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ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 5 ãðí.

Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â ÄÎ Â²ÇÎÂÎÃÎ
ÖÅÍÒÐÓ  ÄËß Â²ÄÊÐÈÒÒß Â²ÇÈ!

ЗАПРОШЕННЯ (180/180; 270; 365) - термін
виготовлення – від 5 робочих днів;

СТРАХОВКА – від 100 грн./ 90 днів;
ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ – безкоштовно;
МІЖНАРОДНІ АВІА та АВТОКВИТКИ;
ЧЕХІЯ, ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА - робота.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

067-354-17-54; 067-363-25-45.

 Священник та громада ПЦУ с. Бітля щи-
росердечно вітають з днем народження
добру, чуйну,  щиру людину, ревного христи-
янина – дяка Володимира Михайловича Ло-
занчина – і бажають  шановному іменинни-
ку  міцного здоров’я, невичерпної життєвої
енергії, безмеж-
ного людського
щастя,  благопо-
луччя в родині, по-
ваги від людей,
рясних Божих
благословінь.

Нехай завжди
на Вашому небос-
хилі сяє сонечко і
буде тепло на душі
від усмішок та
щирої шани.

Д о з в о л ь т е
Вас сердечно привітати

І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день в житті!
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

  Дорогу і люблячу, добру і дбайливу дру-
жину і маму, жительку с. Явора – Марію Ан-
тонівну Співак – з 65-річним ювілейним
днем народження, який відсвяткувала 23
вересня, від щирого серця і з великою лю-
бов’ю вітають чоловік Михайло, син Василь

і бажають ювілярці міцного-міцного
здоров’я, великого людсь-

кого щастя, довголіття,
Божого благословення
на довгій життєвій до-
розі.

Бажаєм удачі  у
всьому,

На всіх перехрес-
тях життя.

Хай серце не знає
утоми

Під сонцем лас-
кавим буття.

Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Ми будемо обирати голів двох ОТГ, а також депутатів до
територіальних громад, депутатів до Самбірської районої
та Львівської обласної рад. За нашою неофіційною інфор-
мацією, 11 осіб виявили бажання поборотися за посаду
голови ТУРКІВСЬКОЇ ОТГ, п’ять з яких – самовисуванці.
Зокрема Михайло Вовчик, житель м. Турка, – наймолод-
ший претендент; Юрій Касюхнич – колишній голова Туркі-
вської міської ради; приватний підприємець Алла Лоцко;
колишній перший заступник голови Турківської РДА Мико-
ла Яворський та сьогодні діючий голова районної ради
Володимир Лозюк. Шість претендентів на голову Турківсь-
кої ОТГ висунули політичні партії. Серед них: Мирослава
Павлик – директор Турківської філії Львівського обласного
центру зайнятості, депутат районної ради  – від ВО «Бать-
ківщина»; Геннадій Когут, сьогодні діючий міський голова
м. Турка – від політичної партії «За майбутнє»; Петро
Юдицький, начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та енергетики Туркі-
вської РДА, головний архітектор району – від політичної
партії «Слуга народу»; Роман Савчак, бухгалтер При-
сліпської сільської ради – від Народного Руху України;
Ярослав Паращич, головний бухгалтер ДЮСШ «Юність» –
від політичної партії «Громадянська позиція»; Максим
Демченко, житель м. Львів – від політичної партії «Духовна
Україна».

12 політичних партій подали кандидатів у депутати до
Турківської ОТГ. Це ПП «Об’єднання «Самопоміч», ПП
«Європейська солідарність», ПП «За майбутнє»,  ПП ВО
«Батьківщина»,  ПП ВО «Свобода», ПП «Слуга народу»,
ПП «Сила і честь»,  ПП «Народний Рух України»,  ПП «Кон-
грес Українських Націоналістів», ПП «Духовна Україна», ПП
«Громадянська позиція»,  ПП «УДАР (Український демок-
ратичний альянс за реформи) Віталія Кличка».

8  кандидатів зголосилися поборотися за посаду керів-

СПРАВЕДЛИВІСТЬ Є – ЗА НЕЇ ТРЕБА БОРОТИСЯ
Ð³øåííÿì ñóäó íà ðîáîòó ïîíîâëåíî äâîõ äåðæñëóæáîâö³â Òóðê³âùèíè

Як стало відомо редакції, днями Львівський окружний  адміністративний суд визнав протиправним та скасу-
вав наказ керівника апарату Турківської РДА  від 26 грудня 2019 року   «Про  звільнення   Москаля Богдана Ілліча»
та поновив його на посаді начальника організаційного відділу апарату  райдержадміністрації, з виплатою серед-
нього заробітку за час вимушеного прогулу, а також зобов’язав райдержадміністрацію нарахувати та виплати-
ти Москалю Б. І. доплату за виконання обов’язків керівника апарату та стягнути з Турківської РДА на його
користь кошти за моральну шкоду.

Львівський окружний адміністративний суд також скасував наказ начальника управління соціального захисту населен-
ня Турківської РДА  «Про звільнення Бегея Богдана Івановича» та поновив його на посаді заступника начальника управл-
іння соціального захисту райдержадміністрації.

Райдержадміністрація  має право на апеляцію, однак рішення в частині стягнення за один місяць та поновлення на
роботі суд постановив до негайного виконання.

Наш кор.

ника БОРИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОТГ. Серед них –  самовису-
ванці Валерій Осовський, уродженець с. Либохора, колишній
працівник міліції; Адам Гембель, житель с. Нижня Яблунь-
ка, також колишній працівник міліції; Микола Копанишин,
сьогодні діючий сільський голова с. Боберка; Михайло
Шкітак, житель смт. Бориня,  реєстратор майнових прав;
Олександра Кубан, державний реєстратор Турківської РДА.
Троє претендентів ідуть від політичних  партій – Богдан Че-
репанин, Верхньовисоцький сільський голова – від ПП «Слу-
га народу», Василь Гакавчин, працівник Турківської район-
ної ради – від ВО «Свобода» та Орест Яцкуляк, колишній
селищний голова смт.Бориня – від ПП «Наш край».

Також вісім політичних партій вирішили поборотися й за
депутатські крісла в Боринський ОТГ. Це ПП «Європейська
солідарність»,  ПП  ВО «Батьківщина», ПП ВО «Свобода»,
ПП «Слуга народу»,  ПП «Громадянська позиція»,  ПП «Кон-
грес Українських Націоналістів»», ПП «Народний рух Украї-
ни», ПП «Наш край».

Через те, що територіальні виборчі комісії прийматимуть
рішення щодо реєстрації кандидатів найближчими днями,
сьогодні ми не маємо можливості надрукувати списки кан-
дидатів, що внесені в першу п’ятірку  політичних партій, але
обов’язково це зробимо у наступному номері.

Ті, хто розуміється на виборах, стверджують, що  жовтневе
волевиявлення народу 2020 року увійде в історію як найбільш
підкупне.   І це не дивно, адже зараз керівники штабів вихва-
ляються, що їхні покровителі пожертвували чималі суми гро-
шей.

І ще одна деталь. Найстарішим кандидатом  в депутати  у
списках, що подані як до Турківської ОТГ, так і до Боринської
ОТГ,  є  Микола Михайлик.  У грудні йому виповниться 83
роки. І в разі його обрання, Микола Степанович  навіть жар-
тує, шо готовий ходити  на сесію з Бітлі в Бориню пішки.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÀ ÃÐÎÌÀÄÀ –
ÏÐÈÂÀÁËÈÂ²ØÀ

У четвер, 24 вересня, о 24.00 год., завершився термін подачі заявок бажаючих поборотися на виборах, що
відбудуться наприкінці жовтня. З усього видно, що інтерес до цієї кампанії є досить-таки  великий, який не
можна порівняти з усіма попередніми місцевими виборами з часу  української незалежності.

ÐÀÇÎÌ ÌÈ ÇÐÎÁÈËÈ ÁÀÃÀÒÎ
Закінчується каденція Турківської районної ради, в якій я є головою бюджетної комісії, як і в радах  багатьох

попередніх скликань. За 5 років зроблено чимало.  Немає населеного пункту, куди б ми не виділяли кошти з
місцевого бюджету. Було чимало малих проектів, але є і знакові – масштабні.

За декілька місяців фінансово-господарська діяльність Турківщини буде сконцентрована в двох громадах, яким власне
дістануться незавершені проблемні об’єкти, з невизначеною перспективою фінансування. Це нездана в експлуатацію
Лосинецька ЗОШ, Нижньояблунський НВК та друга черга приміщення КНП «Турківська ЦРЛ».. Такий стан мене особисто
турбує.

Зрозуміло, що особливу тривогу в мене викликає моє рідне село та здача в експлуатацію місцевої школи. Хочеться
вірити, що ми таки доведемо все до логічного завершення. А наразі хочу подякувати за відповідальну позицію, взаєморо-
зуміння та активність директору навчального закладу Олександрі Стояк, яка   була генератором всіх процесів упродовж
будівництва, що стосувалися місцевої громади. І зараз вона активно домагається, щоб навчальний заклад був зданий у
експлуатацію. Також велика подяка всьому педагогічному колективу та головам батьківських комітетів, у минулому –
Тарасу Мальцю та сьогоднішньому – Василю Стахнову, педагогу Ірині Малець та вихідцю із  села Миколі Мишковському,
який не один раз реєстрував представників громади на прийом до очільників Львівщини. Зрештою, велика вдячність
всьому активу с. Нижня Яблунька та тим, хто був не байдужим до вирішення наболілих проблем.

Михайло ХОРТ,
депутат Турківської районної ради.
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Власне тому цілком природ-
но, що в день професійного свя-
та – Дня рятівника – щирі слова
вдячності за роботу рятувальни-
ки отримують не лише від пред-
ставників органів влади, а й пе-
ресічних громадян. Неодноразо-
во доводилося чути, як про їхню
мужність розповідають очевидці
надзвичайних подій. Життєвий
приклад. Нещодавно начальник
караулу  28 ДПРЧ ГУ ДСНС Ук-
раїни у Львівській області Олег
Бегей    в м. Турка врятував лю-
дину, що впала в колодязь й,
зрозуміло, самотужки звідти не
могла вибратися. І подібних ви-
падків є чимало.

Про це, власне, у своєму вис-
тупі згадала начальник Турківсь-
кого РС ГУ ДСНСУ у Львівській
області, підполковник служби
цивільного захисту Світлана
Мірошкіна, вітаючи колег з про-
фесійним святом та представля-
ючи гостей, що прибули до ряту-
вального підрозділу з подячною
місією. До слова, за час керів-
ництва Світлани Валеріївни
зроблено чимало в питанні
зміцнення матеріально-техніч-
ної бази, а сам підрозділ, пока-
зуючи добрі результати, сьогодні
є одним з найкращих в області.
За допомогу й підтримку вона
склала щиру подяку голові Турк-
івської районної ради Володи-
миру Лозюку. Власне за його
практичного сприяння, в районі
вдалося відкрити три місцеві
пожежні команди в селах Ниж-
ня Яблунька, Верхнє Висоцьке

ÐßÒÓÞ×È ×ÓÆÅ ÆÈÒÒß,
ÐÈÇÈÊÓÞÒÜ ÑÂÎ¯Ì

Зазвичай важливість і потрібність пожежно-рятувальної
служби ми усвідомлюємо лише тоді, коли в наші оселі посту-
кає біда. І люди цієї  небезпечної професії, ризикуючи власним
здоров’ям і життям, рятують майно та життя інших. У та-
ких ситуаціях ми справді подячно вклоняємося їм, дякуємо за
професіоналізм.

та Лімна. Важливий і той мо-
мент, що районна рада, під час
затвердження бюджету, перед-
бачила кошти на їх фінансуван-
ня. І недаремно:  ці підрозділи
активно допомагають  під час
гасіння пожеж, які, на превели-
кий жаль, в нашому районі є не-
поодинокими.

А коли слово взяв сам Воло-
димир Лозюк, то уточнив, що це
заслуга не його особисто, а всьо-
го депутатського корпусу район-
ної ради, відзначивши, що  на
даний час працює над тим, щоб
подібний підрозділ відкрити в
селі Ясінка. Хоча на ремонт при-
міщення тут потрібні чималі кош-
ти. Втім, це буде одним із основ-
них завдань керівника Турківсь-
кої територіальної громади,
якого обиратимемо 25 жовтня.

