількістю ви-
борців до 10 тисяч), кандидатів
на посаду сільських, селищних,
міських голів – у визначений
відповідною комісією спосіб.

Початок передвиборної агі-
тації - наступного дня після дня
прийняття відповідною терито-
ріальною виборчою комісією

«З метою забезпечення однакового застосування на всій
території України законодавства про місцеві вибори під час
організації підготовки та їх проведення, Центральна виборча
комісія затвердила Календарний план основних організаційних
заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовт-
ня 2020 року:

КАЛЕНДАРНИЙ
ПЛАН ВИБОРІВ

рішення про реєстрацію канди-
дата (кандидатів).

До 5 жовтня - звернення про
відмову від балотування канди-
датів та партій.

До 7 жовтня - затвердження
тексту виборчого бюлетеня.

До 9 жовтня  - утворення
дільничних виборчих комісій.

До 13 жовтня  - передача
дільничній виборчій комісії зви-
чайної виборчої дільниці попе-
реднього списку виборців на
паперовому носії та виготовле-
них іменних запрошень.

До 15 жовтня - надсилання
або доставка в інший спосіб
кожному виборцю іменного зап-
рошення.

До 19 жовтня - подання до
дільничної виборчої комісії зви-
чайної виборчої дільниці або
безпосередньо до органу ве-
дення Державного реєстру ви-
борців заяви про уточнення по-
переднього списку виборців, у
тому числі про включення або
виключення зі списку себе осо-
бисто або інших осіб, а також
щодо наявності або відсутності
відміток про постійну не-
здатність виборця пересуватися
самостійно.

До 19 жовтня - подання рішен-
ня суду про внесення змін до
списку виборців до відповідного

органу ведення Державного
реєстру виборців або до відпов-
ідної дільничної виборчої комісії
для негайного направлення до
такого органу.

До 22 жовтня - передавання
уточненого списку виборців на
паперовому носії дільничній ви-
борчій комісії звичайної вибор-
чої дільниці.

Від 23 жовтня до 20:00 25
жовтня - заборона оприлюднен-
ня чи поширення в інший спосіб
результатів опитування гро-
мадської думки, пов’язаної з
виборами, в тому числі щодо
кандидатів, організацій партій –
суб’єктів виборчого процесу, а в
день голосування – оприлюд-
нення результатів опитування
виборців щодо їхнього волевияв-
лення під час голосування.

О 24:00 23 жовтня - завершен-
ня передвиборної агітації.

24 жовтня – «День тиші».
До 20:00 23 жовтня - подання

до дільничної виборчої комісії
поштою або через інших осіб
власноручно написаної заяви
виборця з проханням забезпе-
чити йому голосування за місцем
перебування.

ВІД 08:00 ДО 20:00 25 ЖОВТ-
НЯ 2020 РОКУ - ПРОВЕДЕННЯ
ГОЛОСУВАННЯ.

До 3 та 6 листопада включно
- встановлення підсумків голосу-
вання.

Любов БІЛЕВСЬКА,
головний спеціаліст відділу

ведення Державного реєстру
виборців апарату Турківської
РДА.

РІШЕННЯ  № 837
XLI  ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ ТУРКІВСЬКОЇ  РАЙОН-

НОЇ  РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ VII  СКЛИКАННЯ
від   06  серпня  2020   року

Про обов’язкове виконання Державного Гімну України учнями,
вихованцями та педагогічними працівниками у закладах осві-

ти району
Відповідно до статей 20, 65 Конституції України, законів України

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту» та «Про повну
загальну середню освіту», Плану заходів щодо популяризації дер-
жавних символів України, виховання поваги до них у суспільстві,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
07.12.2016 № 954-р, з метою популяризації та виховання у меш-
канців Турківщини шанобливого ставлення до державних символів
України, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Доручити відділу освіти Турківської райдержадміністрації:
1.1. забезпечити проведення педагогічними працівниками роз’-

яснювальної роботи серед учнів із шанобливого ставлення до дер-
жавних символів, а також вивчення учнями закладів освіти Держав-
ного Гімну України;

1.2. забезпечити обов’язкове виконання учнями, вихованцями та
педагогічними працівниками у закладах освіти Державного Гімну
України на початку кожного навчального дня та під час проведення
урочистих заходів.

2. Офіційно оприлюднити це рішення у спосіб, визначений чин-
ним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
депутатську комісію Турківської районної ради з гуманітарних пи-
тань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального
захисту населення.

Голова районної ради Володимир Лозюк.

«БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ТУРКА»
Проект  Турківської міської ради «Безпечне місто Турка»

став переможцем конкурсу ініціатив місцевих карпатських
громад. За інформацією Турківської міської ради, загальний
 бюджет проекту – 161300, 00 грн.

На конкурс ініціатив місцевих карпатських громад від асоціації
«Єврорегіон: Карпати-Україна» відібрали 12 проектів зі Львівщини.
Ці проекти отримають грантове фінансування – на них виділили
два мільйони гривень. Більшу частину вартості кожного проекту по-
криває грант, а  власний внесок переможців має становити близько
20 відсотків від заявленої суми.

Проект «Безпечне місто Турка» – це облаштування  двох аналі-
тичних вузлів відеоспостереження та виведення інформації на пульт
реагування в Турківське відділення Самбірського відділу поліції.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Ç ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÍßÌ ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²¯
ÄÎÂÅÄÅÒÜÑß ÏÎ×ÅÊÀÒÈ

Далеко за межами Турківщини, та навіть і Львівщини, знають унікальну пам’ятку
архітектури національного значення – дерев’яну церкву Святого Михаїла, збудовану 1883 року,
в с. Ісаї. На превеликий жаль, сьогодні вона знаходиться в досить-таки занедбаному стані й
немає чітких перспективних планів, як цей унікальний витвір сакрального мистецтва можна
привести до належного стану.  Хоча туристи, що бувають у нашому краї, цікавляться храмом,
а відтак і дивуються, як можна було допустити таке недбальство.

Щоправда, на різних рівнях влади неодноразово   були обіцянки  (і навіть запевнення) реставрувати
храм, частково навіть на це скеровувалися кошти. Місцеві жителі кажуть, що приїжджали майстри, хоч
їхня робота не була надто ефективною.

Черговий раз акцентувала на необхідності реставрації храму
депутат Турківської районної ради, жителька с. Ісаї Оксана Галишин.
Вона звернулася з депутатським запитом до сесії районної ради,
на якій було вирішено скерувати звернення до Львівської обласної
державної адміністрації. Звідти надійшла відповідь  на адресу
депутатки  та Турківської районної ради, за підписом заступника
голови ЛОДА Юрія Холода, в якій зазначено: «У 2018 році в програмі
«Охорона, збереження культурної спадщини Львівської області на
2018-2020 роки» (затверджена рішенням сесії Львівської обласної
ради від 05. 12. 2017 року, №557) було передбачено проведення
першочергових невідкладних робіт на пам’ятці архітектури в с. Ісаї
Турківського району.

 За кошти, виділені з обласного бюджету у 2018-2019 рр., було
забезпечено коригування проектно-кошторисної документації,

проведення експертизи проекту, проведення відкритих   торгів та розпочато першочергові невідкладні
роботи на пам’ятці в с. Ісаї.

Рішенням сесії Львівської обласної ради від 11.02. 2020 року, №981 « Про внесення змін до обласних
програм та показників обласного бюджету на 2020 рік» затверджені напрями використання бюджетних
коштів на 2020 рік до вищевказаної програми. Церкву Святого Михаїла у с. Ісаї Турківського району не
включено до переліку об’єктів, для яких передбачено співфінансування з обласного бюджету на
проведення реєстрації у 2020 році.

Враховуючи вищевказане, облдержадміністрація просить вашого сприяння у забезпеченні
співфінансування з районного бюджету для реставрації пам’ятки в с. Ісаї, в сумі 500 тис. гривень, з
метою продовження її  реставрації у 2020 році».

Наразі в районному бюджеті таких коштів немає, а відтак і з реставрацією храму доведеться почекати.
Хоч сама   унікальна церква конче цього потребує.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ПРОЙШОВ ПЕРЕВІРКУ
ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ!   

– Пане Максиме, навіщо ви проміня-
ли, по суті, проекти майбутнього,
адже зелена енергетика – це дуже
круто, на рутинну невдячну роботу
держслужбовця? В області завжди є
проблеми: в освіті, в медицині, в гос-
подарці...

– Я уже зазначав, що погодився на цю
посаду не одразу. Але ж мені довірили
область. Це для мене був черговий важ-
ливий виклик. Я розумів, що буде склад-
но... Але й у бізнесі ми подолали вели-
чезні виклики. Зате який результат!

Коли ми розпочинали свій перший про-
ект з вітряками, то всі сприймали ідею
скептично. Ми тільки документацію готу-
вали кілька років. Адже Європейський
банк реконструкції та розвитку, перш ніж
надати кредит, скрупульозно вивчав бук-
вально все. А нас – приватну компанію з
великою мрією збирати енергію вітру –
сприймали як фантазерів…. Одне сло-
во, ми були наполегливі, старалися. А
тому так званий європейський “кастинг”, 
тобто перевірку ЄБРР, – пройшли. Нам
довірили гроші на  реалізацію ідеї. 

Уявіть собі габарити обладнання, яке
нам довелося перевозити: лопать вітро-
турбіни досягає в довжину 56 метрів, ге-
нератор важить 70 тонн. Ми виконали
цілий комплекс робіт для розширення
доріг.

Ìàêñèì ÊÎÇÈÖÜÊÈÉ:

«ß íå ëþáëþ íåçàâåðøåíèõ
ñïðàâ, íåäî÷èòàíèõ êíèã

òà íåâèêîíàíèõ çîáîâ’ÿçàíü!»
Він не носить дорогий швейцарський годинник Rolex. Він не вдягає коштовні

костюми від “Бріоні”.  Він не терпить помпезності. Але саме він, відомий нова-
тор і молодий топ-менеджер, першим на Львівщині “примусив” сонце та вітер
працювати на людей. Так, я про Максима КОЗИЦЬКОГО. Про людину, котра
звикла у роботі орієнтуватися на результат. Але навіщо успішному управл-
інцю було йти із налагодженої роботи на цю надскладну ниву державної служ-
би? Та ще й у непрості часи: війна, коронавірус, економічні виклики… І ось уже
минули перші пів року його праці на область. Чи вдалося щось конкретно зро-
бити? Ці та інші запитання я поставив у нашій відвертій розмові очільнику
області – Максиму КОЗИЦЬКОМУ.