Затим Володимир Омеляно-
вич, за високий професіоналізм
та  сумлінне виконання своїх
обов’язків та з нагоди  дня про-
фесійного свята,  нагородив по-
чесними грамотами   найкращих
рятувальників:  Івана Тисовсько-
го, старшого прапорщика служ-
би ЦЗ, командира відділення 28
ДПРЧ ГУ ДСНСУ в Львівській
області, а також його колег, ко-
мандирів відділень – прапорщи-
ка Юрія Комарницького, стар-
шого сержанта Степана Різака.
Боринських рятувальників – пра-
порщиків Андрія Гировича, Пет-
ра Шумлянського, Андрія Мар-
канича, на завершення Володи-
мир Омелянович побажав ряту-
вальникам, щоб пожежні рука-

ви завжди були сухими.
Привітав рятувальників і зас-

тупник голови Турківської РДА
Василь Цибак, а відтак почес-
ною грамотою РДА наго-
родив Світлану Мірошкіну
– начальника Турківсько-
го РС ГУ ДСНСУ у
Львівській області; стар-
ших лейтенантів  служби
ЦЗ, начальників караулу
28 ДПРЧ ГУ ДСНСУ у
Львівській області Миколу
Барана та Василя Бара-
на, рятувальника цього ж
підрозділу, молодшого
сержанта служби ЦЗ Оле-
га Годованця, а також по-
жежників  боринського
рятувального підрозділу –
молодшого сержанта
служби ЦЗ Миколу Луба та
сержанта служби ЦЗ Юрія
Тяжкуна.

Приймали рятувальни-
ки привітання й від  Туркі-
вського міського голови
Геннадія Когута. Власне
міська рада також має
добру співпрацю з підроз-
ділом й дуже часто, як ка-
жуть, подає руку допомо-
ги. Тому й зрозуміло, що
мер також нагородив гра-
мотами ряд працівників.
Зокрема, уже вище назва-
ну Світлану Мірошкіну та її
підопічних з  турківського
пожежного підрозділу, ка-
пітана служби ЦЗ, заступ-
ника начальника караулу
Миколу Дребота, молод-
шого лейтенанта служби
ЦЗ, начальника караулу
Романа Монастирського,
сержанта служби ЦЗ, команди-
ра відділення Андрія Ференца,
молодшого сержанта служби ЦЗ
водія Миколу Хомика,  молодшо-

го сержанта служби ЦЗ, також
водія – Валерія Ватраля.

Від депутата Верховної Ради
України Андрія Лопушанського
вітала рятувальників  його по-
мічниця Ірина Кіра, а також, за
дорученням нардепа, вручила
грамоти Світлані Мірошкіній,
начальнику караулу 28 ДПРЧ ГУ
ДСНСУ у Львівській області,
старшому лейтенанту служби ЦЗ
Олегу Бегею, його колегам по

підрозділу – водіям, сержантам
служби ЦЗ Андрію Нанівському
та Миколі Калиничу; прапорщи-
кам служби ЦЗ боринського ря-
тувального підрозділу – водіям

Василю Цуняку та Миколі Бовд-
ричу, старшому лейтенанту служ-
би ЦЗ, начальнику відділення
боринських рятувальників, стар-
шому лейтенанту служби ЦЗ Ми-
хайлу Ковташинцю, а також го-
ловному інспектору Турківсько-
го РС ГУ ДСНСУ у Львівській
області Івану Маричу. До того ж
Ірина Іванівна  вручила й путівки
на відпочинок в спа-центр «Же-
нева» Миколі Дреботу, Галині

Куліковській, Михайлу Ковташин-
цю, Юрію Тяжкуну, ну, і звичай-
но, головній рятувальниці Туркі-
вщини – Світлані Мірошкіній.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Хоч поміж тим є люди, яких болить це, які не на сло-
вах, а реальними справами долучаються до порятунку
зеленої краси Карпат. Правда, таких відчайдухів (влас-
не, зараз їх так можна назвати) сьогодні є надто мало.
Але, попри всі складнощі та проблеми, що оповили лісову
галузь, зосібно й на Турківщині, у переддень професій-
ного свята – Дня працівника лісу – ми добрим словом
згадуємо людей, які з волі Божої та щирого покликання
стоять в охороні, як кажуть, легенів України – наших
Карпат. Мусимо розуміти: якщо не матимемо спільної
відповідальності перед природою, отримаємо гло-
бальні проблеми. До речі, цьогоріч  людей цієї відпові-
дальної професії вшановували без зайвої помпезності.
Так розпорядженням голови Турківської районної ради
Володимира Лозюка, за досягнуті успіхи у виконанні ви-
робничих завдань, вагомий особистий внесок у розви-
ток лісового господарства району, високу професійну
майстерність, грамотами нагороджено Богдана Блажі-
вського – водія легкового автомобіля Турківського ДЛГП
«Галсільліс»;  Мирона Ільницького – лісничого Над-
сянського  лісництва цього ж підприємства;  Сергія Се-
ніва – лісника обходу №3 Лімнянського лісництва, а та-
кож депутатів районної ради Михайла Осовського та Ро-
мана Богайчика, відповідно – лісничих Верховинського
та Бітлянського лісництв ДЛГП « Галсільліс». Також го-
лова районної ради вручив  грамоти директору ДП «Тур-
ківське лісове господарство» , депутату районної ради

Василю Барабашу, майстрам лісу Ясе-
ницького   та Розлуцького лісництв  ДП
«Турківське лісове господарство»  Івану
Губичу  та Василю Харищаку, помічнику
лісничого Ільницького лісництва цього
ж підприємства Олександру Черчовичу.
Серед нагороджених і  депутат район-
ної ради, головний бухгалтер ДП «Бо-
ринське лісове господарство»  Тарас
Малець, його колега по депутатському
корпусу, інженер з реалізації цього ж
підприємства Михайло Повханич, а та-
кож лісничий Боринського лісництва
Михайло Яворський; інженер-механік
ДП «Боринське лісове господарство»
Микола Пукшин та майстер лісу Бо-
ринського лісництва Сергій Рик.

Відзначив грамотами кращих
лісівників й голова Турківської райдер-
жадміністрації Віталій Бабяк. Зокрема,
по ДП «Турківське лісове господарство»
–  майстра лісу Ісаївського лісництва
Віктора Герб’яка, провідного інженера
охорони праці і техніки безпеки підприє-
мства Сергія Петрика, провідного  інженера лісорозве-
дення Галину Ференц.  Серед «галсільлісівців» наго-
род удостоїлися водій вантажного автомобіля Віктор

Матківський, лісник обходу №3 Прикарпатського лісниц-
тва Ігор Галишин, головний бухгалтер підприємства Ма-
рія Кузьмак, а серед боринських лісівників у списку на-
городжених – Микола Височанський,  лісничий Мох-
натського лісництва;  Іван Кильо, водій автомобіля; Ва-
силь Ковальчин, провідний інженер охорони і захисту
лісу.

Варто відзначити, що грамотою Львівської ОДА, з на-
годи професійного свята, був нагороджений директор
ДП «Боринське лісове господарство» Михайло Ільниць-
кий, а грамотою Львівської обласної ради наш земляк,

уродженець с. Явора, директор ДП «Славське лісове
господарство» Сергій Кокоць.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ª ÇÀ ÙÎ ÄßÊÓÂÀÒÈ Ë²ÑÓ
Ліс – це безцінний дар природи, що слугує людству впродовж тисячоліть. Але в різні роки відношен-

ня людини до цієї нерукотворної краси було не однаковим. Дуже часто дбайливим, а бувало й зневаж-
ливим. Знаємо , що наші предки особливо  відповідально й турботливо плекали неоціненні зелені
праліси, жили з лісом на одному диханні. На превеликий жаль, ми цим похвалитися не можемо. У
стосунках людини і природи з року в  рік все більше бачимо й відчуваємо байдужість, зневажливість,
що колючим терням розриває гармонійне співіснування, породжуючи варварське споживацьке став-
лення до лісу і природи взагалі.
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Виконавчий комітет Боберківської сільської ради щиросер-
дечно вітає з днем народження Боберківського сільського
голову Миколу Петровича Копанишина і бажає шановному

імениннику  міцного здоров’я, життєвого оптим-
ізму, родинного благополуччя, мирного неба
над головою, Божої ласки на  довгій життєвій
дорозі.

Щоб Ваше здоров’я як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
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!

Профспілковий комітет і педагогічний колектив Боринсь-
кого професійного ліцею народних промислів і ремесел щи-
росердечно вітають із золотим ювілеєм майстра виробни-
чого навчання Галину Миколаївну Лило і бажають шановній
ювілярці міцного-міцного здоров’я,  успіхів
у роботі, поваги від людей, любові – від
рідних, благополуччя і миру, рясних Божих
благословінь.

В честь ювілейного Вашого дня,
Для Вас – щонайкращі наші слова!
Бажаєм здоров’я, многая літ!
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті.

Шановні колеги – працівники позашкільної та дошкільної
освіти району!

Прийміть наші щирі вітання з  професійними святами – Все-
українським  днем позашкілля і Днем дошкілля, які ми відзна-
чаємо 25 і 27 вересня!

Щира подяка всім працівникам цих  складових галузі освіти –
Будинку дитячої та юнацької творчості та  дитячим дошкільним
закладам району –  за щоденну самовіддачу, благородну лю-
бов і турботу про дітей,  їхнє виховання та змістовний  відпочи-
нок, віддане служіння улюбленій справі, наполегливість, енту-
зіазм, винахідливість і високий професіоналізм!

 Від мудрості  керівника  позашкільного чи дошкільного на-
вчального закладу, від його педагогічної майстерності, праце-
любності,  турботливості, поваги і  розуміння підлеглих, а також
безкорисливої допомоги батьків, залежить щасливе дитинство
і подальша доля кожної дитини, майбутнього громадянина і
патріота нашої держави.

Нехай ніколи не згасає світло вашої душі, тепло вашого сер-
ця до улюбленої професії. Хай кожен ваш день повниться но-
вою радістю та перемогою.

Міцного  вам здоров’я, натхнення, любові, здійснення усіх
мрій, планів та сподівань.

Михайло КРОПИВНИЦЬКИЙ,
голова районної  профспілкової  організації освіти і науки

Турківщини.

Шановні працівники закладів позашкільної  та дошкільної
освіти Турківщини!

Вітаю  ваші колективи з професійними святами та вислов-
люю щиру подяку за вклад у розвиток унікальної ланки в сис-
темі безперервної освіти – позашкільного  та дошкільного на-
вчання.

Кожен педагог-позашкільник – це неповторна особистість,
має свій особливий талант, який заохочує дітей до навчання та
творчості в позаурочний час, здійснює виховання засобами
високої культури та мистецтва. Гуртки та спортивні секції допо-
магають нашим дітям у розвитку особистості, їх самореалізації
та професійному самовизначенні. Саме позашкілля у творчості
та натхненні навчає й формує українську юнь. Саме до вас
біжать дітлахи не тому, що треба, а тому, що цікаво, захоплюю-
че, емоційно й корисно.

Бажаю вам здоров’я міцного, миру вашим родинам, натх-
нення в праці, очей допитливих і цікавих, здійснення усіх планів
і мрій, високих творчих досягнень.

Заодно вітаю всіх, хто щоденно віддає тепло своїх сердець
дошкільнятам. Висловлюю вам сердечну вдячність за невтом-
ну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знан-
ня, за любов до дітей – найменших мешканців нашого району.
Бажаю вам міцного здоров’я,  нових професійних досягнень і
глибокої шани.

З повагою – голова Турківської  районної ради Володимир
ЛОЗЮК.

ÌÈÕÀÉËÎ ÖÈÌÁÀËÞÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÂ
ÊÎÌÀÍÄÓ «ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÈ»

У середу, 23 вересня, в народному музеї «Бойківщина» м. Самбір  очільник обласної організації
ВО  «Батьківщина» Михайло Цимбалюк представив своїх однопартійців, які є кандидатами в
органи місцевого самоврядування різних рівнів на виборах до місцевих рад, що відбудуться 25
жовтня. Зокрема за посаду голови Турківської міської ОТГ буде боротися Мирослава Павлик,
голова фракції  ВО «Батьківщина» в Турківській районній раді, директор  Турківської районної
філії  обласного центру зайнятості. Вона ж є перша у списку в депутати до ОТГ. Другою –
Надія Яворська, також депутат Турківської районної ради, бухгалтер відділу освіти РДА.
Третім – Ярослав Юричко,  директор Турківського професійного ліцею, за ним – Любомира
Годованець, завуч Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст.,  і замикає п’ятірку Василь Білинський, ветеринарний
лікар, заступник начальника районної лікарні ветеринарної медицини.

Щодо Боринської селищної ОТГ, то
тут «Батьківщина» за посаду керів-
ника боротися не буде, а до п’ятірки
першим номером включено Рома-
на Богайчика, депутата районної
ради, лісничого Бітлянського лісниц-
тва ДЛГП «Галсільліс»; Петра По-
врозника, уродженця с. Гусне, адво-
ката однієї з фірм м. Львів,  Володи-
мира Копитчака, депутата районної
ради, полковника міліції у відставці,
уродженця с. Нижній Турів, Надію
Сеничич, заступника директора
Верхньовисоцького НВК, Михайли-
ну Комарницьку, вчителя Комар-
ницького НВК.

За мандати до Самбірської рай-
онної ради  з-посеред інших також
будуть боротися й наші земляки.
Першим у списку Василь Чорний,
уродженець с. Верхнє Висоцьке,
викладач факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка. Далі під
різними номерами у списку  йдуть – вже вище названі Петро Поврозник, Надія Яворська, Ярослав
Юричко,  Любомира  Годованець, а також Віталій Земан, головний лісничий ДП «Боринське лісове
господарство», Анна Міклюсевич, вчитель англійської мови Лосинецької ЗОШ, Ірина Андрущакевич,
заступник директора Ільницького НВК, Степан Комарницький, вчитель Либохірської ЗОШ, Володимир
Топольницький,  вчитель Верхньояблунського НВК.

А список кандидатів до Львівської обласної ради по нашому виборчому округу очолила Уляна Пар-
пан, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права навчально-наукового інституту пра-
ва, психології та інновацій освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридич-
них наук. Наш край, і зокрема Турківщина, для неї не байдужі, адже її батьки є уродженцями с. Мель-
ничне.

Також Михайло Цимбалюк представив кандидатів на голову та п’ятірку кандидатів по всіх територі-
альних громадах майбутнього Самбірського району й наголосив, що команда ВО «Батьківщина» на
вибори йде оновленою й налаштована на перемогу.  Також він коротко розповів про основні програмні
засади, з якими йтимуть до людей його колеги по партії.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
На фото (зліва направо): Уляна Парпан, Петро Поврозник, Василь Чорний, Михайло Цимбалюк,

Миролава Павлик та Роман Богайчик.

 І У ВОВЧОМУ Є ХРЕСНА ДОРОГА
У часи Радянського Союзу так звана кірха, що знаходиться в центрі с. Вовче, зазнала значних

поневірянь. У цьому приміщенні був склад, згодом – шкільний спортзал, а затим і музей релігії
та атеїзму. І лише у 2002 році місцеві жителі (26 дворів) вирішили зробити тут греко-като-
лицький храм. Власне, в цьому році відбулася перша служба Божа, а у 2005-му почали робити
ремонт. Відтоді проведено величезний обсяг робіт, а храм вірою і правдою служить прихожа-
нам.

Минулої  неділі тут відбулося чергове свято, яке, без сумніву, запам’ятається жителям всього села, а
Хресна Дорога та скульптура Матінки Божої
служитимуть захороною від всіх бід та нега-
раздів. При багаточисельній громаді насто-
ятель храму о. Михайло, а також священи-
ки з Хащова та Лопушанки – о. Микола та о.
Іван,  освятили це божественне місце – тво-
ріння людських рук.

Як розповідають місцеві жителі,  скульп-
туру Матері Божої купили ще два роки тому.
І природно люди запитували: чому не вста-
новлюють?  Щоб зреалізувати задумане, у
групі Фейсбук «Вовче» активісти звернули-
ся до всіх небайдужих про збір коштів. І тре-
ба віддати належне – відгукнулося дуже
багато вовчан, що мешкають  в Італії, Ізраїлі,
Іспанії, різних міст України. На спеціальний
рахунок надійшло 48480 гривень, 600 зло-
тих, 200 євро, 850 доларів. З цих коштів 49
тисяч використано на облаштування кап-
лички, а 44 285 гривень – на Хресну Дорогу.
Хоч багато робіт було виконано й самотуж-
ки. Зокрема уродженець с. Вовче, житель
м. Турка, художник Михайло Ференц   без-
коштовно виготовив гранітні таблички на кожну стацію. Велику допомогу надав і депутат обласної ради
Михайло Дзюдзь.

Освячення пройшло на дивовижному піднесенні, за участі хору греко-католицької церкви Введення
в храм Пресвятої Богородиці нижнього кінця села. До сліз присутніх зворушило й виконання Веронікою
та Іринкою Бурич пісні-молитви «До Божої  Матері».

Організатори облаштування цього чудового й потрібного  молитовного місця кажуть, що воно не
лише для вовчан, а й для всіх, хто проїжджатиме поруч. Тут може поофірувати свою молитву на якусь
суспільну чи особисту потребу. Спеціально  для цього зроблено окремий вхід.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Політична реклама
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Ідея спорудити в Турці Хресну
дорогу виникла  в тих парафіян,
хто  довгий  час здійснював прощі
на Страдницькій Хресній дорозі
і виношував   цей задум  у своєму
серці. Адже Хресна
дорога здатна прине-
сти велику користь
кожному, хто потребує
духовної підтримки,
Господньої ласки і
опіки, вона може
зцілити, додати лю-
дині  сил, енергії, на-
правити на правед-
ний   путь. Обряд Хрес-
ного Шляху  полягає в
тому, що особа чи
церковний похід спи-
няються перед кож-
ним із 14 образів (ста-
цією) і   моляться, от-
римуючи відпущення
гріхів, рівні тим, які от-
римують  паломники,
відвідуючи святі місця
в Палестині.

Дуже довго роздуму-
вали,  де ж  вибрати
місце  для Хресної
дороги. Були різні
пропозиції, але  спи-
нилися на одній – збу-
дувати Хресну дорогу
у Завалині, на високо-
му, освітленому сон-
цем пагорбі, на місці,
де мученицькою
смертю від  енкаве-
дистів  загинули не
один десяток  борців
за волю і неза-
лежність України. Це урочище
рясно зрошено їхньою кров’ю і
щира молитва за душі  вбитих і
закатованих та за нас, на землі
сущих,  є  дуже доречною і по-
трібною. Це   стало остаточним
рішенням.

Невеличка громада віруючих-
ентузіастів розпочала клопітку
роботу зі спорудження Хресної
дороги, не маючи ні коштів, ні
достатньо робочих рук, ані не-
обхідного транспорту.  Було
лише велике бажання і  тверда
непохитна віра, що  настане той
час, коли наше невеличке
гірське містечко  Турка  таки ма-
тиме Хресну дорогу, як і багато

духовних центрів сіл та містечок
України. Спочатку довелося роз-
чистити  місце від зайвих кущів і
чагарників,  інших заростей,
вибрати і облаштувати   кринич-

ку, де б’є  чиста як сльоза  дже-
рельна водичка;  за перші  по-
жертви   благодійників, меце-
натів, щирих людей – вдалося
придбати і  поставити великі де-
рев’яні хрести на місцях  14-ти
стацій та  розпочати зведення
каплиці. Було нелегко, але до-
помагали небайдужі люди, ок-
ремі підприємці, водії – хто гро-
шима, хто транспортом чи буді-
вельними матеріалами, а хто
робочою силою.  А в останні роки
ще й вирішили   оживити це свя-
те місце –   поставити  стації з
фігурами. Замовили їх виготов-
лення у відомих  львівських
скульпторів.  Вартість однієї

фігури – 2900 у.о.  Завдяки Божій
помочі  і милості  жертводавців,
уже вдалося  зробити   частину
стацій  зі встановленням на
кожній  із них скульптур. Через
Інтернет просили чоловіків
прийти залити фундамент під
стацію.  Хто міг, зголошувався.
Хоча, в основному, працювали
одні й ті ж самі  люди. Зараз на
Хресній дорозі  вже  поставлено
10 фігур  та вдалося  облаштува-
ти першу, другу, третю, четверту,
дванадцяту  (є надія, що ще  буде
й  восьма) стації. Будівничі Хрес-
ної дороги моляться за всіх, хто
допомагає їм у цій нелегкій,  але
потрібній справі, за їхні родини,
хай Господь  віддасть їм стори-
цею за милосердя і пожертви на

Хресну дорогу, за
допомогу.  Є в ен-
тузіастів  святої
справи  ще одне
бажання: встано-
вити  на Хресній
дорозі великий
хрест – символ па-
м’яті  усім полег-
лим  в різні  роки
за волю України
краянам, символ
духовного прими-
рення християн
Турківщини. Тож
можливо ще й  вда-
сться залити цієї
осені фундамент
під  пам’ятний
хрест.

 Навесні цього
року, коли був ого-
лошений каран-
тин,  на Хресній
дорозі зібралося
чимало людей,
щоби  освятити на
цьому святому
місці, під відкритим
небом, паску. Усі
парафіяни, які жи-
вуть  далеко  від
центра міста,  за-
лишилися задово-
лені від такого муд-
рого  задуму.  Дуже
легко стає на душі,

коли пройтися  цією Хресною до-
рогою. У  різні  пори року, чи у
будь-яку  годину  дня,  йдуть, при-
їжджають  сюди люди,  аби по-
молитися за здоров’я  рідних, і
за тих, кого уже немає серед нас,
попросити прощення, покаяти-
ся, спробувати  змінити своє
життя,  коли щось пішло  не так.
І багатьом вона дає зцілення. Не
заростає травою стежина, що
в’ється від стації до стації, не
замітає її снігом, не змиває  дощ.
Кожного дня хтось  топче її, щоби
пройти цей  Шлях Скорботи,
який спонукає  кожного з нас до
глибокої задуми  про  безмежну
любов  і терпіння Ісуса Христа.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«Î ÐÎÇÏ’ßÒÀ
ËÞÁÎÂÅ ÑÂßÒÀ…»

Вінок терновий наливався кров’ю,
Плювалися в обличчя вороги,

А Він дивився лагідно, з любов’ю
І йшов прощенням стати за гріхи.

(В. Попелюшка).

Десять років тому,  на свято Воздвиження Чесного Хреста,
у м. Турка відбулася пам’ятна і велична  християнська  подія,
яка  зробила великий внесок у  плані  духовного та морального
піднесення  нашого краю, – освячення Хреста на місці майбут-
ньої Хресної дороги – шляху до спасіння – в урочищі Гринів, по
вул. Травнева,  за участі майже всіх священиків Української
греко-католицької церкви Турківського деканату  та  великої
громади віруючих. Тож дуже  хочеться вірити, що й цього разу,
27 вересня, в день великого церковного свята, що відзнача-
ють в пам’ять про знайдення хреста, на якому розіп’яли Ісуса
Христа, також зберуться прихожани, настоятелі  усіх  реліг-
ійних конфесій Турківщини, незалежно від  своєї приналежності,
щоби разом (звичайно, з дотриманням   вимог  карантину) прой-
ти у молитві  цією Хресною дорогою, віддавши  доземний поклін
Ісусу за Його безмежну любов до нас.

ÊÎËÈ ÂÀØ² Ð²ÄÍ²
ÇÀÕÂÎÐ²ËÈ ÍÀ COVID-19:
лікар назвав основні правила,
яких потрібно дотримуватись
Лікар-інфекціоніст, заступник директора Львівської облас-

ної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник назвав основні пра-
вила, яких потрібно дотримуватись, коли хворий на COVID-19
член сім’ї лікується амбулаторно, тобто вдома. Поради ме-
дик оприлюднив на своїй сторінці у Facebook:

1. Хворого слід розмістити у добре провітрюваному приміщенні.
2. Слід обмежити кількість осіб, які здійснюють догляд за хворим

(одна особа не з категорії ризику розвитку ускладнень).
3. Члени домогосподарства повинні перебувати в окремій від хво-

рого кімнаті або, якщо це неможливо, підтримувати відстань не
менше одного метра від хворого (наприклад, спати в окремому
ліжку). Винятком може вважатися мати, що годує грудьми (врахову-
ючи переваги грудного вигодовування та незначну роль грудного
молока в передачі вірусу, мати може продовжувати годувати грудь-
ми; водночас вона повинна носити медичну (хірургічну) маску, коли
знаходиться поруч з дитиною, і ретельно дотримуватися гігієни рук
перед тісним контактом з дитиною.