Компанії треба було домовлятися з
місцевим населенням про перенесення
парканів і клумб, переміщати дорожні
знаки, зрізати дерева, і навіть просити
енергетиків, щоб ті збільшували висоту
ліній електропередач. Щоб “прорубати
вікно” у Львівську область для європейсь-
ких вітряків, “Еко-Оптіма” змушена була
засипати дороги на ділянці, завдовжки 40
км. Тепер, коли я проїжджаю повз наші
вітрові химери, то дивлюся на них як на
об’єкти з іншого життя…

– Але ж ви мали подолати велику
бюрократичну машину – збір довідок,
висновків… Зізнайтеся чесно, хабарі
в адміністрацію носили? А тепер ці -
люди у вашому підпорядкуванні, то
відіграєтесь?

– Та які хабарі. (Сміється). Наші доку-
менти були ідеальними, і всі це розумі-
ли. Нічого такого й не виникало.

ПРІОРИТЕТИ:
ШКОЛИ, АМБУЛАТОРІЇ, ДОРОГИ 

– Ось уже пів року ви керуєте обла-
стю. Які основні пріоритети у вашій
новій роботі?

– Я б так сказав, є три важливі пріори-
тети. Перше. Це ремонт і добудова амбу-
латорій. Щоб люди мали де перевірити
своє здоров’я чи отримати лікування, щоб
усе працювало. Друге – ремонт шкіл і за-
вершення довгобудів. Тому що наші діти

мають навчатись у комфортних умовах
вже і тепер, а не в якомусь невизначено-
му майбутньому. Третє – побудова доріг.
Щоб до нас
міг доїхати
інвестор, він
має їхати по 
в ід по в ід н ій
дорозі.

 –  I як? Є
р е з у л ьта -
ти?

– Безпе-
речно. До
прикладу, по
Жовківсько-
му району ми
закупили 6
шкільних ав-
тобусів, на за-
гальну суму
10,9 мільйо-
на гривень.
Відремонту-
вали 24 шко-
ли! Для 15-ти
амбулаторій закупили автомобілі Renault
Duster. Відремонтували дороги Куликів –
Великосілки на ділянці с. Звертів – с. Жов-
танці. Вартість робіт – 18 мільйонів гри-
вень.

По Дрогобицькому району на цей час
тривають ремонтні роботи у 24-х школах.

Також у проекті “Велике будівництво”
плануємо добудувати Новокропивниць-
кий НВК  І – ІІІ ст. та спортивний зал із
застосуванням енергоощадних техно-
логій у селі Новий Кропивник. Крім того,
проводиться закупівля – шкільні меблі,
комп’ютерне обладнання та дидактичні
матеріали за рахунок державного та
місцевого бюджетів – на суму 3313,6 ти-
сячі гривень.

Якщо брати Жидачівський район, то там

за кошти обласного бюджету вже завер-
шено дорогу Бережниця – Йосиповичі.
Розпочато мощення дороги Жидачів –
Рогізно – Бережниця. Кошти обласного
бюджету – 1,5 мільйона гривень! А ще
зроблено капітальний ремонт фасаду
приміщення Народного дому села Дем’-
янка-Наддністряна – за спільні кошти
спонсорів, громади та обласного бюдже-
ту.

Розумієте, такі роботи провадяться в
кожному районі. Просто масштаб того, що
робиться по області, не видно з якоїсь
однієї точки.

Так ось, ми закінчили дорогу Львів –
Пустомити – Меденичі. Вже цього року
маємо завершити об’їзну Трускавця там,
де є провалля. Закінчимо виготовляти
документацію по північному об’їзду Льво-
ва, розширимо на одну смугу частково
Київ – Чоп на об’їзній Львова. Це з вели-
ких проектів.

Також створена державна комісія

щодо можливості будівництва концесій-
ної дороги Краковець – Львів. За планом,
за цей і наступний рік мають бути завер-
шені проектна документація і викуп зе-
мельних ділянок під будівництво.

– Але деякі дороги були у планах уже
20 років, а віз, як мовиться, і нині там. 
То чи можливо сьогодні, у цей склад-
ний час, так багато зробити?

– Я прийшов працювати. Увесь свій
позитивний досвід хочу застосувати для
покращення життя людей, для розбудо-
ви області. Знаєте, я не люблю незавер-
шених справ, недочитаних книг та неви-
конаних зобов’язань.

Розмову вів Олег БЕРЕЗІВ.
Передрук з газети «Високий Замок».

ÏÅÐÅÄÀËÈ
ÃÐÎÌÀÄÀÌ ÌÀÉÍÎ

Схоже, що адміністративно-територіальна реформа в Україні вий-
шла на фінішну пряму і вже за якихось три місяці завершиться. Ми
житимемо не у звичних районах, а в оновлених, укрупнених. На карті
України з’являться нові об’єднані територіальні громади. Добре  це,
чи погано – покаже час. А наразі мусимо діяти, виходячи з тих норма-
тивно-правових актів і обставин, які  нам пропонують із столиці.

З огляду на те, що перестане існувати Турківський район, а відтак район-
на рада та райдержадміністрація, голова Турківської районної ради Воло-
димир Лозюк зініціював, а затим й було винесено на сесію, питання про
безоплатну передачу майна спільної комунальної власності територіаль-
них громад Турківського району місцевим громадам. Йдеться про ті при-
міщення, право власності на які має районна рада.

Так Турківській міській раді передано вбудоване нежитлове приміщен-
ня по вул. Молодіжна, 25 м. Турка  (третій поверх  так званого «нового
побуту»), вбудоване нежитлове приміщення по вул. Міцкевича, 1 м. Турка
– їдальня Турківського професійного ліцею; вбудоване нежитлове при-
міщення по вул. Січових Стрільців, 5 – приміщення, яке сьогодні займає
відділ архітектури РДА.

Боринській селищній раді передано будівлі та споруди тутешньої лікарні
– згідно переліку (лікарня, поліклініка, інфекційна лікарня, пральня, коче-
гарка, гараж, овочесховище, очисні споруди, огорожа). Ільницькій сільській
раді – колишнє терапевтичне відділення Турківської ЦРЛ, яке знаходиться
в с. Закіпці, вул. Центральна, 50.

Комісії, яку очолив заступник голови районної ради Василь Костишак,
доручено до 20 жовтня здійснити прийом-передачу майна, згідно до норм
чинного законодавства і подати акти прийому-передачі на затвердження
голові районної ради. Відповідне рішення про взяття на баланс майна
мають прийняти й сесії  Турківської міської ради, Боринської селищної та
Ільницької сільської рад.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Що ближче  до виборів, то
більше піару й самовихвалян-
ня, особливо в мережі Інтер-
нет. Із шухляд витягують
інформацію дво-трирічної
давності і, поширюючи її, да-
ють всім нам зрозуміти – по-
дивіться, які ми класні, як ба-
гато ми зробили для району.
Зрозуміло, багато користу-
вачів знайомляться з інфор-
мацією, аналізують і роблять
правильні висновки. І треба
сказати, вони є  досить різни-
ми: хтось схвалює, а хтось з
насмішкою –  іронізує. А ось
депутати районної ради
навіть обурюються – мовляв,
ми на сесіях неодноразово ви-
діляли  співфінансування на
спортивні майданчики зі
штучним покриттям та тре-
нажерне обладнання, але про
це чомусь фейсбучні піарщики
не згадують.

Ми ж вирішили розставити всі
крапки в питанні фінансування.
Отже, найдовше будували
спортивний майданчик в с. Бітля.
Його кошторисна вартість, за
інформацією районної ради, 952,5
тис. грн. У 2016 році з  обласного
бюджету було виділено 500 тисяч
гривень, відповідно, з районного –
200 тис. грн. Наступного року з
обласного – 150 тис. грн.,  з район-
ного –  1700 гривень. І на завер-

шення будівництва, у 2018 році
область дала 20 тис. грн.,  рай-
онний бюджет – 50 тис. 800 гри-
вень.

Наступним був майданчик в
м. Турка. Його спорудили у 2017
році. Обласні кошти – майже 800
тисяч гривень, кошти місцево-
го бюджету – 186 тис. грн. З них
148, 1 тис. грн.. виділив міський
бюджет, 37,9 тисячі гривень –
районний бюджет. Загальна
кошторисна вартість – 985,8
тис. грн. Два роки (2018-19 рр.)
облаштовували майданчик у с.
Завадівка. Обласний бюджет на
цей об’єкт передбачив 733 тис.
грн., з районного бюджету вид-
ілили 253,8 тис. грн.  200 тис.
грн. – Завадівська сільська
рада.

Останній майданчик було
урочисто відкрито в с. Нижня
Яблунька у минулому році. На
його будівництво затрачено
689,7 тис. грн. – обласний бюд-
жет, 264,8 тис. грн. – районний
бюджет.

 На цей рік заплановано один
майданчик в смт. Бориня. Рай-
онний бюджет уже виділив на
це будівництво 150 тис. грн.,

очікується, що з обласного над-
ійде 700 тис. грн.

Щодо обласної програми з об-
лаштування тренажерного об-
ладнання, то ситуація виглядає
наступним чином. У 2016 році
тренажери встановлено в селах
Лімна та Вовче. По 50 тис. грн.
на це затрачено з обласного бюд-
жету й по 5 тис. грн. – з районно-
го. У наступному році такі ж май-
данчики з таким же розподілом
фінансування облаштовано в
селах Карпатське та Ластівка, а
в 2018-му –  у с. Нижня Яблунь-
ка. У цьому ж таки році майдан-
чик став до послуг жителів у с.
Ільник, щоправда, окрім 50 тис.
грн.. обласних,  місцевий бюджет
виділив 10 тис. грн., а до май-
данчика в м. Турка – 20 тис. грн.
У минулому році на встановлен-
ня тренажерів с. Бітля та Сянки
обласний бюджет дав по 70 тис.
грн., а районний, відповідно, 38,4
та 10 тис. грн.

Співфінансування (різні суми)
виділяли і сільські бюджети. Ак-
тивно долучалися до облашту-
вання спортмайданчиків і
місцеві громади.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЩОБ БУЛО ЧЕСНО Й
ЗРОЗУМІЛО
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З-поміж багатьох визначень
та суджень видатних церковних
діячів минулого та проповідників
сьогодення щодо місії священ-
ника, особливе, таке, що запало
в душу, дало спонуку до глибин-
них роздумів, сказане отцем
Юстином Бойком:  «Перша й
найголовніша місія священника
– бути другим Христом у місці, де
тебе Бог поставив.» І втішно, що
в цьому я непоодинокий. Дня-
ми побував у с. Верхнє Висоць-
ке і мав приємне спілкування з
парафіянами тутешнього храму
Різдва Пресвятої Богородиці
УГКЦ, які надзвичайно трепет-
но і вдячно розповідали про сво-
го настоятеля, порадника і ду-
ховного провідника – о. Романа
Шибунька. В цьому чудовому
селі він вірою і правдою ось уже
12 років голосить слово Боже,
вміло провадить непростою хри-
стиянською дорогою своїх при-
хожан, навчає їх і вчиться у них,
прославляючи Господа, задля
спасіння людських душ.