4. Слід обмежити рух хворого та мінімізувати загальний простір.
Переконайтесь, що загальні приміщення, наприклад, кухня, ванна
кімната, добре провітрюються. По можливості, тримайте вікна
відкритими.

5. Особа, яка доглядає хворого, повинна носити медичну (хірургі-
чну) маску, що покриває рот і ніс, коли перебуває в одній кімнаті з
хворим. При носінні маски до неї не слід доторкатися. Якщо маска
стане вологою, або забрудниться, її потрібно негайно змінити. Слід
використовувати лише одноразові маски та проводити гігієну рук
після їх зняття.

6. Потрібно проводити гігієну рук після будь-яких контактів із хво-
рим. Практику гігієни рук, шляхом їх миття з милом і водою, слід
виконувати до і після приготування їжі, перед вживанням їжі, після
відвідування туалету та кожного разу, коли руки видимо забруднені.
Якщо руки видимо чисті, для гігієни рук рекомендовано використо-
вувати спиртовмісний антисептик для рук.

7. Для висушування рук, після виконання практики миття з милом
та водою, рекомендовано використовувати одноразові паперові
рушники. Якщо паперові рушники недоступні, слід забезпечити кож-
ного члена домогосподарства індивідуальним тканинним рушни-
ком і замінювати їх, як тільки вони стають вологими.

8. Слід дотримуватися респіраторної гігієни і етикету кашлю – при-
кривайте рот і ніс під час кашлю або чхання за допомогою однора-
зових паперових серветок, тканинних серветок (перед повторним
використанням слід випрати). В разі відсутності серветок, потрібно
чхати і кашляти в згин ліктя. Після кожного кашлю помийте руки  з
милом і водою або обробіть спиртовмісним антисептиком.

9. Необхідно відмовитися від багаторазового використання тка-
нин та інших багаторазових матеріалів для гігієни рота або носа.
Якщо це неможливо, відповідним чином очищуйте їх після викори-
стання (наприклад, періть хусточки, використовуючи звичайне мило
або мийний засіб та воду).

10. Слід уникати прямого незахищеного контакту з біологічними
рідинами хворого – використовуйте одноразові медичні рукавички
(бажано нітрилові) для проведення догляду за ротовою порожни-
ною та при поводженні з фізіологічними випорожненнями і медич-
ними відходами. До та після зняття медичних рукавичок слід прове-
сти практику гігієни рук.

11. Рукавички, тканини, маски та інші відходи, які утворилися внас-
лідок догляду за хворим, слід розміщувати в окремому контейнері
(поліетиленовому пакеті) в тому ж приміщенні, в якому перебуває
хворий, до їх утилізації.

12. Уникайте обміну зубними щітками, цигарками, спільного ко-
ристування посудом і постільною білизною. Посуд необхідно мити з
милом або мийним засобом та водою і використовувати повторно
(викидати/утилізувати посуд не варто).

13. Необхідно щодня очищати і дезінфікувати поверхні в найб-
лижчому оточенні хворого звичайним побутовим мийно-дезінфіку-
ючим засобом.

14. Потрібно очищати і дезінфікувати поверхні ванної та туалету,
щонайменше один раз на день, звичайним побутовим мийно-дез-
інфікуючим засобом.

15. Прати одяг, постільну білизну, рушники для ванни та рук хво-
рих необхідно, використовуючи звичайне мило та воду. Для машин-
ного прання рекомендовано встановлювати температурні режими
60–90°C і використовувати звичайні пральні порошки. Після пран-
ня будь-які речі потрібно ретельно висушити. Забруднену білизну
дозволено збирати в загальну корзину для одягу. Заборонено стру-
шувати брудну білизну. Необхідно уникати прямого контакту шкіри
та одягу із забрудненою білизною.

16. Слід використовувати одноразові медичні рукавички та одно-
разовий фартух (наприклад, виготовлений з целофану) при очищенні
і дезінфекції поверхонь, одягу чи білизни, що забруднені біологіч-
ними рідинами хворого. До та після зняття медичних рукавичок по-
трібно помити руки.

17. Особи, які мають симптоми хвороби, повинні залишатися вдо-
ма до тих пір, поки у них не буде доведено відсутність хвороби на
підставі клінічних та/або лабораторних результатів.

18. Усі члени домогосподарства вважаються контактними особа-
ми.

19. Якщо у члена домогосподарства виникають симптоми гострої
респіраторної інфекції – з лихоманкою, кашлем, болем у горлі та
ускладненим диханням, то до нього потрібно застосовувати захо-
ди, як до підозрілого хворого на COVID-19.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури,

 туризму та молоді Турківської РДА.
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Зважаючи на обставини (і є в Бозі надія,
що пандемія минеться), ми на засіданні
прийняли рішення перенести проведен-
ня в основному на Турківщині Четвертого
Світового Конгресу Бойків від 6 до 8 сер-
пня 2021 року, під гаслом: «Світовий Кон-
грес Бойків» - у розбудові Української
держави!» І згідно нашої програми, ми
одночасно вже мусимо готуватися й до
проведення в 2022 році Сьомих
Всесвітніх Бойківських фестин. Хочемо
нагадати, що незважаючи на поділи на
громади, просимо не втрачати оптиміз-
му і здорового українського духу в подаль-
шому розвитку нашого краю – як центру
проведення великих міжнародних куль-
турологічних заходів. Надіємося, наш Ко-
ординаційний центр активно працювати-
ме в плані підготовки до Четвертого Світо-
вого Конгресу Бойків як з громадами Тур-
ківщини,  так і  сусідніх регіонів, новоство-
реними районами Самбірщини, Старо-
самбірщини, Стрийщини, Сколівщини,
Дрогобиччини, інших областей, де кучно
проживають українці-бойки.

Мені, як голові МГО «Світовий Конгрес
Бойків», 10 вересня цього року вдалося
побувати в Львівському інституті народоз-
навства Національної Академії Наук Ук-
раїни і зустрітися із відомим фольклори-
стом, доктором філологічних наук, про-
фесором, заслуженим діячем науки і тех-
ніки України, лауреатом премії НАН Ук-
раїни ім.О.Потебні, неодноразовим учас-
ником наших Всесвітніх Бойківських фе-
стин – Василем Соколом, який впоряд-
кував перший том книжки, що  вже вида-
на під назвою «Бойківські народні пісні».
В цьому першому томі вміщено кален-
дарно-обрядові, родинно-обрядові, ліро-
епічні, соціально-побутові пісні та родин-
но-побутова лірика. Тут відтворені пісні в
основному східних теренів Бойківщини, і
це є важливо, тому що такого видання
досі ще не було. Воно дуже цінне наро-
дознавчо в контексті дослідження Бойкі-
вщини.

Відповідальний за випуск: академік,
директор цього ж інституту народознав-
ства Степан Павлюк. Це перше і надзви-
чайно цінне видання. І вже пан Василь
готує продовження цієї теми: другий ав-
торський  том бойківських пісень, який
охопить і північні, південні та центральні
терени Бойківщини. Тут будуть вміщені
народні пісні безпосередньо з Турківщи-
ни.

Звичайно, ми від МГО «Світовий Конг-
рес Бойків», у свій час подавали листа-
звернення до директора Львівського
інституту народознавства Національної
Академії Наук України, академіка Степа-
на Павлюка про  необхідність випуску
двотомної монографії «Бойківщина». Ду-
маю, що і тут буде результат.

Також я мав зустріч у приміщенні «Бой-
ківська гостина» (зав. Андрій Німець) із
головою Львівської міської філії МГО
«Світовий Конгрес Бойків», кандидатом
технічних наук Михайлом Яворським, а
також  відомим науковцем, нашим края-
нином, доктором географічних наук Ми-
рославом Дністрянським та доцентом
факультету міжнародних відносин
Львівського національного університету
ім.І.Франка Ігорем Зінько.

Ми домовились про чергову зустріч у
Львові 4 жовтня цього року з приводу
вироблення програми бойківських куль-
турологічних заходів – при участі невели-
кої кількості осіб  у  зв’язку з карантином,
у Львівській філії МГО «Світовий Конгрес
Бойків».  Говоритимемо і про підготовку
до Четвертого Світового Конгресу Бойків.

Ми з вами, шановні краяни, уже прове-
ли від 1992 року шість Всесвітніх Бойкі-
вських фестин та три Світові Конгреси
Бойків, на яких побувало понад 1 млн.
осіб. У нас вже виробилося за цей час
напрацювання, форми та методи прове-
дення  таких великих культурологічних
заходів, де були задіяні і державні струк-
тури. Згадаймо, шановні краяни, що   в
Четвертих Всесвітніх Бойківських фести-
нах у 2007 році взяв участь тодішній Пре-
зидент України Віктор Ющенко, який в
своєму виступі на «Святі мистецтв» на
Співочому полі біля села Явора дав ви-
соку оцінку таким  міжнародним заходам,
наголосивши, що їх треба проводити і в
майбутньому. Також були задіяні керів-
ники  Верховної Ради та Кабінету
Міністрів, депутатський корпус різних
рівнів, і  особливо допомагав народний
депутат України  Андрій Лопушанський.
Звичайно, допомагали обласне керів-
ництво, зокрема: Олег Синютка як голо-
ва Львівської обласної держадміністрації
очолював оргкомітет, та обласна рада, під
керівництвом  голови Олександра Гану-
щина,  депутати Львівської обласної ради
Михайло Дзюдзь, Ігор Комарницький,
Михайло Ільницький. Заслуговують похва-
ли районне керівництво, зокрема ко-
лишній голова Турківської РДА Олександр
Лабецький та голова районної ради Во-
лодимир Лозюк. Слід відмітити Турківсь-
ку міську раду –  голова Геннадій Когут,
сільські та селищні ради і, звичайно,
членів правління МГО «Світовий Конгрес
Бойків», Координаційного центру та кер-
івників відділів. Треба згадати  відмінну
роботу працівників культури району, зок-
рема відділу культури  та районного На-
родного дому, а також відділ освіти, ме-
диків та інші структурні підрозділи райо-
ну. Добрим словом хочу згадати голів
філій, осередків з областей України та з
діаспори. Зокрема – Дарія Петречко з
Івано-Франківщини, Галина Ігнацевич із

Закарпаття, Степан Дністрян – з Терноп-
ілля, Галина Матвіїшин – із Чернівеччи-
ни, Ярослав Пузич – із Хмельниччини,
Микола Тирик із Рівненщини, Віра
Яворська – із Житомирщини, Микола  Ку-
ривчак – із Херсонщини, Михайло Яворсь-
кий – із Харківщини, Марія Войтик – з
Одещини, Світлана Блонська із Віннич-
чини, Олександр Капітоненко – із Сум-
щини та інші

Хочеться відмітити роботу колективу
редакції газети «Бойківщина» (редактор
Василь Васильків) та місцевого радіомов-
лення (директор Оксана Васильків),  ро-
боту колективу вісника «Літопис Бойків-
щини», що видають в м. Дрогобич (редак-
тор Ярослав Радевич – Винницький).
Важливою є публікація про нашу з вами
діяльність у всеукраїнському журналі
«Українська родина»,  редакцію  якого
очолюють подружжя Світлана та Степан
Біленькі. Звичайно, слід згадати й таких
активістів з діаспори: почесного голову то-
вариства «Бойківщина» в Канаді - Васи-
ля  Шарана, та і вже нового голову това-
риства Любов Максимів; голову Головної
Управи товариства «Бойківщина» в США
Ярослава Геврича та його заступника
Ігоря Павлишина і секретаря Марію
Сеньків, голову товариства «Бойківщина»
ім. Івана Франка  у Великій Британії Ніну
Гринаш; голову товариства «Бойківщина»
в Польщі Анну Яру, активістів та наших
прихильників: Ярославу Колотило – з Ру-
мунії, Ярославу Хортяні – з Угорщини,
Віру Коник – з Естонїї,  Ольгу  Самборсь-
ку –  з Німеччини та інших.

Наші міжнародні заходи стали уже
брендом не тільки Львівщини, а й всієї
України.

Я дуже надіюся і сподіваюся, що нова
влада, як громади, так і райони бойківсь-
кого краю, продовжуватимуть розпочату
нами з вами, шановні краяни, справу з
творчої розбудови України.

До речі, скоро буде 30 років з  дня зас-
нування Турківського районного товари-
ства «Бойківщина». За цей проміжок часу
зроблено дуже багато.

Але маємо ще дуже багато роботи по
відродженню звичаїв та обрядів не тільки
етнографічної спільноти українців –
бойків, але і усієї Української держави.

З повагою, голова МГО «Світовий Кон-
грес Бойків», нагороджений Почесною
грамотою Верховної Ради України, ка-
валер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня,
директор Турківського районного На-
родного дому, Заслужений працівник
культури України Петро КОСАЧЕВИЧ.

ÍÅÇÂÀÆÀÞ×È ÍÀ
ÎÁÑÒÀÂÈÍÈ – ÌÈ

ÐÓÕÀªÌÎÑß ÂÏÅÐÅÄ
У зв’язку з карантином, викликаним Covid-19, ми змушені були відмінити

проведення Четвертого Світового Конгресу Бойків у цьому році. Але життя
продовжується, а відтак робота в контексті відродження нашого Бойківсь-
кого краю. І ось 9 вересня у нас відбулося засідання правління МГО «Світовий
Конгрес Бойків», на якому розглядали питання з нашої творчої діяльності на
перспективу, адже треба рухатися вперед. Застою не повинно бути. Бо хто
ж, як не ми?

ÇÀÊËÀÄÈ
ÊÓËÜÒÓÐÈ
ÃÎÒÓÞÒÜÑß
ÄÎ ÇÈÌÈ

Заклади культури Турківщини  актив-
но готуються  до роботи в осінньо-зи-
мовий період 2020-2021 років.

–  На нас чекає непростий опалюваль-
ний сезон. Але ми не можемо допусти-
ти, щоб працівники закладів культури
діти, які відвідують дитячі музичні
школи,  гуртки,  секції,  що діють при
народних домах,  користувачі бібліотек,
читальних  залів,  мерзли взимку.  Тому
все робимо для того, щоби  зима не зас-
тала нас зненацька. Крім традиційних
заходів – придбання палива – з підго-
товки до зимового періоду необхідно
було  провести    окремі   ремонтні ро-
боти   в  сільських народних домах та
бібліотеках-філіях,  і  де була така мож-
ливість, ми це зробили, – каже началь-
ник відділу культури, туризму та мо-
лоді  Турківської РДА Лілія Яворська. –
На сьогоднішній день в  нашому районі
функціонує 59 народних домів та 55
бібліотек. 25 народних домів та 31
бібліотека опалюватимуться  взимку
електричним опаленням  – стандарт-
ними електронагрівальними прилада-
ми. Решта закладів культури району, а
це 32 народні доми та 22 бібліотеки,  –
дровами.

За даними районного відділу культури,  на
осінньо-зимовий період 2020-2021 років  для
районного Народного дому потрібно 10 скла-
дометрів дров, для сільських закладів куль-
тури –  250 складометрів. Станом на сьогодні
сільські заклади культури забезпечені на опа-
лювальний період дровами частково. Туркі-
вська та Боринська дитячі музичні школи та
культурно-мистецький центр «Україна» пра-
цюватимуть на електриці, використовуючи
електронагрівачі. Центральна районна бібліо-
тека та центральна дитяча бібліотека опалю-
ватимуть свої приміщення   газом, якого на
весь опалювальний період необхідно 7600 м
кубічних.

При підготовці до зими триває капітальний
ремонт  у приміщенні читального залу Туркі-
вської центральної районної бібліотеки, в яко-
му постійно сиро і холодно. Замовником робіт
є  Турківська міська рада,  їх вартість –  249500
гривень.

 Відремонтовано  за кошти районного бюд-
жету  й одну з кімнат у Турківській дитячій
бібліотеці (замінено двері, зроблено підлогу
та пофарбовано стіни і  стелю). На ремонт
кімнати витрачено 48 тисяч гривень.

У культурному центрі «Україна» за кошти,
отримані від здачі в оренду приміщення, по-
кладено плитку на підлогу у фойє. Вартість
матеріалів та роботи – 74 тисячі гривень. Та-
кож тут планують провести косметичний ре-
монт у фойє, на суму 49 тисяч гривень.

Окремі  ремонтні роботи, готуючись до
зими, проводили й у сільських народних до-
мах. Наприклад, у Народному домі с. Ропавсь-
ке замінили покрівлю – на суму 99000 гри-
вень. У танцювальному залі НД с. Нижнє Ви-
соцьке відремонтовано сцену, на це витра-
чено 48 тисяч гривень.  За кошти  бюджету
Верхньогусненської сільської ради  (48 тис.
грн..) зроблено фасад приміщення Народного
дому с. Верхнє Гусне  та відремонтовано
танцювальний зал, а в Народному домі с. За-
вадівка на таку ж суму  зроблено ремонт
підлоги у коридорі та  замінено електропро-
водку. Замінено вікна в кімнаті гурткової ро-
боти в Народному домі с. Комарники та три
вікна – у бібліотеці-філії с. Верхнє Висоцьке.

–  Обговорюючи питання підготовки  до
опалювального сезону з керівниками уста-
нов, ми постійно наголошуємо на тісній взає-
модії їх з місцевою владою,  яка зобов’язана
посприяти і допомогти, на неухильному дот-
риманні техніки безпеки при експлуатації га-
зових установок і електроприладів в опалю-
вальний період, Коли мова йде про прове-
дення ремонтних робіт, постійно доводиться
виїжджати на місця і відразу ж вирішувати
наболіле питання чи якусь проблему тут же,
– каже Лілія Іванівна.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Продовження книги Павла Штепи «Московство».
Початок у №№ 40-45, 48, 51. 2019 р., №№ 1-5, 7-11, 22-34, 37.

Розум і душа москвина легко переходять від однієї
крайності до протилежної. Обидві завжди ортодок-
сальні і не визнають ніякої середини. Царська теокра-
тична Московщина не відійшла ще в історію, а тільки
змінила назву на пролетарську і теж теократичну.
Царська самодержавна імперія мала свої ідеологічні
корені у православній вірі свого народу. Вірі, що визна-
вала ту імперію за священне царство, за теократію. Про-
летарська імперія має свої ідеологічні корені також у
вірі свого народу. Вірі, що визнає пролетарську імперію
за священне царство, за соціалістичну теократію...
Царська Московщина стояла на православному орто-
доксальному світогляді і вимагала від підданих, щоб вони
визнавали його сліпо, без жодних застережень. Про-
летарська Московщина стоїть на соціалістичному орто-
доксальному світогляді і ще з більшим примусом вима-
гає від підданних визнавати його навіть ентузіастично.
Священне ж царство не може бути чимось іншим, як
деспотією світогляду, не може бути неортодоксальним,
і тому воно завжди винищує «єретиків». «Правовірне»
сектантство, а з нього і деспотія світогляду та нищення
«єретиків» – де це було ідеологічною основою Москов-
щини від XI ст. по сьогоднішній день. Духовні основи ца-
рату і більшовизму – цілковито тотожні... Перемога
більшовиків у Московщині не випадкова. Більшовизм –
явище глибоко внутрішнє, московське, національне. Це
витвір московського національного духу, витвір душі
москвина. Більшовизм є лише зовнішнім виявом всього
того, що нуртує в душі кожного з нас, москвинів. Більшо-
визм – це природний синтез Івана IV з К.Марксом.
Більшовизм є третім виявом московського загарбницт-
ва. Другим була імперія Петра І. Першим – московське
царство Івана IV. Більшовизм є неминучим етапом історії
московського народу».

Перемогу В.Леніна над О.Керенським москвини (і
наші невігласи) пояснюють демагогією Леніна, що про-
голосив гасла: «Геть війну!», «Грабуй награбоване!»,
«Війна палацам, мир халупам!» тощо. Але чому саме
такі гасла і саме москвини підхопили і пішли за ними?
Українці мали багато причин піти за гаслом «Геть війну!»,
але навіть московські історики визнають той факт, що
українці кидали 1917-18 pp. фронт останніми і лише за
наказом української влади. Гасло «Грабуй награбова-
не!» мало впливало на українців. На справжню причину
перемоги Леніна кидає світло один з розумніших моск-
винів: «Подібність революції 1917 р. до кризи 1616 р.
відома аж до дрібниць. Зовнішня війна, династична кри-
за, господарча криза, селянські повстання і спалення
маєтків, голод у містах, широко розповсюджений розбій,
душогубство, партійна деспотія, нездарність провідників,
демагогія, розперезаність міської черні і подурілого се-
лянства – все це, вся ця агонія 1917-1918 років є досте-
менною фотографією Московщини 1606-1612 років. І
діючі сили, і мета, і навіть головні гасла були приблизно
ті самі і тоді, й тепер... Як тоді, так і тепер, криза спочат-
ку була династичною, але дуже скоро обернулася на
політичну. Як тоді, так і тепер, кризу започаткували вищі
кола суспільства, але вона дуже швидко поширилася та
захопила весь народ. Як тепер, так і тоді народний рух
був не лише проти багатих, землевласників, але й проти
всілякого громадського ладу. Хоч тоді (як і тепер) той
рух не мав нічого спільного з європейським соціалізмом,
проте і в 1606-12 роках проголошували ідеологію соціа-
лізму, пристосовану до розуміння дикої московської
юрби. Однобока і пласка ідеологія тодішнього «більшо-
вика» Івана Болотнікова нічим не відрізнялася від ідео-
логії «революційної демократії» 1917 року. Так само й
серед діячів 1606-12 років можна знайти представників
усіх партій 1917 року. Тоді була і розгромлена «права
партія» (П.Ляпунов), і «соціалісти» (І.Болотніков), і
тодішній О.Керенський (Ф.Андронов)... Ця подібність
стає ще наочнішою і безсумнівною, якщо пригадаємо,
що 1606 року був такий самий вибух національної стихії
у немосковських народів, як і в 1917 році. Так! Наш ста-
рий, споконвічний більшовизм є в кожного з нас, моск-
винів. Ленін лише використав цю нашу суто московську
стихію».

Що ж сталося 1917 року? Інший розумний москвин
відповідає: «Ніякої революції не було в Московщині 1917
року. Бо ж революція – це насильницька і швидка зміна
старого змісту на новий зміст. Зміна самих лише форм
(хоча й яка швидка) є лише прискоренням еволюції. Те-
пер у Московщині і загарбаних нею країнах бачимо фо-
тографічно докладний образ часів Івана IV, Миколи І в
усіх без винятку царинах життя. Що ж сталося 1917 року?
Перше. Ослабла державна влада, і московський народ

(Закінчення розділу)
своїм непомильним національним інстинктом відчув у
тому ослабленні загрозу існуванню імперії. Тому він і
вчинив такий самий заколот, як і під час Кримської чи
Японської програних війн. Московський народ інстинк-
тивно відчув свій порятунок насамперед у твердій владі...
Друге. Так само інстинктивно московський народ учи-
нив заколот проти фізіологічно чужого йому духу Євро-
пи, що після 1905 року, хоч і дуже слабенькими струмоч-
ками, проте почав протікати до імперії. Москвин підсвідо-
мо відчув у тому європейському струмочку свого найне-
безпечнішого ворога і з жахливим поспіхом замурував
усі більші чи менші дірочки у «вікні в Європу». Не дере-
в’яна, а залізобетонна завіса опустилася». Д.Мереж-
ковський віщував ще 1907 року прихід більшовизму і
помилився лише на кілька років. Так само М.Бердяев
1907 року писав, що більшовицька партія за своєю іде-
ологією стоїть найближче за інші партії до ідеології,
світогляду московського народу. Тому в майбутній рево-
люції більшовицька партія переможе всі інші партії, бо
її підтримає весь московський народ. Подібний погляд
поділяють інші автори: «Наші московські ліцеміри ка-
жуть, що московський народ невинний, не відповідає
за більшовизм, бо, мовляв, комунізм – це європейська
бактерія, що її занесли до Московщини чужинці і нею
заразили добрий, богобоязливий московський народ.
Хай ті лицеміри доведуть, що молоко не скисає, коли до
нього потрапить бактерія. Коли та сама кислотна бак-
терія потрапить у воду, то вода не скисає. Чи ж не писав
у минулому столітті французький історик Ж.Мішле, що
«основою життя московського народу є комунізм, що
виявляється в общині». І чи не відповідав йому О.Гер-
цен: «Вас, європейців, стримують ваші приватновлас-
ницькі забобони, а ми, москвини, тих забобонів не має-
мо».