Надзвичайно приємним  і, без
сумніву, корисним і повчальним
для мене особисто, видалося
більш як годинне спілкування в
затишній оселі отця Романа та
їмості Галини, де  здається, що
й стіни смиренно дихають доб-
ром. І мимоволі пригадався
вислів    якоїсь непересічної осо-
бистості « Є люди, яких можна
знати  все життя і забути за один
день, а є, яких можна знати один
день і згадувати все життя». Це,
власне, про моїх нових знайо-
мих.

Йти по житті священичою до-
рогою – це найперше Господнє
покликання та , певна річ, усві-
домлений вибір о. Романа. Хоч
він каже, що Всевишній  кличе
кожного. Важливо відчути і роз-
винути покликання, докласти зу-
силь для того, щоб цей намір
став реальністю. Ще будучи юна-
ком, в кінці 80-х років ХХ століття,
в часі перших демократичних
віянь в тодішньому Радянсько-
му Союзі, він не просто відвіду-
вав місцевий  храм, а прислуго-
вував священнику й потайки роз-
мірковував про майбутній жит-
тєвий вибір. Придивлявся, дос-
луховувався, тоді ще по-дитячо-
му зважував душпастирський
обов’язок і відповідальність.
Коли мова заходила про вступ у
духовну семінарію, задавав собі
запитання, а чи зможу, чи все в
мене вийде?  Після закінчення
школи вирішив взяти паузу для
роздумів і   поки не вступати до
духовного закладу. Попри це, все
більше цікавився релігійною  те-
матикою, спілкувався з настоя-
телем храму, читав духовну літе-
ратуру. А коли відслужив
військову службу, уже сформова-
ним та утвердженим в намірі

активно взявся за книжки, готу-
ючи себе до іспитових випробу-
вань. І старання не були марни-
ми. З першої спроби став студен-
том Дрогобицької духовної сем-
інарії. Хоч, по правді, о. Роман
сьогодні пригадує, що  багато
знайомих, та й навіть рідних лю-
дей, не вірили в  успіх. Але все-
бачачий Господь, знав про його
щирі наміри, тим більше, що хло-
пець довірився волі Всевишнь-
ого, який подбав про його май-
бутнє. Уже тоді в семінарії Ро-
ман чітко визначив для себе
важливі принципи ду-
ховного життя: у щас-
ливі моменти  – про-
славляти Бога, у важкі
моменти –  шукати
Бога, у тихі моменти  –
поклонятися Богу, у бо-
лючі моменти –  дові-
ряти Богу, кожної миті
шукати Бога. Власне до
цього він спонукає при-
хожан церкви у духов-
них практиках. І вони за
все, без сумніву, йому
вдячні.

У виборі своєї життє-
вої дороги о. Роман
безмежно вдячний за
добрі поради та наста-
нови, духовну спонуку
тодішньому настояте-
лю храму в с. Старява,
що на Мостищині, о. Та-
расу Шпегу, а також уже
покійному, св. пам’яті о.
Богдану Телятинсько-
му. Своїм життям, вчин-
ками, твердою вірою
вони запалювали, на-
дихали, пригадує мій
співрозмовник.

Швидко минули роки навчан-
ня, наповнені життєвими подія-
ми і щоденним вдосконален-
ням, утвердженням у вірі та жит-
тєвому виборі служити людям,
нести їм Слово Господнє. Отець
Роман дякує Богу і долі за те, що
в часі навчання в семінарії
зустрів надійну життєву супутни-
цю, порадницю, однодумця,
ревну християнку Галину, учасни-
цю церковного хору, яка й стала
його дружиною, а згодом до цьо-
го статусу додалося ще й почес-
не «їмость». Таким        чином
об’єдналися два серця, що ста-
ли битися в унісон, ніжно і сми-
ренно, у повазі та взаєморо-
зумінні.

Раділа і хвилювалася п. Гали-
на разом з батьками о. Романа
в часі його священичих свячень,
уділених єпископом Самбірсь-
ко-Дрогобицької єпархії, св. па-
м’яті владикою Юліяном Воро-
новським.

Можна вважати, що власне
тоді розпочалася бойківська
сторінка  життя о. Романа. Спер-

шу його скерували на практику в
с. Верхнє Висоцьке, а згодом,
коли виникла необхідність, вла-
дика потвердив свій указ і зали-
шив о. Романа тут на парафії. І
це призначення, як показала
12-річна життєва історія,  було
Богом благословенне. Це ствер-
джує сам отець і  парафіяни. За
роки душпастирської праці він
тут став своїм, шанованим і ав-
торитетним, добрим порадни-
ком і наставником. У стосунках
о. Романа і членів громади гар-
монійно поєднані щирість і доб-
ро, пошана і турбота, відпові-
дальність і обов’язок, які що-
день укріплюються вірою і лю-
бов’ю. А нещодавно звичні обо-
в’язки о. Романа значно розши-
рилися, зросла й відпові-
дальність. До урядів адміністра-
тора парафії Різдва Пресвятої
Богородиці в с. Верхнє Висоць-
ке (матірна громада), настояте-

ля і опікуна дочірної громади По-
крови Пресвятої Богородиці в с.
Либохора, духовної станиці свя-
того Миколая с. Комарники до-
далися ще й обов’язки декана
Верхньовисоцького деканату. А
декан, як відомо, є представни-
ком єпископа на даній території,
уповноваженим вирішувати усі
проблеми, будучи посередни-
ком між єпархією і громадами.
Попередній  о.-декан Василь, що
сьогодні служить на парафії в с.
Стрілки Старосамбірського
району, впевнено каже, що свої
уряди передав в надійні, турбо-
тливі руки знаючому і розсудли-
вому, високоморальному духів-
нику, який має авторитет й по-
вагу в єпархії, серед священників,
в громадах деканату. Він є тим
світлом, що освітлює земну жит-
тєву дорогу, що веде до покаян-
ня і вічності.

Сам же о. Роман, розміркову-
ючи про роль священника в гро-
маді, провів влучну аналогію з
військовою операцією.

Уявімо собі наступ батальйо-

ну, полку чи дивізії. Щоб він був
успішним, без втрат, наперед ви-
силають розвідників, мовляв,
подивіться, чи безпечно? Так і
священник, який за іконостасом
стоїть спиною до прихожан і
провадить їх, створюючи для них
безпечний шлях. Сам Христос
казав, що життєва дорога не про-
ста, звивиста, часто небезпечна,
з багатьма пастками і спокуса-
ми, тому священник й попереду.
Він не жене,  не посилає попе-
ред себе громаду, а провадить
як добрий пастор, каже о. Ро-
ман. Та й справді, люди потре-
бують відданих і щирих духовних
лідерів, власне таких, якого має
громада в с. Верхнє Висоцьке та
й увесь деканат.

І це не дивно. У громаді міцно
утвердилася взаємна довіра, є
чітко визначені обов’язки, все
вирішується компромісом  і аж
ніяк не одноосібно  чи за прин-

ципом байдужого перекла-
дання обов’язків. Тому, влас-
не, громада називається
громадою. Все роблять
спільно, не нав’язуючи дум-
ки, а  аргументовано пере-
конуючи  у правильності  тієї
чи іншої пропозиції. У церкві
хто що вміє найкраще, про-
понує і робить. Власне, за
таких умов громада дорос-
тає до рівня церкви, тоді є
результат, є відповідальна
позиція кожного. Так розмі-
рковує о. Роман, так дума-
ють люди, які йому довіря-
ють.

З-поміж багатьох можли-
вих, священича місія – ба-
чити і впливати на негативні
суспільні процеси, які кида-
ють виклики християнству і
християнинові взагалі.
Особливо вони є шкідливи-
ми для молоді, яка, як відо-
мо, є прагматичною і виби-
рає те, що вигідно. Навіть
чітко не усвідомлюючи, що
це тимчасове і скоромину-
че. А, на глибоке переко-
нання о. Романа, Бог дає

нам не тимчасову, а довготрива-
лу перспективу – аж до життя
вічного. Тож логічно мій співроз-
мовник   ставить запитання: як
уберегти молодь? І зразу ж дає
відповідь – доступно і зрозуміло
показати перспективу. Якщо ти
з Богом, можна на Нього покла-
стися, Він не залишить в біді, а
якщо ти сам на сам зі своїми
проблемами, зазвичай надто
важко, або й неможливо знайти
на них відповідь.  Тут доречно
пригадати слова Блаженної па-
м’яті Любомира Гузара: «Бог
випробовує нас через різні об-
ставини. Якщо ми поставимо
Його на першому місці, житиме-
мо за Його законами і будемо
Йому довіряти, то можемо мати
оправдану надію на Його
поміч».

Добре розуміючи це, о. Роман
разом з їмостю Галиною прово-
дять активну роботу серед мо-
лоді села. Часто бувають в шко-
лах, в рамках проведення кате-
хизації, справжніми святами
були фестивалі різдвяних вер-

тепів, організація гаївок, до яких
залучали не лише дітей, а навіть
вже й літніх бабусь. Великим ав-
торитетом користувався й цер-
ковний дитячий хор, під орудою
їмості Галини. Але діти виросли,
пішли у світи. Зараз це трошки
призупинилося,  хоч деякі вихо-
ванці є й сьогодні учасниками
дорослого церковного хору.

 У вкрай важливу й потрібну
роботу з дітьми значні коректи-
ви останнім часом внесла пан-
демія, викликана Covid-19. Є
цілий ряд обмежень у спілку-
ванні, відвідуванні публічних
місць. Хоч о. Роман дивується:
ковіду нема в електричках, су-
пермаркетах, розважальних
центрах, де люди вільно ходять
і спілкуються. Виявляється, що
він міцно «оселився лише в хра-
мах». Такі заяви державних
мужів зазвичай виглядають без-
глуздими й необґрунтованими.

Зрозуміло, що в нашій розмові
з о. Романом ми не могли об-
ійти й теми майбутніх місцевих
виборів. «Коли мене запитують
поради щодо підтримки або не
підтримки того чи іншого канди-
дата, завжди кажу – голосуйте
за чесних, моральних людей, тих,
що йдуть до вас з реальними, а
не примарними перспективами.
І нехай наразі вони будуть не
такими вже й величними, але
цілком здійсненними. Я ніколи
не нав’язую своєї думки пара-
фіянам, адже знаю, що в громаді
є різні уподобання. Особисто
можу підтримувати якогось з
кандидатів, але це аж ніяк не
означає, що спонукатиму до
цього когось із прихожан. Гос-
подь дав кожному з нас волю і
розум, і власне цим  треба керу-
ватися», – розмірковує мій
співрозмовник.