«Так! Ми, москвини, несемо всю відповідальність за
більшовизм. Ми самі покликали його до життя. Він зро-
дився на нашій московській землі. Він є щиро московське
національне явище і то дуже старого походження. Спо-
конвічний, престарий, він сидить усередині кожного з
нас, москвинів. Тому він і приніс перемогу В.Леніну в
1917 році і підтримує радянську владу досі. В.Ленін лише
використав реально цей наш рідненький більшовизм у
кожному з нас. Більшовизм – це остаточне, історично
логічне завершення будови московської державності.
Завершення психічне і логічне».

З ним погоджується і професор Г.Федотов: «До більшо-
вицької партії вступили щоправда і немосквини, але їх
було значно менше, ніж москвинів. Казати, що більшо-
визм ніби не має нічого спільного з московським наро-
дом – це казати неправду. Більшовики захопили дер-
жавну владу в Московщині дуже легко, без ніякого спро-
тиву, але в усіх немосковських окраїнах вибухла запекла
війна проти більшовизму і більшовиків. Отже, було щось
таке в духовності москвинів, що захоплювалося більшо-
визмом. Грунт більшовизму в Московщині підготували:
історичне фізичне і духовне рабство, община і самодер-
жавство царів. Московський більшовизм є природним
витвором історичного життя московського народу. Вит-
вором щиро московським, національним. А накидає
Московщина світові комунізм, керуючись лише своїми
державними інтересами». «Ф.Достоєвський – пророк
московської революції і більшовизму в найповнішому
розумінні цього слова. Революція 1917 року – досте-
менно така, якою він її пророкував. Десятки років перед
1917 роком він показав нам, якна долоні, її ідейні осно-
ви, її внутрішню логіку, її зовнішній образ. Його «Бєси» –
це роман не про наявне, а про прийдешнє. У московсь-
кому житті 1860-70-х років не було ще ні Ставрогіна, ні
Кирилова, ні Шатова, ні П.Верховенського, ні Шігальо-
ва. Ці люди з’явилися пізніше. Ф.Достоєвський відкрив
нам тоді ще приховану, глибинну основу більшовизму».
Про те, що – більшовизм є законною дитиною московсь-
кої духовності і життя, писали В.Брюсов, М.Клюев,
З.Гіппіус. Неминучість його приходу віщували Ф.Тютчев,
М.Лєрмонтов, М.Салтиков-Щедрін, К.Лєонтьєв, Д.Мереж-
ковський, О.Салтиков, О.Блок, Ф.Достоєвський та інші.
Московський міністр Д.Толстой писав ще 1875 року:
«Кожне намагання запровадити в московський імперії
європейські парламентські форми влади – приречені
заздалегіть на невдачу. Якщо скинуть самодержавну,
деспотичну царську владу, то на її місце автоматично
прийде значно деспотичніша – комуністична, за вчен-
ням К.Маркса, чию теорію я вивчив дуже уважно». Д.Тол-
стой знав духовність та світогляд Москвина краще, ніж
ліберал П.Мілюков та соціаліст О.Керенський, які спро-
бували 1905 та 1917 років накинути московщині саме

оті європейські парламентські форми: москвини вигна-
ли обидвох за кордон, а посадили на трон нового царя
Леніна, як і віщував Д.Толстой. На знанні душі москвинів
ґрунтувалася і впевненість попередників більшовизму:
«Хоч московський народ темний, але він розуміє і цінить
високо общинні засади, зокрема засаду громадської
власності на землю. Отже, він є комуністом традиційно
й інстинктивно. Тому наш московський народ, не дивля-
чись на свою некультурність, стоїть ближче до соціаліз-
му, ніж культурні європейські народи».

Московські емігранти-антикомуністи теж добре розу-
міють справжню природу комуністів: «Політичний і сус-
пільний лад у СРСР є таким, що служити національній
Московщині мають можливість лише члени КПРС, ен-
каведисти, комсомольці. В їхніх руках уся влада. І вони
справді служать не III Інтернаціоналу, а Москві-ІІІ Римові.
І ми, московські антикомуністи, були би зрадниками
своєї батьківщини, якби знищуючи радянську владу, вби-
вали тих фактичних московських патріотів з п’ятикутною
зіркою на чолі. Не дивімося на ту чортівську зірку. Диві-
мося на біографії тих позірчених людей і оцінюймо їх за
їхніми заслугами перед Московщиною. А їхні заслуги ве-
ликі. Саме вони, а не хтось інший, врятував нашу імпе-
рію від розвалу. Щобільше! Саме вони піднесли Мос-
ковщину в міжнародному житті на найвищу височінь за
всю нашу історію». І в іншому емігрантському виданні:
«Коли впаде радянська влада, ми не сміємо вважати
за злочин колишнє членство в КПРС чи навіть службу в
НКВД. Ми також не сміємо давати жодних привілеїв тим,
хто сидів у радянських в’язницях і таборах чи взагалі
були гноблені радянською владою. Всі права, посади,
відзнаки, нагороди тощо, що їх здобули люди за радянсь-
кої влади, мусять мати правочинність і після радянсь-
кої влади».

В СРСР вихвалять і прославлять Петра І. Та окремі
письменники, використовуючи московські державні
архіви, описали Петра таким, яким він насправді був.
Б.Пільняк писав, що Петро – людина цілковито ненор-
мальна: сифілітичний, повсякчас п’яний, з дикими на-
падами «тоски и буйства». Він не мав ніякого почуття
відповідальності. Цілковито не розумів ні логіки історії,
ні фізіології народного життя. Був жалюгідно малопись-
менний і книжок не любив і не читав (те саме писав
історик В.Ключевський). Маніяк. Боягуз. Здитинілий ди-
кун, що все своє життя бавився в «солдатики», паради,
кораблі, війни, бенкети, за ідеал поведінки вважав п’яні
звички голландського матроса та солдатської казарми...
Найбрудніший цинік, заперечував не лише все гарне,
красиве в людині, а й заперечував саму людяність. Ціну-
вав життя людини не більше, як життя блощиці. Коли
йшов повз якесь будівництво, а робітники кидали робо-
ту, щоб йому уклонитися, то він своєю «дубинкой» уби-
вав їх на місці, мовляв, щоб не марнували час на покло-
ни. Коли ж навчені таким досвідом робітники не кидали
роботи і не кланялися йому, то вбивав їх за те, що, мов-
ляв, не шанують свого царя. В Лейденському універси-
теті він з своїм почтом дивився, як студенти розтинали
труп. Побачивши огиду на обличчях свого почту, наказав
всьому почтові гризти зубами мертвяка. З жінкою фель-
дмаршала П.Румянцева повівся прилюдно так, що не
можна висловити в книжці... Ніякою мораллю не стри-
муваний, розпутствував прилюдно. Сифілітичний, одру-
жився із знаною всім повією, коханкою кн. Меншикова.
Велике, смердюче, на тонких ногах тіло згноїли пранці.
Бабське обличчя, обвислі щелепи, п’яні, дикі, божевільні
очі. Не любив міняти білизну, носив брудну, смердючу
тижнями. Велике тіло на тоненьких ніжках, з малень-
кою головою нагадувало брудне опудало. Обличчя по-
всякчас смикалося, кривилося. Дуже боявся високої
стелі і тому в своєму кабінеті тримав натягнуте полотно
трохи вище за свою голову. Навіть на московську міру
був нелюдською потворою морально, духовно і фізич-
но». Таким був, за словами москвинів, їхня національна
гордість, «великий преобразователь» і перший імпе-
ратор народу, що має «вирішувати про шляхи Європи і
завершити розвиток людства, встановити справед-
ливість у всьому світі» (М.Погодін). Має «дати світові нові
ідеали людства, нову культуру» (КЛєонтьєв). Має «дати
світові нову релігію» (О.Хомяков). Має «рятувати світ від
хаосу» (П.Чаадаєв). Має «визволити робітництво всього
світу від визиску, лиха, злиднів, нещасть» (В.Ленін). Має
«керувати поступом нової культури нового суспільства»
(М.Бухарін). «Москва-ІІІ Рим, а четвертому не бывать»
(Філофей). «Москва всему свету голова» (Аввакум). «Мос-
ква – столиця світового пролетаріату» (С.Єсєнін). «Геній
московського народу оберне вічні льодовики на тропічні
сади з пальм та квітів, заселить Місяць» (М.Хрущов).

І все це зробить народ, який водночас «не дав світові
нічогісінько, жодної ідеї до скарбниці людських ідей,
нічого не зробив задля добра людства; нічим не допоміг
поступові людства» (П.Чаадаєв). «Народ дикунів та ви-
родків людських» (О.Герцен). «Не народ, а пекельна
потвора» (В.Розанов). «Народ, який блукає по Європі і
шукає, що можна зруйнувати, знищити лише заради роз-
ваги» (Ф.Достоєвський). «Народ, який якби й провалив-
ся скрізь землю, то нічогісінько у світі, ні найменшого
цвяшка не захиталося б» (І.Тургенєв). Народ, що «Игом
рабства клейменный, безбожной лести, лжи тлетвор-
ной и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости пол-
ный» (О.Хомяков). Народ «байдужий до найменшого
обов’язку, до найменшої справедливості, до найменшої
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правди, народ, щр цілковито не визнає звичайнісінької
людської гідності, що цілковито не визнає ні вільної лю-
дини, ні вільної думки» (О.Пушкін). «Народ волоцюг і
злодіїв» (С.Рождественський). «Сатанинський народ»
(З.Гіппіус). «Найбездарніший народ, без натяку на
творчість» (Г.Успенський). «Не народ, а худоба, хам, дика
орда душегубів, злодіїв» (М.Булгаков). Народ, що «нена-
видить волю, обожнює рабство, любить ланцюги на своїх
руках і ногах, любить своїх кривавих деспотів, не відчу-
ває ніякої краси, брудний фізично і морально, століття-
ми живе у темряві, «мракобесии» і пальцем не пово-
рухнув до чогось людського, але готовий повсякчас по-
неволювати, гнобити всіх і все, весь світ. Це не народ, а
історичне прокляття людства» (В.Шмельов). Народ, що
«досі не показав, що він може жити по-людськи, отже
не має права жити серед цивілізованих народів» (С.Вол-
конський).