Повчальним є й те, що, окрім
важкої священичої праці, о. Ро-
ман не сидить склавши руки у
вільний час, хоч його небагато.
В селі його знають як доброго
пасічника, який  сам доглядає
наразі 14 бджолосімей. До того
ж самотужки робить вулики,
рамки, наставки, словом, усе, як
досвідчений бджоляр. Поміж
тим знаходить час й для відпо-
чинку. Каже, що дуже часто, після
двох чи трьох служб Божих, про-
сто хочеться прийти, сісти і
відпочити.

Певна річ, в нашій розмові ми
обговорили ще цілий ряд про-
блем, а я почув   чимало цікавих
міркувань. Найперше про духов-
не, а  потім і про світське життя.
На завершення я запитав о. Ро-
мана, чи почуває він себе щас-
ливим, наперед знаючи, що
відповідь буде позитивною.
Адже оптимізму та життєвої
енергії йому, як кажуть, не пози-
чати.  А у відповідь почув:  «Я
щасливий, що живу, маю сім’ю,
займаюся улюбленою справою,
щодень маю нагоду спілкувати-
ся з   мудрими, хоч і  різними за
характером  і темпераментом
парафіянами, яким служу і несу
слово Боже. І завжди кажу їм, що
найбагатшою людиною є та, що
пустила Бога у своє серце. А той,
хто часто схиляє перед Богом
коліна, найміцніше стоїть на но-
гах».

Повчально, доступно і зрозу-
міло. Важливо, щоб якомога
більше людей скористалися на-
становами о. Романа, який, до
речі,  12 серпня відзначив своє
40-річчя  – в надії, вірі та Гос-
подній благодаті та взаєморо-
зумінні з громадою.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÁÓÒÈ ÄÐÓÃÈÌ ÕÐÈÑÒÎÌ Ó
Ì²ÑÖ², ÄÅ ÒÅÁÅ ÁÎÃ ÏÎÑËÀÂ

Переконаний, багато християн, тих, хто ревно сповідує Гос-
подні Заповіді, тих, хто формально, а іноді бездумно, про людсь-
ке око, проявляє своє відношення до релігії, та тих, котрі бай-
дужі до питання віри Господньої, не один раз подумки, або й
вголос, розмірковували про непросту, а для багатьох – загад-
ково незбагненну, хоч особливо відповідальну – роль священ-
ника як духовного пастиря в житті кожної особи та громади
взагалі. Зізнаюся, що і я часто розмірковую над цією темою,
зазвичай після спілкування з духовними отцями.
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 Парафіяни храму Собору Пресвятої Богородиці с. Матків
щиросердечно вітають з ювілейним днем народження –  25-
річчям –  настоятеля храму о. Юрія Шумика.

Щиро і від душі дякуємо за Ваші мудрі поради, за чуйність і
увагу до всіх земних справ, усіх проблем і за Ваші молитви.
Міцного здоров’я Вам і Вашим рідним, сімейного добробуту,
світлої радості в житті, рясних Божих благословінь.

Ми Вам щиро хочем побажати:
Сійте у серцях людських добро,
Щоб зерно це щедро проросло.
Хай Господь здоров’я посилає,
Радості і щастя додає.
Дух Святий над Вами хай витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай панує спокій, мир, добро,
Хай додасть наснаги Вам і сили,
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було!

 11 серпня відсвяткувала свій ювілейний день народжен-
ня Тетяна Миколаївна Лях, жителька с. Верхнє Висоцьке.

Дорогу і люблячу, чуйну і дбайливу дружину, матусю і не-
вістку сердечно вітають з цим прекрасним життє-

вим святом чоловік Ігор, сини Ростислав, Ігор,
Богдан; дочки Лілія і Віталіна, свекруха Ярос-
лава і бажають , аби Господь благословив її
міцним здоров’ям, сімейним затишком, до-
статком, миром, радістю на кожний прожи-
тий день.

Бажаємо удачі, щастя  й світла,
Здоров’я зичимо Тобі – з роси й води!
Щоб, як троянда, доленька розквітла
І Ти була щасливою завжди!

Наприклад, с. Вовче – дитяче
населення щеплено на 60%,
Лімна – 45%, с.В.Висоцьке-0%,
с.Гусне-0%, м. Турка - 4%. А те-
пер згадайте, якою була захво-
рюваність на кір дітей у вказа-
них територіях. Там, де було
проведено вакцинацію, захво-
рювань практично немає, а там,
де до цього питання ставляться
негативно, доводиться припиня-
ти навчання в школах через ви-
соку захворюваність.

Ще більше все ускладнилося
через коронавірус та карантинні
заходи.  Проте екологія та сучас-
ний ритм життя змушують стави-
тись до багатьох хвороб завбач-
ливіше. Як показує практика,
легше та дешевше попередити
хворобу, аніж лікувати її.

Як сказала Наталія Гончар, -
координатор ДОЗ ЛОДА з пи-
тань вакцинації : «Доступність
вакцини та сама процедура вак-
цинації на сьогодні не є пробле-
матичним процесом.  Вакцини
не тільки рятують життя окремої
людини, вони також мають ве-
лике значення для суспільства

ÂÀÊÖÈÍÀÖ²ß
ÑÒÎÑÓªÒÜÑß ÊÎÆÍÎÃÎ

У районі складна ситуація з проведенням щеплення дитячо-
му та дорослому населенню станом на кінець першого півріччя
2020року. Громадяни по-різному ставляться до вакцинації, це
видно з показників щодо охопленості щепленням населення по
оремих населених пунктах нашого району.

та економіки. Вакциновані діти
можуть спокійно відвідувати
школу, дошкільні та позашкільні
заклади, оскільки для них ризик
захворіти на вакцинокеровані

інфекційні захворювання є
мінімальним, а у разі заражен-
ня, перебіг хвороби буде суттєво
легшим та неускладненим».

В Україні, за Національним
календарем щеплень, роблять
вакцинацію від 10 інфекційних
хвороб: гепатиту В, туберкуль-
озу, кору, паротиту, краснухи,
дифтерії, правця, кашлюка,
поліомієліту і хіб-інфекції.

У дорослому віці також слід

пам’ятати про щеплення проти
дифтерії та правця – 1 раз на 10
років.

Пандемія не є перешкодою
для вакцинації. Перед будь-
якою вакцинацією здійснюється
огляд сімейним лікарем, і в разі
відсутності гострого або хроніч-
ного захворювання (якщо воно
є протипоказом до вакцинації),
робиться профілактичне щеп-

лення.
Сьогодні медичні заклади

Турківського району повністю
забезпечені всіма необхідними
вакцинами для проведення
профілактичних щеплень.

«Захистіть себе та своїх рідних
– вакцинуйтесь!»

Тетяна КОЗЛЯТНІКОВА,
лікар загальної практики

сімейної медицини.
 Ç ÁÎÐÙ²ÂÍÈÊÎÌ ÑÎÑÍÎÂÑÜÊÎÃÎ

ÒÐÅÁÀ ÁÎÐÎÒÈÑß
За повідомленням департаменту екології та природних ре-

сурсів Львівської ОДА, найбільші осередки борщівника Сосновсь-
кого зафіксовано у Турківському (218 га), Старосамбірському (89
га) та Дрогобицькому (55 га) районах Львівщини. Тож виходить,
що ми є лідером у розповсюдженні цієї небезпечної рослини. Й
справді, величезні плантації борщівника можна побачити на
Широкому – в Яворі, на території Боринської селищної ради,  по-
близу Ісаїв,  у Розлучі, Завадівці та в багатьох інших місцях. Рос-
те борщівник навіть у центральній частині міста Турка.  І тільки
повернувши землі у сільськогосподарський вжиток, коли будемо
господарювати на землі, а не залишати її на поталу борщівни-
ку,  боротьба з цією отруйною рослиною може дати  позитивні
результати.

Як відомо,  борщівник  негативно впливає на біологічне різноманіття. Він
доволі агресивно витісняє місцеві види не лише трав’яних, а й деревних
порід, монополізує територію.  До того ж він  несе шкоду нашому здоров’ю.
У борщівника Сосновського отруйний сік, який викликає важкі фотохімічні
опіки у людей і тварин.

Для боротьби з борщівником Сосновського, який тільки починає проро-
стати, використовують метод зрізання основи борщівника, близько 10 см
нижче рівня ґрунту. Рідше застосовується хімічний метод боротьби. Од-
нак, необережне використання такого методу може призвести до уражен-
ня інших рослин, мікроорганізмів, комах, забруднення водойм, кажуть спец-
іалісти-екологи.

Для зменшення негативного впливу  борщівника на навколишнє при-
родне середовище і здоров’я населення Львівщини, у кожному районі   діє
програма боротьби з цією рослиною. Так, за   інформацією Турківської рай-
онної державної адміністрації, у поточному році на проведення природо-
охоронних заходів, а саме на косіння борщівника Сосновського з районно-
го бюджету було виділено 60 тисяч гривень. Зокрема на Боринську селищ-
ну раду – 6 тис. грн., Явірську  сільську – 34 тис. грн., Ісаївську – 8 тис. грн.,
Розлуцьку – 6 тис. грн., Завадівську – 6 тис. грн. Зараз  частина коштів уже
освоєна. Хоча, за словами сільських голів,  не надто багато бажаючих є
косити  плантацію борщівника. Вручну це робити ніхто не хоче, адже рос-
лина отруйна, і кожен остерігається за своє здоров’я, Навіть якщо косити
трактором, то після  покосу  цієї рослини  довго  чути неприємний  запах,
від якого пече в горлі, важко дихати,  з’являється висип на шкірі. Та й не
всюди трактором заїдеш. Часто він росте на місцевості, порослій кущами,
густими чагарниками, або  й зовсім не прохідній.

Якщо борщівник Сосновського росте поряд, намагайтеся його знищити,
але обов’язково застосовуйте наступні поради:

– ніколи не ведіть боротьбу, не захистивши шкіру та очі, адже від момен-
ту потрапляння соку на шкіру до виникнення хімічного опіку може пройти
значний період часу;

– пам’ятайте: сік борщівника є небезпечним і здатним спричиняти опіки
під дією сонячних променів;

– найкращими методами боротьби з борщівником є скошування в період
цвітіння – двічі на рік, оскільки після першого скошування зазвичай відбу-
вається регенерація рослини та повторне цвітіння;

– ефективним також є зрізання основи борщівника на рівні близько 10
см нижче рівня ґрунту. Найкраще і найлегше це робити навесні.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ГОЛОВА КОМІСІЇ – Яворська
Марія Михайлівна, 1969 року
народження – від місцевої
організації політичної партії Все-
українське об’єднання «Батькі-
вщина».

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ
– Левицький Андрій Тарасович,
1988 року народження – від
місцевої організації Політичної
партії «Радикальна Партія Оле-
га Ляшка».

Секретар комісії – Яворська
Любов Василівна, 1965 року на-
родження – від місцевої органі-
зації Політичної партії «За Май-
бутнє».