Отже, чи самі ж москвини не дають відповідь на мос-
ковське самовихваляння від Філофєя XVI ст. до Микити
XX ст.? А провідна верства цього народу, еліта нації?
Перший московський письменник, що одержав Нобел-
івську нагороду, пише: «Щодо духовності, моралі та інте-
лекту, то московське освічене суспільство – це зборище
руйнівників, блюзнірів, духовних волоцюг, розумових
шахраїв, моральних розпусників, безсоромних брехунів,
простацьких хвальків і дикунів, дикунів і дикунів. Але всі
вони – зарозумілі аж до посміховиська. До цього, виба-
чайте, «суспільства» належать також і моральні та ро-
зумові, сифілітичні пришелепи, бевзі, виродки, напівбо-
жевільні, істерики, цинічні моральні і фізичні повії обох
статей. І ось це гидке, макабристичне болото маємо
ми, москвини, за свою духовну, культурну і розумову ел-
іту, за передовий авангард нової Московщини. Тьфу!».
Раніше за нього писалося: «Ох, як тяжко жити в Москов-
щині, в цьому смердючому середовищі фізичного і мо-
рального бруду, підлоти, брехні, крутійства, злодійства
хлібосольних хабарників, гостинних шахраїв, добрячих
падлюк, побожних розпусників. Чого ж можна споді-
ваться від народу, який створив і втримує такий суспіль-
ний лад, що в ньому мусите перейти через болото бре-
хень і підлоти, щоби дійти до законності». Змосковще-
ний литвин В.Сенковський (псевдонім барон Б.Брам-
беус), що був знаним московським журналістом, писав
у XIX ст.: «Московська література – нікчемна, неоригі-
нальна, пласка, простацька, бідніша навіть за турецьку
щодо сили уяви та висоти думки. Та й московська мова
– жебрацьки вбога: лексика вищих понять – все позиче-
не; мова – якась дерев’яна щодо гнучкості форм. Мова
неписьменного українського селянина значно багатша
за московську літературну і лексикою, і гнучкістю, і ба-
гатством форм та виразів. Нечиста сила занесла мене
до московської, вибачайте, «літератури». Батько мос-
ковської літературної мови О.Пушкін писав: «О, как бе-
ден, как груб наш русский язык». Князь В.Вязємський
підтверджував: «Да, наш русский язык – это кафтан чы-
жолый». Композитор М.Глинка, покидаючи 27 квітня
1856 р. остаточно Московщину, на кордоні виліз з рид-
вану, плюнув на московську землю і сказав: «Бодай мені
ніколи більше не бачити цієї гидкої країни й її людей».
До своєї матері він писав з-за кордону: «Жахаюсь самої
думки повернутися до Московщини. Дякую Богові, що
втік з Московщини». Поет, письменник, філософ, мос-
ковський націоналіст Ф.Тютчев так ганив і зневажав
москвинів, що все своє доросле життя прожив у Німеч-
чині і одружився двічі з німкенями. І водночас писав:
«Над величезними руїнами Заходу підноситься, мов
святий ковчег, ще більша Московщина. Хто посміє сумн-
іватися в її Божественному покликанні? Москва, Петер-
бург, Костянтинополь – це святі міста Россії. А її межі?
Майбутнє відкриє сім морів, сім великих рік. Від Нілу до
Неви, від Ельби до Жовтої ріки, від Волги до Євфрату,
від Гангу до Дунаю – це Росія. Росія вічна, як Св. Дух
передбачав і Св. Даніїл пророкував». Як це розуміти?
Послухаймо іншого московського націоналіста: «Я сам
повсякчас лаю москвинів. Я лише те й роблю, що їх лаю.
Але чому ж я ненавиджу кожного, хто їх лає також? Я
навіть ненавиджу тих, хто гидує москвином. І водночас я
сам гидую москвином, хоч я сам москвин. Дивно! Не
розумію!».

Запаморочені своїми химерами імперії від Нілу до
Неви і від Гангу до Ельби, москвини багато чого не розу-
міли, коли ті химери розвіювалися. Наведемо хоч і за-
довгу та показову цитату: «Національне пробудження
України та її політичний сепаратизм викликали у мос-
ковської інтелігенції щире здивування. Ми, москвини,
ніяк не могли зрозуміти причин цього насамперед тому,
що ми щиро любили Україну, її землю, її пісні, її народ, а

(Закінчення розділу)

люблячи, вважали її нашою рідною. Ані тіні будь-якої
чужості до українців ми, москвини, ніколи не відчували.
Також не розуміли й тому, що московська інтелігенція
не цікавилася історією України, ні всім тим, що відрізня-
ло українську культуру від московської. Ба, гірше! Ми,
москвини, дурили себе вигадкою, що, мовляв, українці
боролися проти польського поневолення лише щоб
накласти на себе ярмо московського поневолення. Ще
гірше, московська інтелігенція не визнавала українсь-
кої мови за мову, хоч усі славісти та мовознавці в світі –
разом з московською Академією Наук – її визнавали за
самостійну і багатющу. Відродження великої, надзвичай-
но здібної, з старою культурою нації ми намагалися зу-
пинити жандармськими заборонами та шибеницями.
Не тяжко передбачити, що народи СРСР повстануть і
відокремляться від імперії, коли СРСР програє війну...
Московські патріоти мають усі підстави тривожитися
майбутнім московської імперії, бо стоять нині перед
великим питанням: чи існуватиме вона, чи Московщина
повернеться до своїх передімперських меж? Якщо ра-
дянська влада зненацька впаде, то негайно вибухнуть
повстання немосковських народів СРСР, щоби
відірватися від імперії. І ті народи виставлять московсь-
кому народові свої рахунки більшовицьких злочинів,
нищення, грабунку, утисків. А з усіх них найбільший раху-
нок подасть Україна. Справа України є найповажніша і
найтяжча до розв’язання. Не матимемо імперії, не
розв’язавши справу України. А ця справа є надзвичайно
небезпечна нашій імперії. Ми є свідками народження
національної і державницької свідомості українців, влас-
не, народження нової нації (навіть цей розумний моск-
вин не може сказати «відродження старої нації» – П.Ш.).
Щоправда, вона ще не народилася, її доля ще непевна,
проте вона вже набралася такої духовної сили, що вже
несила нікому вбити це немовля... Ми, москвини, муси-
мо працювати щосили, щоб ця українська свідомість
стала українською формою московської імперської
свідомості. Щоби втримати «русскую» єдність, себто не
лише імперсько-державну, а й національно-духовну, ми,
москвини, мусимо не лише визнати, а й постійно відчу-
вати своїми, московськими: не лише київські літописи,
але й українське барокко, не лише М.Гоголя, але й
Т.Шевченка, не лише київський церковний спів Д.Борт-
нянського, але й українські народні пісні. Все це маємо
відчувати рідними нам, москвинам, нашими, московсь-
кими, а не лише українськими. А завдання прищепити
українські національні традиції на велике дерево «об-
щерусской» культури припадає насамперед тим, хто
вірний Московщині і любить Україну... Але разом з цим
Московщина не може дозволити будь-яке приниження
московської культури в межах імперії. Імперські зако-
ни, московська мова мусять бути обов’язковими для
всіх в імперії, без жодного винятку. Можливо, (? – П.Ш.)
зможемо мирним способом запровадити місцеве гос-
подарське самоуправління. В нашій імперії українець
не може почувати себе приниженим, зневаженим. На-
впаки, московська нація, якій волею долі належить куль-
турне панування в імперії, повинна взяти за свої всі ук-
раїнські національні традиції, історичні символи з геть-
маном І.Мазепою разом». В цьому полягає розум мос-
квина: не хоче навіть федерації, а вимагає повного па-
нування Московщини – культурного, господарчого, пол-
ітичного. Жорстокі факти змусили його визнати, що «не-
сила нікому вбити» Україну, і він радить «зробити мос-
ковськими українські національні традиції», щоб украї-
нська культура стала одною з форм «общерусской»
(московської) культури. Ці його поради здійснює мос-
ковська «демократія» в СРСР вже півстоліття – безог-
лядно жорстоко, вогнем і мечем, мільйонами українсь-
ких смертей. «Єдінонеделімєц» Г.Федотов писав це
1930 року. Та героїчна боротьба Організації Українсь-
ких Націоналістів (ОУН) і Української Повстанської Армії
(УПА) за Українську Самостійну Державу відкрили йому
очі, і вже в 1943-му він писав: «Серед націоналізмів, що
тепер так дуже набирають сили, особливо трагічна є
доля націоналізму московського. Хоч його вип-
равдовують оборонні та справедливі особливості війни,
що її веде тепер СРСР, проте він є націоналізмом не
слабкого, а сильного. Він бореться не лише за своє виз-
волення, а й намагається поневолити інші народи, які
стоять поперек його шляху до панування над світом.
Оборонні та завойовницькі мотиви московської політи-
ки пов’язані взаємно і нерозривно. Свою оборону Мос-
ковщина завжди закінчувала нападом... А з кожним но-
вим завоюванням будова СРСР стає хисткішою, слаб-
шою. Москвинів у СРСР уже менше половини населен-
ня. Доки москвини давали немосквинам в СРСР якесь

культурне самоуправління, доти немосквини погоджу-
валися на співжиття з москвинами. Тепер же у в’язни-
цях та на каторзі більшість в’язнів і каторжан – немоск-
вини, які опинилися там лише тому, що любили свої на-
роди і мріяли про визволення з московського ярма...
Московський націоналізм, що тепер рятує московську
імперію, може спричинити її загибель. Той день, коли
Московщина кине свої полки проти світової демократії,
може стати днем повстання всіх пригноблених Москов-
щиною народів. І дорого тоді заплатить вся московська
нація за божевільні мрії своїх сліпих вождів». І ще: «Все
чуткіше долітає до нас гук копит татарських коней на
новому Куликовому полі бою. Новітній Чінгіс-хан дедалі
яскравіше вступає до московської історії. А поза СРСР
учорашні лицарі свободи вже готові вітати народження
нової батіжно-московської імперії. Невже ж приклад
Німеччини – не загрозлива острога Московщині?
Німецька імперія загинула тому, що обурила проти себе
всі європейські народи. Чи ж не обурює тепер і Москов-
щина?.. Що ж! Може й пощастить на час. Може Й.Сталін
і стане володарем Східної та Центральної Європи, до-
сягнувши того, чого не пощастило А.Гітлерові. Бачимо
на власні очі, що культ рабства і брехні поширюється
вже не на одну шосту, але на одну чверть нашої плане-
ти. Та чверть – ще не весь світ. Хоч які великі успіхи має
новітній Чінгіс-хан, проте справа свободи ще не програ-
на. Ледве чи пощастить йому підбити решту світу, а по-
готів ті країни, де демократизм уже давно вкоренився у
моральній та релігійній свідомості народу. Зрештою,
вільним ще є позаєвропейський, англо-саксонський та
латинський світи».

Про кінець «батіжно-монгольської» імперії пророку-
вали в Московщині ще раніше. Бородаті москвини, що
ім Петро І голив бороди і гнав на будівництво Петербур-
га, конаючи, кричали: «А проклятому Петербургу быть
пусту». Дві сотні років пізніше А.Бєлий у романі «Петер-
бург» (виданий перед 1914 р.) писав: «А знявшись раз
на чвал і зором мірячи простір, мідний кінь копита не
поставить, перестрибне над історією, великий буде
струс, трісне землю, навіть гори впадуть від великого
струсу, а долини повипинають горбами. Будуть, будуть
криваві, жахом наповнені дні, а потім усе провалиться.
І Петербург провалиться». «Якщо заздалегіть не запо-
біжимо, то ледве чи Петербург витримає два століття»,
– віщував царський поет Г.Дєржавін. «Московська літе-
ратура – найбільше пророкуюча література у світі. Вона
вся просякнута тривогою, віщуванням, передчуттям
якоїсь катастрофи, що надходить. Чимало московських
письменників XIX ст. відчували, що Московщина стоїть
над безоднею і ось-ось упаде в неї. Ф.Достоєвський пише
про столицю імперії: «Імла стоїть над нашою столицею.
А що станеться, коли та імла піднесеться вгору і розсі-
ється? Чи не піде з тою імлою і не щезне, як та імла, і це
наше гниле місто? Чи не лишиться лише фінське багно,
а серед нього бронзовий вершник на гарячому, загна-
ному коні». «Ф.Достоєвський зрозумів, що в Петербурзі
Московщина дійшла до якоїсь межі і тепер уся хитаєть-
ся над безоднею. Московщину «вздернул на дыбы Мед-
ный Всадник». Але ж не можна вічно «на дибах». І весь
жах у тому, що «опустити копита» – це упасти в безод-
ню».

Д.Мережковський пише у «Зимних радугах»: «Не-
зліченні мерці, що їхніми кістками вибруковано трясо-
вину, встають у чорно-жовтому промерзлому тумані, зби-
раються юрбами і оточують брилу граніту, що з неї верш-
ник разом з конем падають у безодню». Пророкує заги-
бель столиці він і у «Грядущем хаме» (вид. 1906 p.).

Проф. В.Печєрін, що утік за кордон, написав поему
«Торжество смерти», в якій пророкував загибель Пе-
тербурга:

...град разврата
Сколько крови ты испил,
Сколько царств и сколько злата
В диком чреве поглотил!
Изрекли уж Евмениды
Приговор твой роковой,
И секира Немезиды
Поднята уж над тобой.
Ты – война, зараза, голод,
Ты – в трех лицах темный бес,
Погибаем, погибаем
И тебя мы проклинаем:
Анафема! Анафема! Анафема!

У поемі «Петербург» пророкувала і З.Гіппіус:
... Твое холодное кипенье
Страшней бездвижности пустынь,
Твое дыханье – смерть и тленье,
А воды – горькая полынь.
Как уголь дни, а ночи белы,
Из скверов тянет трупной мглой,
А свод небесный остеклелый
Пронзен заречною иглой.
Нет, ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, Божий враг,
И червь могильный, червь упорный
Сожрет твой каменный костяк...
Московський націоналіст (і україножер), видавець

журналу «Новое время» І.Суворін був переконаний (ще
1880 p.), що находить неминуча катастрофа московсь-
кої імперії.
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– матеріали рекламного характеру.