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Бойко Мирон Іванович, 1956
року народження – від місцевої
організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЗА ОДЕЩИНУ»;

Бучак Тетяна Вікторівна, 1992
року народження – від місцевої
організації Політичної Партії
«ГОЛОС»;

Вовчанський Віталій Семено-
вич, 1968 року народження – від
місцевої організації ПОЛІТИЧ-

НОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»;

Дубравська Ірина Василівна,
1980 року народження – від
місцевої організації ПОЛІТИЧ-
НОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»;

Коханчик Віра Миколаївна,
1962 року народження – від
місцевої організації Політичної
партії «Україна Соборна»;

Кузьо Оксана Ярославівна,
1979 року народження – від
місцевої організації політичної
партії Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»;

Левицька Марія Михайлівна,
1962 року народження – від
місцевої організації політичної
партії Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»;

Маланчук Василь Федоро-
вич, 1962 року народження – від
місцевої організації ПОЛІТИЧ-
НОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТ-
ФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;

Немець Орест Іванович, 1964
року народження – від місцевої
організації Політичної партії
«Сила і Честь»;

Павлик Надія Василівна,
1958 року народження – від
місцевої організації Народно-
Демократичної партії;

Паращич Олена Остапівна,
1986 року народження – від
місцевої організації ПОЛІТИЧ-
НОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»;

Писанчин Іван Йосипович,
1956 року народження – від
місцевої організації ПОЛІТИЧ-
НОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»;

Поліщук Марина Борисівна,
1996 року народження – від
місцевої організації Політичної
партії «НОВА ПОЛІТИКА»;

Середницька Оксана Степа-
нівна, 1986 року народження –
 від місцевої організації ПОЛ-
ІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;

Яворський Микола Миколай-
ович, 1982 року народження –
 від місцевої організації ПОЛ-
ІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРО-
ДУ».

Галина СТЕФАНИК,
начальник відділу ведення

державного реєстру виборців
апарату Турківської РДА.

Додаток 281
до постанови Центральної виборчої комісії

від 10 серпня 2020 року № 172

С К Л А Д
Турківської міської територіальної виборчої комісії

Самбірського району Львівської області

Загублений військовий квиток – НК 2087040, виданий Турківсь-
ким РВК на ім’я Володимира Юрковича Іжика, вважати недійсним.
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З матеріалів ревізій дізнаємося,
що в 1711 році в Турецькому повіті,
тобто у нас, була чума; 1831, 1854,
1866, 1873 роки – холера. Вигибали
цілі села. Люди не мали засобів за-
хисту. Люди молилися і складали ле-
генди, задобрюючи лихо.

Ці усні народні витвори із предко-
віччини дійшли до нас і є чи не в
кожному селі Турківщини.

Моя бабуся, Анна Смиш, шляхет-
на селянка із патріотичного села
Ластівка, розповіла мені легенду
про те, що колись село потерпало
від пошесті, забирала вона пере-
важно дітей. І ось до однієї хати за-
бігла нага жінка і стала біля порога.
Господиня якраз поралася біля печі
– і аж ахнула. Швиденько розв’яза-
ла свою півку і огорнула голе тіло
жінки, а на плечі накинула хустку.
Заходила вона і до інших хат, але
люди в паніці не додумалися накри-
ти її одежиною. От і мстила вона. А
тут пригріли, і вона змилувалася.
Жінка щезла, і моровиця відступи-
ла.

Має свою легенду і Лосинець.
Колись, мабуть більше десятка
років тому, на автобусній зупинці в
Турці дві гонорові лосинецькі ґаздині
розповіли таку свою сільську істо-
рію. Давним-давно з Ясіночки на-
сунула холера на Лосинець. Вими-
рали поголовно люди. Хто живий –
збіглися до церкви і стали молити-
ся, просити Господа порятувати
людей від такої біди. Холера відсту-
пила, і люди постановили собі що-
року,15 липня, мати велику Службу
Божу, як на празник. В селі так і на-
зивають «холеричний празник».
Чому саме 15 липня? Напевно, тоді
Бог порятував село. «То заведено
ще дуже давно, може ще за наших
дідів-прадідів», – втрутився у роз-
мову люб’язний лосинчанин.

Не можу вказати імен оповідачів,
що я завжди роблю з їх дозволу, бо
розмова повелась невимушено,
природно, і мені навіть на згадку не
спало запитати їх імена. То ж прошу
вибачення у тих поважних лоси-
нецьких добродіїв.

Є і в нашій Ясінці пам’ятне місце,
пов’язане із тими далекими мото-
рошними часами, і легенди, народ-
жені людським болем і надією. Ось
розповідь Єви Воронової (Липич,
1921 р.н.), записана мною у 1980
році. Тут є згадка і про Ясіночку
(Ясенку Стесьову): «Мій тато, Іван
Липич, походив із Ясіночки, був з
1897 року. Він мені розповів про
Пустий, що чув ще від свого бать-
ка. Ясіночка була великим селом,
було 300 дворів. Два рази вона пу-
стіла від мору.Та біда пішла і на Яс-
інку. Один ясіночанський чоловік
ішов у Ясінку, а біда на роздорожу
попросилася на куркуші, щоби чо-
ловік ніс її горі селом. Ніс він її, ніс,
аж поки вона не сказала пустити її
на землю, бо піде уже далі сама. Так
він і зробив. Якраз, куди пішла ота
біда, стали вимирати люди. Їх тут
же ховали. Хто ще зостався живим,
стали шукати спасіння. Пішли вони
до мудрого священника за поміччю.
А він їм порадив зібрати коляду і
йти під кожну хату колядувати. А
люди кажут: «Отче, тепер літо, то
як ми будемо колядувати, а до

Різдва ще так далеко?». «Не беріт
собі то до голови, колядуйте і уви-
дите, що біда вступиться», –
відповів священник. Люди так і зро-
били. Біда почула коляду, глипнула
у вікно та й каже: «Ого, як я довго
забавилася, вже коляда, а я ще тут-
ка». І щезла. А то місце, де біда ви-
морила людей, стали називати Пу-
стий. То місце люди обгородили во-
риньом і поставили високий дере-
в’яний хрест. Кожде покоління по-
новлює вориння і хрест, бо дерево
скоро гниє. В кождій хаті старші роз-
повідають молодшим, щоби знали,
що то є цвинтар тих людей, що їх
уморила біда, яку приніс чоловік з
Ясіночки. То була чума. То місце не
мож було рушати, навіть худобі
відти сіно не давали».

Дещо інший варіант переказу за-
писано 1985 року від Марії Дудки (з
Глинищ, 1914 р.н.), який, за її слова-
ми, вона чула від своєї матері На-
стуні, що походила з роду Гулянчи-
них: «Йде дорогою чоловік, а
навстріч іде стара-престара баба
та й каже до нього: «Возьми мене,
чоловічку, на плечі і неси горі се-
лом». Послухався він, ледве
підняв, несе і з ніг падає: «Ой, які ж
ви тяжкі!». «А ти потряси мною і я
стану легшою», – відповіла. Так він
потрясав нею до трьох разів на
своїх плечах. Дійшли вони до хат, а
вона й каже: «Тут ти мене легойко
опусти, а сам іди собі, куди йшов».
А вона пішла селом і виморила мно-
го люду. Їх поховали на Пустих. То
місце файно обгородили вориньом і
поставили хрест. Хоч як сутужно
було людям із сіном, косили далеко
в лісі по кисницях, а з того місця
ніхто не брав сіно худобі, бо там
були поховані від пошести чуми».

Цікавою є розповідь Марії Сови
(1916 р.н.), котрій, з Божої ласки, уже
пішла друга сотня літ, і вона донині
при добрій пам’яті. А записано опо-
відачку ще 1970 року: «Колись ка-
зали старі люди, що там було пус-
тельне місце, так і здавна казали
«Пустий». Не росло нічого, а довко-
ла був ліс. Люди переважно сели-
лися де Вулиця, Дворище, по гор-
бах, бо доброї землі шкодували. По-
чалася велика пошесть чуми. У
давнину людей, яких забирала мо-
ровиця, не ховали на цвинтари, а
на окремім місци за межами хат.
Давно люди, хоч і невчені були, але
мали науку від Бога. Та зараза мала
бути при купі, щоби ту землю не ру-
шати, бо мож зрушити свіжу по-
шесть. Тай за тими душами треба
зосібно молитися. Тому вигиблих від
чуми і поховали на Пустих. Там
здавна посередині стоїть високий
дерев’яний криж, обгороджено во-
риньом на ялівцьових коликах. Оп-
ікується тим церква і громада.
Навіть мацкалі церкву закрили, а
той криж не рушали. Старі люди то
переповідали своїм дітьом, щоби
переповідали далі і знали, що то
місце, де треба зняти шапку і пере-
кститися».

Ця розповідь – це вже не міф, а
цілком правдоподібна історія, бо
якби поховання робили на заселе-
ному місці, то не було б суцільних
горбиків, які добре проглядалися ще

донедавна.
Розповідь цікавої оповідачки так

перегукується з Шевченковим
віршем «Чума»:

Чума з лопатою ходила, …
І со святими не співала, …

А за городами, за тином
Могили чорнії ростуть
Під хатами поміж садами,
Зашиті в шкуру і в смолі,
Гробокопателі в селі
Волочать трупи ланцюгами
За царину – , …

Жахлива картина, але все це
було… На означення всього, як в
народі казали, заразного, назви
чума і холера вживалися паралель-
но, часто підміняючи поняття.

Вже за радгоспу, що почав діяти
з 1966 року, тут став косити один
господар. Поволі упало вориння –
огорожа, повалився хрест. Хто про-
ходив – не перехрестився, віддаю-
чи шану пам’яті, бо ж не було сим-
волу, з часом стало забуватися.
Дудлянські чоловіки, за розповідя-
ми Дмитра Бонтея (Гурового) та
Дмитра Бонтея (Відворіт), просили
господаря, що косив там, поновити
хоч би хрест, але…

Вважаю, що за сприяння добрих
людей, громада зможе відновити
пам’ять про далеке покоління, кот-
ре зазнало страшного мору, не віда-
ючи, що це таке, звідки звалилося.

Уклінно прошу вибачення у ша-
нованих добродіїв, про яких ітиме
мова далі, що, без погодження з
ними, висловлюю свою думку. Вва-
жаю, що Юрій Маковецький – голов-
ний лісничий Ясеницького лісницт-
ва– справжній поціновувач націо-
нальних святинь, прийде на допо-
могу громаді стосовно огорожі «во-
риньом на ялівцьових коликах». А
народні умільці Володимир Бонтей
(Гурців), Іван Коцович (з Круга), Іван
Омелюх, Іван Пецкович (з Пустих),
Дмитро Пецкович (Скилянський),
Богдан Фальовський, без сумніву
відгукнуться, тільки поклич, бо вбо-
лівають за своє село, живуть його
тривогами. Вони докладуть свій
Божий дар до викладення скромної
невеличкої стели з гарно оздобле-
ною табличкою, на якій будуть при-
близно такі слова:

«Подорожній! Зупинись, будь
ласка! Схили голову в шанобі до
далеких наших предків, що з не-
запам’ятних віків, скошені страш-
ною моровицею – чумою, поко-
яться тут».