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

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ФОП Мох Наталія Богданівна повідомляє про наміри отримати
дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від
стаціонарних джерел кафе, які знаходяться за адресою: 82525,
Львівська обл., Турківський р-н., с. Івашківці.

Джерелами  викиду забруднювальних речовин є димова труба
паливної, дві труби вентсистеми кухні та димова труба мангалу. Об-
сяги викидів забруднюючих речовин (т/рік) становлять: азоту діок-
сид – 0,02; вуглецю оксид – 1,45; вуглецю діоксид – 11,1; метан –
0,001, спирт етиловий – 0,06, кислота оцтова – 0,01, ацетальдегід –
0,001, акролеїн – 0,000003. Згідно ступеня впливу на забруднення
атмосферного повітря, об’єкт відноситься до третьої групи.

Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календар-
них днів з дня публікації в Турківську районну державну адмініст-
рацію (82500, Львівська обл., м.Турка, вул. Січових Стрільців, 62).

Продам чавунні б/у батареї. У
хорошому стані. Ціна – договір-
на.

Тел.: 0956994397;
0661085588.

Втрачені посвідчення –  батьків
багатодітної сім’ї – ВС 013452, ви-
дане відділом у справах сім’ї та мо-
лоді Турківської РДА 11 листопада
2010 р. на ім’я Ірини Юріївни Цап;
дитини з багатодітної сім’ї – ДБ
№291954, видане УСЗН Турківської
РДА на ім’я Василя Івановича Цапа;
дитини з багатодітної сім’ї – ДБ
№291956, видане УСЗН Турківської
РДА на ім’я Миколи Івановича Цапа;
дитини з багатодітної сім’ї – ДБ №
291955, видане УСЗН Турківської
РДА на ім’я Ганни Іванівни Цап: ди-
тини  з багатодітної сім’ї – ДБ
№291957, видане  УСЗН Турківсь-
кої РДА на ім’я Анжели Іванівни Цап,
вважати недійсними.

Команди-учасниці, які все-
таки змогли організуватись, були
розділені на 2 групи за територ-
іальним принципом. Зокрема у
групі «А» змагалися футболісти

«ÊÓÁÎÊ
ÏÀÌ’ßÒ² ÃÅÐÎ¯Â»

Минулої неділі на Турківщині стартував уже традиційний
футбольний турнір «Кубок пам’яті Героїв». Участь у цьогор-
ічному спортивному заході зголосилися взяти 6 команд: з Бо-
рині, Сянок, Верхнього Висоцького, Турки, Вовчого та Явори.
На жаль, через проблеми зі складом, більша частина команд
району не змогла взяти участь у турнірі.

з Вовчого, Турки та Явори, а у
групі «Б», відповідно, команди з
Борині, Верхнього Висоцького та
Сянок. Груповий етап тривав

один день. Його матчі проходи-
ли за одноколовою системою.
Всі команди зіграли за форма-
том «кожен з кожним».

Так, у групі «А», поєдинки якої
проходили на стадіоні с.Вовче,
було зафіксовано такі результа-
ти: Турка - Явора – 2:2, Вовче -
Турка – 0:5, Явора - Вовче – 1:1.
Таким чином, набравши 4 очки,
турківчани очолили турнірну таб-
лицю. Команда з Явори, в активі
якої 2 очки, стала другою. Гос-
подарі поля – команда з с.Вов-
че, зі здобутим одним очком
замкнула турнірну таблицю гру-
пи «А» і, таким чином, заверши-
ла участь в турнірі.

У групі «Б» (стадіон смт. Бори-
ня)  матчі завершилися так: Бо-
риня - Сянки – 4:1, Верхнє Ви-
соцьке - Бориня – 1:1, Сянки -
Верхнє Висоцьке – 4:2. Таким
чином команди з Борині та Ся-
нок набрали однакову кількість
очок – по 4, а команда з Верхнь-

За своїми лікувальними влас-
тивостями та біохімічним скла-
дом значно переважає пилок.
Перга містить всі незамінні амі-
нокислоти, необхідні для орган-
ізму людини, ліпіди, багато
вітамінів: А, Е, С, групи Б та ін.,
мінералів (калій, кальцій, фос-
фор, магній, кремній та ін.), а
також унікальний комплекс
білків, вуглеводів, жирів, фер-
ментів, фітогормонів, природних
антибіотиків. Усі вони збалансо-
вані й органічно зв’язані між со-
бою, що й пояснює іі цілющу дію.

Перга краще засвоюється
після взаємодії зі слиною, тому
її необхідно якомога довше три-
мати в роті, розсмоктуючи, щоб
поживні речовини засвоїлись
через слизову оболонку рота.
Пергу краще не запивати будь-
якою рідиною протягом 30 хв.
після вживання, оскільки це
значно зменшує ефективність
цього цінного продукту і призво-
дить до витрати перги без особ-
ливої користі для організму.

Пергу застосовують для ліку-
вання цілого спектру захворю-
вань – анемії, серцевої недо-
статності, інфарктів, інсультів,
гепатитів, виразок шлунку, гаст-
ритів, порушення потенції, чоло-
вічого та жіночого безпліддя,
патології вагітності, гінекологіч-
них захворювань та ін.

Вживання перги дає надзви-
чайно хороший результат при
лікуванні порушень сечостатевої

системи. Під дією перги покра-
щується кровопостачання ниж-
ньої частини тіла та периферич-
них органів, тому вона викорис-
товується для підвищення по-
тенції, лікування чоловічого без-
пліддя, аденоми простати. Для
підвищення потенції пергу прий-
мають щоденно по 1 ч. ложці на-
тщесерце, при активному сексу-
альному житті 2-3 рази в день.
Кількість сперматозоїдів зрос-
тає при цьому в 2-3 рази, знач-
но підвищується їх рухливість.

Пергу рекомендовано вжива-
ти при лікуванні захворювань
шлунково-кишкового тракту: га-
стриту, коліту, виразок шлунка та
дванадцятипалої кишки. Під
дією бджолиного хліба мікроф-
лора та слизова кишківника
відновлюється вже на 3-4 день
вживання. Щоденна доза скла-
дає 2 ч. ложки в день (найкраще
по 1 ч. ложці зранку натщесер-
це і перед сном).

У лікуванні післяінсультних
станів вживання перги віднов-
лює мозкове кровопостачання
(при будь-яких формах інсультів,
викликаних закупоркою судин чи
їх розривом внаслідок кровови-
ливу). Позитивні результати спо-
стерігаються також при череп-
но-мозкових травмах. Зростає
еластичність судин, віднов-
люється функціонування ураже-
них мозкових центрів. Так хво-
рим в коматозному стані після
інсультів пергу давали під язик

невеликими порціями (по 1г) 4-
5 разів в день. Під дією слини
відбувається всмоктування по-
живних речовин через слизову
ротової порожнини та запус-
кається програма відновлення
організму. З коми хворі виходи-
ли на другий день, через 3 дні
починали сидіти, через тиждень
ходити.

За допомогою перги значно
підвищується ефективність ліку-
вання шкірних захворювань: ек-
земи, псоріазу. Для цього що-
денно слід вживати по 1 ч. ложці
перги, паралельно обробляти
уражені ділянки шкіри прополі-
сною маззю.

Перга володіє легкою жовчог-
інною дією, стимулює діяльність
печінки через посилення її кро-
вопостачання, тому є ефектив-
ною при лікуванні гепатитів, ци-
розу, холециститу. Рекомендова-
но споживання перги по 1 ч.
ложці 2 рази в день (зранку на-
тщесерце та перед сном), з
профілактичною метою – 1 ч.
ложка 1 раз в день.

Найчастіше пергу застосову-
ють для відновлення імунітету
як у дітей, так і у дорослих, а та-
кож в якості профілактики
інфекційних захворювань у осі-
нньо-весняний період. Дітям
слід вживати 1/3-1/2 ч. ложки, а
дорослим 1 ч. ложку щоденно.

Людям похилого віку вживан-
ня перги допомагає відновити
приплив сил, пам’ять, знизити
втомлюваність та підняти за-
гальний тонус організму та його
омолодження (перга стимулює
вироблення нових клітин в
організмі).

Пергу не слід вживати при на-
явності алергії на продукти
бджільництва та при вираженій
формі діабету (при помірному
діабеті вживання перги можли-
ве під наглядом лікаря).

ого Висоцького – 1. Враховуючи
кращий результат в особистій
зустрічі, боринчани стали пере-
можцями групи, друге місце по-
сіли футболісти з Сянок. Коман-
да з Верхнього Висоцького до
фінальної частини не пройшла.

Півфінальні поєдинки, у яких
зіграють Турка з Сянками та Бо-
риня з Яворою, пройдуть на тур-
ківському міському стадіоні
«Карпати» у неділю, 27 верес-
ня. Ігри відбудуться, відповід-
но, о 13.00 год. та 15.00 год. По-
єдинок за 3-тє місце та фінал
заплановано провести 4 жовт-
ня.

Турнір проходить під патрона-
том депутата Турківської район-
ної ради Олександра Лабецько-
го, а його організаторами є фе-
дерація футболу Турківщини та
відділ спорту, оборонної роботи
та цивільного захисту Турківсь-
кої РДА.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÏÐÎ Ë²ÊÓÂÀËÜÍ² ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒ² ÏÅÐÃÈ

Пограбований, злиденний
Люд із міст і сіл біжить –
До теренів чужоземних,
Де усім пристойно жить.
Гнаних журним сьогоденням
Нас – мільйони по світах.
Віддають чужим ідеям
Працьовитість рук і фах.
Якби то нам, українцям,
Єдність в пору нелегку,
Зразка євро, як у німців,
Щільну, як броня, тривку.
Не вбивали б нас на Сході,
Не було б так тяжко нам
Всі долати перешкоди,
Будувати волі храм.
Хто б демонстрував з вандалів
Нам, об’єднаним, свій сказ?
Скривавлені ними далі –
Крим наш рідний і Донбас.
Єдність – сила всенародна,
Та, що вкрай потрібна нам,
Сила правди непоборна
Ворогам – не по зубам.
Єднаймося в міць залізну.
Головне для нас не франт,
Єдність – захист волі грізний
І державності гарант.
Буде єдність – буде воля,
Й нам, допоки буде світ,
Усміхатиметься доля
У державі без страхіть.

Йосип  ВАСИЛЬКІВ.

БУДЕ ЄДНІСТЬ
– БУДЕ СИЛА!

Перга бджолина (бджолиний хліб) - продукт переробки бджо-
лами квіткового пилку. Принесений у вулик пилок (обніжжя)
бджоли складають у пусті воскові стільники по сусідству з
розплодом, заповнюючи їх на 2/3. Молоді бджоли втрамбову-
ють обніжжя головами, а зверху заливають медом. Без дос-
тупу повітря, при температурі 33-35°С і підвищеній вологості
в гнізді під впливом ферментів слини і меду обніжжя піддаєть-
ся ферментативному бродінню з утворенням молочної кис-
лоти, яка надалі стає його консервантом і перешкоджає роз-
витку бактерій і пліснявих грибів.

Колектив працівників Матківського НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю історії Йосипу Теофільовичу Зубковичу з приводу тяжкої
втрати – смерті батька.

Педагогічний колектив Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 глибоко сумує з
приводу смерті колишнього вчителя української мови і літератури
Ганни Михайлівни Кіцули і висловлює щире співчуття рідним і близь-
ким покійної.

Дирекція та працівники Верхненського НВК висловлюють щире
співчуття вчителю початкових класів Марії Юріївні Дякович з приво-
ду тяжкої втрати – передчасної смерті доньки Оксани, випускниці
Верхненської школи. Вічна їй пам’ять і Царство Небесне.

Колектив Нижньотурівської сільської ради, працівники установ
та організацій глибоко сумують з приводу передчасної смерті при-
биральниці сільської ради Любові Степанівни Геми і висловлюють
щире співчуття рідним і близьким покійної.

Виконавчий комітет Боберківської сільської ради висловлює щире
співчуття спеціалісту-землевпоряднику Лідії Василівні Сорочич з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті матері.