А зорганізувати громаду на це
благе діло зможе тільки о.Валерій
Дем’яновський, бо люди вірять
йому, поважають. Хто хоч раз чув
його літургічні проповіді чи моли-
товні світські виступи, не зали-
шиться байдужим, бо вони спону-
кають замислитися: хто я? Яке моє
місце серед славного українського
люду?, я живу чи існую?, я відстоюю
свою національну і духовну цінність
чи мені, за словами Зеленського,
все-одно під яким пам’ятником сто-
яти. Проповіді о.Валерія не тільки
змушують до роздумів, а й дають
відповіді на всі питання. Тому нам
не всеодно! То ж не будьмо «прав-
нуками поганими», а гідними хрис-
тиянами. А той Єдиний, що над
нами, Великий, Всемогутній, Добрий
і Милостивий все бачить зі Своєї
Високости і за добрі вчинки зішле
нам Свою Ласку.

Стефанія МИСЬ,
с.Ясінка.

ØÀÍÓÉÌÎ ÌÈÍÓÂØÈÍÓ
Нащадками забуте

За водою поплило.
О.Олесь.

Сивими очима давніх легенд і переказів заглядає благально
у наше сьогодення далеке минуле і нагадує, застерігає, віщує.
Кілька сотень літ тому пережили наші далекі прародичі те,
що переживаємо ми сьогодні. Тільки тоді не знали слів епіде-
мія, пандемія. Називали пошесть, мор, моровиця. Була то чума
і холера.

Дорогу, щиру, добру сестру, жительку с. Верхнє Висоцьке –
Людмилу Іванівну Надич – з ювілейним днем народження
щиросердечно вітають сестри Ольга, Євгенія, Надія – з сім’я-
ми, брати Іван і Мар’ян з сім’ями і бажають люблячій ювілярці
міцного здоров’я, родинного благополуччя, вірних друзів, зла-
годи й миру на кожен день; хай доля усміхається теплим со-
нячним промінням, зігріває душу й звеселяє серце.  Господ-
нього благословення й опіки Ангела-охоронця – на довгі, щас-
ливі і мирні роки життя.

Нехай волошками цвітуть літа пре-
красні,

Нехай здійсняться тисячі ба-
жань,

Щоб доля дарувала тільки
радість –

Ні грама бід, ні крапельки
страждань.

А в небеснім просторі, де
світяться зорі,

Де місяць серпанком пливе.
Хай Матір Господня зі Своїм Синочком
Несуть  Тобі щастя земне!

Колишнього голову правління Явірського споживчого това-
риства Івана Миколайовича Черчовича сердечно вітають з
ювілеєм працівники Явірського СТ і бажають шановному юв-

іляру міцного здоров’я, родинного тепла,
світлої радості в житті, миру, достатку, дов-

голіття.
Щиро вітаємо Вас із життєвим

святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.

Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,

А Бог хай дарує надію і тепло
На многії літа, на щастя й добро!

 Колектив правління Турківської райспоживспілки щиросер-
дечно вітає з ювілейним днем народження колишнього пра-
цівника та члена правління Івана Миколайовича Черчовича.

Шановний ювіляре, прийміть вітання від колег по роботі,
які пам’ятають Вас, цінують і поважають, як і
раніше. Міцного здоров’я  Вам,  радості в житті,
родинного затишку і тепла, Господньої лас-
ки і благословення – на многії і благії літа!

З ювілеєм щиро Вас вітаєм,
Бажаєм радості й добра.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Нехай спливає благодать небесна
На Вас завжди, усюди, повсякчас,
Хай  ангелів заступництво небесне
На всіх шляхах оберігає Вас!

Любу доньку та найкращу у світі сестричку – Ярославу Мико-
лаївну Марканич – із 45-річчям від дня народження, яке
відсвяткувала 13 серпня, щиро вітають: тато Микола, брати
Володимир з родиною, Микола, Іван з родиною, сестри Ната-
лія та Марія і всі племінники.

Бажаємо міцного здоров’я, радості в житті,
родинного затишку і тепла, Господньої опіки і

благословення на многії і благії літа.
Наша мила і люба, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо в

долі
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не тре-

ба –
Сімейного затишку й мирного неба.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Тур-
ківська ЦРЛ» щиросердечно вітають з ювілей-
ним днем народження реєстратора пол-
іклінічного відділення Надію Михайлівну
Кузьмак і бажають шановній ювілярці
неба безхмарного, настрою гарного, здо-
ров’я без ліку і довгого- довгого щасливо-
го віку!

Нехай Господь завжди із Вами буде,
А Божа Мати бере під свій  покров.
Хай Вас шанують й поважають люди,
А день народження приходить знов і знов.
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²ÍÎÇÅÌÖ² ÏÐÎ ÌÎÑÊÎÂÑÒÂÎ
(çàê³í÷åííÿ ðîçä³ëó)

Інші європейські та американські науковці, політики кажуть
те саме, що й вищезгадані, наведемо лише деякі уривки з їхніх
книжок. Американський професор пише: «Тепер московський
націоналізм в СРСР далеко перевершив націоналізм царської
Московщини. Псевдоінтернаціоналізм московських більшо-
виків, що час від часу демонструється III Інтернаціоналом, є
ніщо інше, як поширення московського націоналізму на світо-
вий масштаб. Московський «інтернаціоналізм» — це те саме,
що гітлерівська п’ята колона чи англійська «інтеліджент
сервіс» (політична розвідка)». Один з американців додає:
«Жорстокість Марксової науки пасувала глибокому дикун-
ству москвинів. Марксівське месіанство знайшло найглиб-
ший відгук у країні фанатичної месіанської віри — в Москов-
щині. Марксове безбожництво притягло до себе народ, що
завжди був готовий перейти від фанатичної месіанської віри
до цинічного глуму над релігією ,— народ московський. Заро-
зумілу пиху Марксової догми В.Ленін підніс до теоретичної
деспотії і тим наблизив марксизм до духовності московсько-
го народу, народу природно схильного і до крайнього насиль-
ства, і до крайнього рабства... Більшовики СРСР не лише не
зреволюціонізували світ, а навпаки стали контррево-
люціонерами. Всюди, де лише революція починала здобувати
перемоги, якот у Німеччині, Австрії, Мексиці, ставала вона
жертвою злобної, руйнівної московської пропаганди. Про-
відників тих революцій Москва проголошувала угодовцями,
зрадниками пролетаріату, слугами буржуазії тощо. Нема най-
меншого сумніву, що коли Московщина матиме досить
військової сили, то вона намагатиметься зброєю утворити у
сусідніх країнах маріонеткові, слухняні уряди. Потім пробува-
тиме те саме в дальших країнах». Писано це 1938 року.

Міністр закордонних справ США А.Стівенсон писав, що:
«Московщина у своїй закордонній політиці підтримує націо-
нальні визвольні рухи колоніальних народів поза СРСР, і ця
підтримка сприяє поширенню москволюбства у світі. Але в
межах імперії СРСР Московщина не визнає жодного національ-
но-державного самовизначення колишніх незалежних держав
на Сході Європи. СРСР — це остання колосальна імперія, що в
ній Московщина не дає поневоленим нею народам жодної
можливості визначати власну долю, вважаючи, що вона,
Московщина, цю долю визначила раз і назавжди, силою зброї».
Подібні думки висловлює німецький автор: «Третій Інтернац-
іонал у Москві начебто допомагає революційним рухам у світі.
А насправді ж він іде шляхом московських царів. Змінилася
лише назва. Раніш називався «монархізм», а тепер називаєть-
ся «більшовизм». Москвини самі кажуть, що змінилися лише
«знаки и возглавье». Так. Адже не змінилась мета — накину-
ти свої московські уявлення про суспільний і політичний лад
усьому світові». Інший німецький автор висловлюється так:
«СРСР не є державою в європейському розумінні цього сло-
ва. СРСР, як монгольська держава, складається з пануючої
Орди, деспотичного хана та безправних людей і народів. У
СРСР панує азіатська, татарська мораль брудна, жорстока
деспотія, з щоденним катуванням, як укладом правління. В
СРСР може з’явитися сучасний Чингісхан, що підкорить Азію й
Європу. У своєму світогляді і почуваннях москвин лишився
досі кочовиком, Душа москвина жене його до безперестан-
них і безцільних мандрівок. Його батьківщина є не його село,
а широкі обшири московської імперії, і навіть поза імперією:
«общечеловек» — за виразом знавця московської душі Ф.До-
стоєвського. Коли одного дня з міркувань державно-політич-
ної доцільності  Московщина  викине  на смітник комуністичні
фразіологію та гасла, то нічогісінько не зміниться, крім назв.
Одне лише є відомо — СРСР не переживе жодної поразки».

А ось і голос москволюба: більшовики є законними дітьми
свого царизму. Він виховував їх століттями. Вони усунули
царя, але не усунули царизму. В.Ленін є логічним наслідком
московської нелогічності. Він захопив державну владу так,
як перед ним захоплювали інші самозванці. А самозванщина
— це тривала доба московської історії. Помилковим є тверд-
ження, що, мовляв, В.Ленін та його діяльність не є московсь-
кими. Вони щиро національні, на всі 100% московські. «Ра-
дянський» лад — це ж лише розширення старої московської
«общини» на всі царини життя і в імперському масштабі».

Польський голос : «Московщина несе іншим народам не
комунізм, а більшовизм. А більшовизм з його централізацією,
загарбництвом, запереченням прав людини і народів, з його
жорстокістю, садизмом, брехливістю, казуїстикою, шахрай-
ством, демагогією — це ж ніщо інше, як старий історичний
московізм. Марксисти кажуть: «Буття визначає свідомість».
Історія Московщини це підтверджує. Московщина була більшо-
вицькою: і за Івана IV, і за Петра І, і за Катерини II, і за Миколи
І. «Більшовиками» були і Петро І і О.Пушкін, Микола І і Ф.Дос-
тоєвський, генерал О.Суворов і соціаліст О.Герцен, реакціо-
нер ген. М.Скобєлєв і революціонер Г.Плєханов. Чи вони сид-
іли на троні, чи носили генеральську форму, чи гнили у в’язни-
цях або на каторзі — всі вони ненавиділи і вигублювали, хто
як міг: поляків, українців, грузинів, узбеків, черкесів, татар та
інших «инородцев». Про месіанський «панславізм», що його
москвини уявляли лише як панмосковізм та про правосла-
в’я, що його уявляли лише як московське, мріяли і ліберал
О.Пушкін, і монархіст-кат ген. П.Му-равйов, каторжник Ф.До-
стоєвський, і міністр, який послав його на каторгу, граф
М.Ігнатьєв, народник М.Данилевський і кат народу міністр
Трєпов, демократ І.Аксаков і запеклий ворог демократії В.Пу-
рішкевич. Одначе, ті московські пансловізм та православ’я
були заслабі, щоб ними можна було загарбати світ. Отже,

панмосковізм знайшов зброю величезної сили — інтернаціо-
нальний комунізм. Дика, азійська Москва-ІІІ Рим зодягнулася
в гарні, привабливі шати III Інтернаціоналу».

Американський москволюб пише так: «Московський більшо-
визм зародився ще на світанку московської імперії і зростав
століттями. Його корені сягають Івана IV, що винищував свою
аристократію та заснував тодішню ЧК — опричнину. Короно-
ваний «більшовик» Петро І заснував «Всешутейший, Всепья-
нейший Собор», що проводив найгідкіші блюзнірські оргії. Нит-
ки більшовизму тягнуться далі через С.Разіна та Є.Пугачова,
які вбивали, нищили все на своєму шляху заради й іменем
«простого народа». Далі (1862 р.) П.Зайчевський закликав:
«Беріть сокири! Вбивайте владу на вулицях, на майданах, в
їхніх домах! Убивайте! Убивайте! Убивайте!!!» Після Зайчевсь-
кого приходить С.Нєчаєв, що у своєму дикому, садистично-
му «Катехізисі революціонера» — творі, що його не може
зрозуміти ніякий європейський розум, кличе своїх земляків
не визнавати жодної моралі, жодної культури, а все нищити,
руйнувати, палити, вигублювати, катувати... Так! Більшовизм
є явищем істотно московським, національним, азіатським. І
причини успіху Сталіна лежать не в його характері, здібнос-
тях, знаннях, а в характері, світогляді, духовності самого
московського народу, всіх його станів. Москвини всією ду-
шею прагнули повернутися до старих, звичних і єдино зрозу-
мілих їм традицій та шляхів своїх царів. Сталін це їм дав, і
тому став царем... Величезні культурні, господарські, пол-
ітичні, суспільні зміни сталися в усьому світі, отже і в Європі,
тобто перед самими дверима Московщини. А Московщина
залишилася, як і століття перед тим, культурно, господарчо,
суспільно і політично тією самою, що й століття тому, себто
потворно, садистично жорстокою, морально й фізично бруд-
ною, світоглядно запекло сектанською, з ненавистю до всіх
чужинців і чужих культур, відгороджена нездоланним муром
від усього світу, рабською і деспотичною, без найменших за-
лишків будь-якої волі, свободи, безбожницькою, загарбниць-
кою, цинічно брехливою». Подібні думки знаходимо в інших
іноземних авторів: «Більшовизм має глибоке коріння в мос-
ковській духовності. Він має значно більше спільного з мос-
ковським національним месіанством, ніж з марксизмом. Не-
визнання особистих прав, особистої гідності, приватної влас-
ності, безбожництво, жорстокість і т.п. — все це має глибокі
коріння в духовності москвина. Вони історично старі, мос-
ковські національні».

Московський письменник, член КПРС Тендряков у своїх
творах («Крепкий узел», «Белый флаг») трохи критикував
радянську владу, і європейці вважали його бунтарем. А в
бесіді з сербським письменником М.Михайловим він боронив
ідеї С.Нєчаєва: «хто не хоче підпорядкуватися суспільству,
того треба змусити кулею в потилицю». М.Михайлов згадує:
«Homo Sovieticus? — Він не лише беззастережно, але й щиро
сприймає все, що проголосить політбюро КПРС, за правду і
вважає злочином не виконувати те. Він не свідомий свого
єзуїтства, що його Ф.Достоєвський змалював у постаті
Єркєля, і тому «Гомо Совєтікус» сердечний, навіть порядний
у приватному житті, але в ім’я «вищих ідей» здатний на най-
ганебнішу підлоту. Він не здатний думати власним розумом і
тому тужить за зверхником, щоб той йому наказував. «Гомо
Совєтікус» не може уявити служіння ідеї інакше, як служіння
особі. Незліченні сталіністи і були тими єркєлями, що здійсню-
вали це його душевне прагнення. Він жахається навіть нака-
зу виявити власну волю. Цей духовний раб не може, хоч би й
хотів, жити без якогось зверхника, пана. Бо ж легше йому
жити як підмет, ніж як предмет. Йому надто тяжко нести відпо-
відальність, а значно легше вірити, що людина залежить від
суспільства. Він хоче жити в отарі. «Гомо совєтікус» щиро
вірить у власну брехню. Він свідомо закриває очі на все, чого
немає в його світогляді. Він, як дитина, вірить, що лише техн-
іка розв’яже всі нещастя і принесе щастя всьому людству.
Всіх філософів людства він має за дурнів, або за запроданців
капіталізму».

«Опричнина Івана IV, охранка Миколи II, ГПУ В.Леніна — це
все споконвічні, суто московські національні, лише москви-
нам притаманні, поліційні установи терору, подібні одна до
одної, як яйце до яйця».

«Москвини вважають терористичний, поліційний держав-
ний лад за цілковито природний, закономірний, і навіть конеч-
ний. Тим-то вони не можуть навіть уявити якогось іншого
державного ладу».

«В СРСР немає ні царя, ні жандармів, ні поліції, ні в’язниці, ні
каторги, ні катів. Нема. Бо ж таких гидких, зненавиджених
людьми СЛІВ державна влада не вживає, бо ці СЛОВА забо-
ронені в СРСР».

«У московському словнику всі слова обернені навиворіт:
Правда називається брехнею, а брехня правдою; неволя на-
зивається волею; поліційне залякування — демократією; за-
гарбання — визволенням; політбюро КПРС — світовим про-
летаріатом і т.п. А найбільшою московською брехнею є мос-
ковський т.зв. «комунізм», який є нічим іншим, як личиною на
історичному московизмові».

Швейцарський професор Г.де Рейнольд пише, що Сталін
лише продовжував — аж до дрібниць — у XX ст. все те, що
був розпочав Іван III у XV ст. В одному слові — це деспотія.
Тому сталінська імперія є цілком тотожна імперії Миколи І,
Петра І, Івана ІV. Реформи Петра І і змістом і формою є прото-
типами реформ Леніна-Сталіна. Петро І був ніким іншим, як

коронованим більшовиком, тому його культ і звеличення (гло-
рифікація) такі сильні в СРСР. Рушійною силою московської
держави від першого її дня і по сьогодні є нічим і ніким не
загнуздане загарбництво (імперіалізм). У Московщині ніколи
не було і немає того, що в Європі зветься «суспільством».
Натомість була і тепер є полохлива череда без’язиких і без-
думних баранів, що покірно йдуть під ніж свого земного бога:
царя раніше, а диктатора тепер. Були три форми московської
імперії: 1) татарсько-московська XІV-XVII ст.; 2) Петербурзь-
ка XVIII-XIX ст.; 3) СРСР XX ст. Коли ж,розвалиться СРСР, то
четвертої вже не буде; московська імперія зникне, як зникли
всі подібні до неї.

Відомий іспанський соціолог пише: «Я чекаю на книжку, що
перекладе московський «марксизм» мовою московської
історії. Бо ж його сила в московському, а не комуністичному
змісті».

Знаний англійський соціолог В.Брофорд у своїй науковій
розвідці подав правдивий аналіз духовності москвина. Мос-
ковські емігранти намагалися його знищити за те, що він здер
личину з москвинів.

«Всі москвини — навіть і незадоволені та ворожі — вважа-
ють радянську владу московською національною і держав-
ною. Тому всі москвини боронитимуть радянську владу від
усіх намагань її повалити».

Провідник австрійської соціал-демократичної партії Е.Пер-
нерсторфер ще 1916 року казав: «Могутність московської
імперії можна зломити й її загрозу Європі відвернути лише
тоді, коли Україна буде незалежною державою. Вона буде
найсильнішим заборолом Європи проти азійського, московсь-
кого дикунства, як і була за минулих сторіч заборолом проти
дикунства татарського».

Англійська комуністка, що по кількох роках життя в СРСР
повернулася до Англії, писала: «В СРСР панує господарське і
політичне рабство робітників і селянства, господарський без-
лад, жахливе зубожіння народу. А водночас нова радянська
аристократія живе розкішним, багатим життям. Отже, в СРСР
існує суто капіталістична класова нерівність. В СРСР немає
навіть маленької частки тієї волі, законності, людяності, які є
вже давно в капіталістичних державах. Справді, СРСР — це
капіталістична держава, та ще й у її старій, найгіршій формі,
що була 100 років тому в Європі. Всі лиха капіталізму поси-
лені в СРСР до нечуваного ніде ступеню, і жодного доброго,
що є в капіталізмі, нема цілковито. Що найбільше обурює євро-
пейських соціалістів — це те, що радянська влада СРСР нази-
ває себе соціалістичною, пролетарською, робітничо-селянсь-
кою і т.п., подібного цинізму нема в історії».

Президент США Теодор Рузвельт (1858-1918) казав: «Я ніяк
не можу зрозуміти московської вдачі. Москвин бреше вам в
очі і, знаючи, що ви бачите його брехню, ані трохи не засоро-
миться. Видається мені, що москвин узагалі не знає, що таке
сором».

Один визначний чужинець казав ще 1906 року в Петер-
бурзі: «Вся Європа — панська, мовляв, у білих рукавичках.
Вся ж Московщина — хамська, мовляв, без штанів. А мос-
ковська «Государственная Дума» — це не парламент, а звіри-
нець».

«Вся московська нація, від царя до жебрака, жадібна крові».
Наприкінці наведемо кілька українських авторів. Черкаський
священик Федір Гурський казав 1654 року у своїй промові на
раді в Переяславі: «Три царі, або волхви піднесли були не-
мовляткові Христові дари: золото, ладан і смирну. Золото
віщувало царствування, ладан — смерть, смирна — воскре-
сіння Божественного. Так і дари, що їх тепер принесли нашо-
му народові, віщують його долю. Чим покриті ті дари — тим
покриється, зодягнеться і наш народ. Дари польські покриті
килимом, тож килими матиме і наш козацький народ. Дари
турецькі покриті шовковою тканиною, тож у шовкові тканини
зодягнеться і наш козацький народ. Дари московські покриті
рогожею, тож у рогожу зодягнеться і наш козацький народ».
Тоді ж і на тій же раді полковник І.Богун попереджав: «У Москов-
щині панує найогидніше рабство. Там немає і бути не може
нічого власного, бо все є власністю царя. Московські бояри
титулують себе «рабами царськими». Увесь народ московсь-
кий є рабом. У Московщині продають людей на базарі, як у нас
худобу. Приєднатися до такого народу — це гірше, як скочити
живим у вогонь».

Український не націоналіст, а щирий демократ Г.Квітка-Ос-
нов’яненко писав понад сто років тому: «Коли українські мо-
лоді письменники змужніють, то вони доведуть, що московсь-
ка мова є лише дикунською говіркою, порівнюючи її до украї-
нської мови. Коли вони повитягають з московської мови все
українське, то найзапекліший московський шовініст буде зму-
шений визнати жалюгідне убозтво і нижчість московської
говіркі супроти української мови. І справді, чи ж можна напи-
сати звичайнісіньку статтю московською мовою, не вжива-
ючи немосковських слів та виразів? А українською мовою —
можна, і стаття буде досконала і щодо форми, і щодо змісту.
Українське красне письменство, а надто поезію, часом дуже
важко перекласти якоюсь європейською мовою докладно і
досконало, бо навіть багаті європейські мови не мають бага-
тьох досконалих українських форм слова і вислову». Спроби
немосквинів (мовно змосковщених) цивілізувати москвинів,
що тривали майже тисячу років, від перших українських хри-
стиянських місіонерів, скінчилися тим, що москвин повер-
нувся 1917 року до всього свого історичного минулого. «Де-
мократична» Московщина підкреслила цей факт, де-
монстративно, перенісши столицю з «вікна в Європу» до
національної Москви. До Кремля, де й досі живе невмирущий
дух Івана IV, який веде «демократичну» Московщину історич-
ним шляхом монархічної Московщини. Звідси — життєві за-
сади української державницької і всякої іншої політики щодо
Московщини. А саме: будь-яке зближення України з Москов-
щиною: культурне, господарське, політичне – скінчиться но-
вим поневоленням України.

Продовження книги Павла Штепи «Московство».
Початок у №№ 40-45, 48, 51. 2019 р., №№ 1-5, 7-11, 22-32.



 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)
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редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
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Стрийська, 48.
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– матеріали рекламного характеру.
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Потрібні охоронники (чоловіки,
жінки).

Тел.: 0675416258; 0952304181;
0675416224.

Втрачене свідоцтво на право власності на квартиру в м. Турка,
вул. Молодіжна, 15/1 (реєстраційний номер  1288-1 від 28.12. 1993
р.), видане на ім’я Михайла Антоновича Саварина, Віри Миколаївни
Саварин, Юліана Михайловича Саварина, вважати недійсним.

ЧИЯ ЗГУБА?
 Уже більше місяця у книгарні,

що в центрі м. Турка, знаходять-
ся два кульки з речами, які хтось
залишив на вулиці, очевидно,
купляючи щось у продавчині, що
торгувала  поруч розсадою,  на-
сінням,  квітами. Саме вона й
передала ці пакунки на збері-
гання в магазин: може хтось та
й прийде за ними.  Але досі  ніхто
не зголосився.

Тож  ці   речі знаходяться ще в
книжковому магазині  і за згубою
можна звернутися туди.

Продається хата в с.  Явора.
Звертатись за телефоном:

0990037405.
У с. Завадівка, на березі річки

Стрий (на Гучому), знайдено ав-
томобільний номерний знак.

Власнику звертатися за тел.:
0502467187.

Відділ освіти  Турківської районної державної адміністрації
Львівської області оголошує конкурс на заміщення тимчасо-
во вакантної посади  педагогічного працівника:  вчителя-реа-
білітолога  комунальної  установи «Інклюзивно-ресурсний
центр» Турківської районної ради Львівської області.

Підстава проведення конкурсу – Рішення Турківської район-
ної ради Львівської області від 09.11.2018 року № 517 XXV сесії
VII скликання «Про затвердження  Положення про порядок про-
ведення конкурсу на  посади педагогічних працівників кому-
нальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської
районної ради Львівської області».

  Повне найменування:
 – комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»  Турківсь-

кої районної ради Львівської області.
Юридична адреса інклюзивно-ресурсного центру:
 – вулиця В. Стуса,4,  м. Турка, Львівська область, 82500.
Педагогічні працівники призначаються на посади директором

Центру на конкурсній основі.
 Умови оплати праці – посадовий оклад.
Кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників ІРЦ:
- вища освіта  за спеціальністю  «Фізична реабілітація», стаж ро-

боти не менше три роки за фахом.
Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурс-

ному відборі:
– копію паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме

у довільній формі;
– копію трудової книжки;
– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками,

присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право

додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передба-
чені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи приймаються з 14.08.2020р. по 03.09.2020р. за адре-
сою: 82500, Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, вул. С.Стрілців,
23, Відділ освіти Турківської РДА, телефон для довідок: 3-14-54, tur-
osvita@ukr.net.

Конкурс відбудеться: 10 вересня  2020 року, о 10.00 год., за ад-
ресою:  Львівська область, м. Турка, вул. С.Стрільців, 23. Відділ ос-
віти Турківської РДА.

Педагогічний колектив Головської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю початкових класів, голові профспілки Федорі
Петрівні Головчанській з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив філії «Турківська ДЕД» висловлює щире співчуття Ми-
колі Олексійовичу та Миколі Миколайовичу Пецковичам з приводу
тяжкої втрати – смерті дружини та матері – Ганни Йосипівни.

Колектив правління Турківської райспоживспілки глибоко сумує з
приводу смерті колишнього голови Лімнянського СТ Миколи Івано-
вича Бутрія і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійно-
го.

Ç  «ÏÀÊÓÍÊÀÌÈ ÌÀËÞÊÀ» ÍÀ
ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ² ÏÎÊÈ ÂÑÅ ÃÀÐÀÇÄ

Зараз багато розмов  про те, що закінчуються «пакунки малюка», які   є одноразовою безпо-
воротною адресною соціальною допомогою сім’ям, в яких народилася дитина.  Багатьох май-
бутніх мам це стривожило, адже «пакунок малюка»   є  надійною підмогою  у перші дні  народ-
ження дитини. Нагадаємо, що весь комплект упакований  у спеціальну  коробку-колиску, виго-
товлену з міцного гофрокартону. У   «пакунок малюка» входить  багато необхідних для дитя-
ти і мами речей – підгузки, серветки вологі, різні пелюшки, шапочки, боді, шкарпетки, термо-
метри  – для води  та електронний, рушник, крем, мило-шампунь і багато-багато  чого іншого.
Видають такий пакет в лікарні –  при виписці з пологового відділу, або ж в управлінні соціаль-
ного захисту населення.

«Пакунок  малюка»  одержують  за місцем реєстрації матері. Тож бувають випадки, коли мати
народила дитину в Ужгороді, Львові  чи Києві,  але «пакунок малюка» отримує в нашому управлінні
соціального захисту населення, тобто за
місцем реєстрації. Так на 1 січня поточного
року в пологовому відділенні Турківської ЦРЛ
та в управлінні соціального захисту населен-
ня Турківської РДА залишок, відповідно, 66 і
29 «бебі-боксів» . Згодом пологове відділен-
ня отримало ще 130 таких пакунків. З початку
року на  Турківщині народилося  204 дитини,
тож пологовим відділенням видано 196 па-
кунків, а   УСЗН – 8. Станом на 10 серпня цьо-
го року залишався  ще 21   «пакунок малюка»
в управлінні соціального захисту населення.
У лікарні вже не було  жодного.

 На випадок  ситуації, коли не вистачатиме
«пакунків малюка», Мінсоцполітики розроби-
ло проект постанови щодо компенсації вар-
тості бебі-боксу для дітей, які народилися у
2020 році та не отримали його. Про це повідо-
мила прес-служба відомства  ще 9 липня. Там нагадали, що Кабінет Міністрів 3 березня ухвалив поста-
нову №172 «Деякі питання забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомо-
гою «пакунок малюка». Цей документ передбачає закупівлю одноразової натуральної допомоги за
рахунок коштів держбюджету, яку проводить державна установа «Професійні закупівлі». «Однак
30.06.2020 року, за результатами розгляду скарг учасників закупівлі, Антимонопольним комітетом
України ухвалено рішення скасувати процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка», – пояснили в міністерстві. Тому у відомстві розробили відповідний проект для виплати ком-
пенсації за неотриманий «пакунок малюка» грошима.

Але це поки що тільки проект постанови. Чи отримуватимуть   сім’ї новонароджених «пакунки  малю-
ка» чи  грошову компенсацію, поки невідомо. Наразі на Турківщині з  «пакунком малюка» проблем
немає.

Цього тижня очікується поставка чергової партії пакунків малюка, кількістю 50 шт.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÏËßÆÍÈÉ ÂÎËÅÉÁÎË
Ñïîðòñìåíè Òóðê³âùèíè âçÿëè ñòàðò

Після п’ятимісячної так званої карантинної пере-
рви відновилися змагання за програмою ХХІХ спар-
такіади Львівщини. На змаганнях з пляжного волей-
болу в м.Стрий Турківський район представив дві
команди: чоловіки і жінки: Андрій Мацур, Андрій
Яворський, Андріана Михайлечко, Христина Яворсь-
ка. Обидві команди втратили шанс поборотись за
медалі, хоч ми сподівалися на покращення підсум-
кового результату.

Подяка спортсменам району, що незважаючи на
карантин, знаходяться в чудовій фізичній формі.
Пляжний волейбол – один з видів спорту, де ми на
обласних змаганнях не є фаворитами... Окрема по-
дяка дівчатам - ви молодці!

Василь ПОТОЧНИЙ,
начальник відділу спорту, оборонної роботи та

цивільного захисту Турківської РДА.

Турківська районна рада висловлює щире співчуття Карпатсько-
му сільському голові Марії Федорівні Момоход з приводу великого
горя – передчасної смерті сина – Василя.

Колектив та депутатський корпус Карпатської сільської ради вис-
ловлюють щире співчуття сільському голові Марії Федорівні Момо-
ход з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті сина – Василя.
Вічна йому пам’ять.

Загублений військовий квиток – НК 6381878 від 28.03.1995р., ви-
даний на ім’я Івана Романовича Нетлюха, вважати недійсним.

Колектив Карпатського НВК висловлює щире співчуття Карпатсь-
кому сільському голові Марії Федорівні Момоход з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті сина – Василя.

Колектив Турківської райспоживспілки висловлює глибоке співчут-
тя голові правління райспоживспілки Софії Максимівні Бринь з при-
воду тяжкої втрати – трагічної смерті племінника – Ігоря.

Колектив ФАПу с. Карпатське висловлює щире співчуття Карпатсь-
кому сільському голові Марії Федорівні Момоход з приводу велико-
го горя – передчасної смерті сина.


