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23 листопада відсвяткував свій 70-річний ювілей людина
щедрої і великої душі, умілий керівник, директор Нижньови-
соцького НВК - Микола Михайлович
Федько.

З нагоди ювілею дорогу людину щиро
вітає педагогічний колектив.

Ми бажаємо Вам, шановний, невпин-
ного руху вперед, здійснення усіх планів
та задумів, а підґрунтям щасливого жит-
тя та плідної професійної діяльності бу-
дуть всі  Ваші добрі  справи.

Від щирого серця бажаєм здоров’я
–

Без нього не милі всі наші діла.
В здоров’ї – багатство, і радість, і

сила,
Бо  більшого щастя на світі нема.
А Ваша енергія, мудрість та сила
Нехай не згасають ніколи з літами.
Душа ж Ваша чиста, велика й красива
Та посмішка щира хай буде між нами.
Здоров’ям міцніти, життям радіти,
Хай радість приносять онуки і діти.
Хай Ваша родина росте-розквітає,
На добрі діла хай Господь наставляє!

Сердечно вітаємо із золотим ювілеєм Наталію Михайлівну
Гошівську, вчителя української мови і літератури, методиста
відділу освіти –  добру, порядну  і чуйну людину.

Шановна Наталіє Михайлівно!
Зичимо Вам світлої життєвої долі, щоб мали до ста років

міцне здоров’я, а серце було сповнене любові та добра і ніко-
ли Вас не покидали натхненна думка й щирі почуття.

Бажаємо, щоб Ваше життя було світлим і радісним, як  свят-
ковий ювілейний день, а дружні привітання додали життєвої
наснаги у скарбничку Вашої душі.

Нехай людська шана буде подякою Вам за плідну працю,
чуйність, уміння творити добро! Многая
літ!

Вас з ювілеєм вітаєм від душі,
Для Вас слова, що сплетені  в вірші.
Нехай життя Ваше як рима зазву-

чить,
Прекрасним буде час  і кожна мить.
Натхненних буднів, свят веселих

дружніх,
Поступків дуже мудрих, добрих,

мужніх.
Достатку Вашій хаті і добра,
А серцю – і любові, і тепла!
З повагою –  колектив Явірського НВК.

Ріднесеньку матусю, дорогу дружину, турботливу ба-
бусю, найкращу у світі прабабусю – Стефанію Василів-
ну Маслиган, жительку м. Турка, з 70-річним ювілеєм,
який святкувала 26 листопада, сердечно вітають чо-
ловік Іван, дочка Леся; онуки –  Василина з чоловіком
Святославом, Андрій з дружиною Іванною, Марина;
правнуки –  Івасик, Даринка та Ілля та свати з Турки і
Самбора.

Дорога наша  ювілярко, нехай доля  Ваша буде доб-
рою і щасливою,  багатою на милості і всі земні  блага.
Нехай Вашу   привітну оселю і  чуйне серце оминають
проблеми і негаразди, а наповнюють  їх сонце радості
і надії, любові і  натхнення, справжнє жіноче і мате-
ринське щастя! Міцного Вам здоров’я, родинного теп-
ла, Господнього благословення і опіки на многії і благії
літа!

Люба матусю, бабусенько
мила,

Спасибі велике, що Ви нас
зростили.

Що Ви нас любите, усім по-
магаєте,

Молитеся за нас, добра нам
бажаєте.

Хай щастя вікує у Вашому
домі

І радість хай буде у ньому
завжди!

Здоров’я міцного і щедрої
долі

Хай Бог посилає на довгі
роки!

Усі онуки та правнуки родини Лазор  сердечно вітають з 88-
літтям  дорогу, люблячу, турботливу бабу-
сю, найкращу у світі прабабусю – Теодозію
Михайлівну Лазор. З  глибокою повагою та
любов’ю бажаємо Вам, рідненька,  міцно-
го здоров’я! Дякуємо, що Ви у нас є! Мно-
гая і благая Вам літ!

Щиро вітаємо зі святом,
Радості зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя без  ліку,
Мирного, доброго довгого віку!

 Від щирого серця і з великою лю-
бов’ю вітаємо із золотим ювілеєм –
першим п’ятдесятиліттям – нашого
люблячого і до-
рогого,   чуйно-
го і турботливо-
го  брата –
Івана Григоро-
вича Павліва.

Хай Бог Тобі
допомагає, хай
подарує довго-
ліття, хай Твоє
добре й щире
серце ніколи
смутку не зазнає! Міцного-міцного
Тобі здоров’я,  родинного тепла, оп-
іки Матері Божої – на многії і благії ,
даровані Господом, літа, рідний!

50- не привід для печалі,
50- це зрілість золота!
Хай до 100, а може ще і далі,
Йдуть не оглядаючись літа.
Виднокіл хай не встеляють хма-

ри,
Хай клюють на вудку карасі.
Ми ж за Тебе, рідний ювіляре,
Дякуємо Богові усі!
З повагою – сестри Галина та Оль-

га з сім’ями.

ÐÀÉÎÍÍÀ ÐÀÄÀ
ÂÈÇÍÀ×ÈËÀÑß Ç ÊÅÐ²ÂÍÈÖÒÂÎÌ

У середу, 25 листопада,  відбулася перша сесія  восьмого скликання Самбірської районної
ради. Сьогодні це вже й наша районна рада, адже Турківський район територіально увійшов у
великий Самбірський. Після того, як визнано повноваження всіх 42 обраних депутатів, сесія
обрала керівництво.

Як і було прогнозовано, головою райради обрано представника «Європейської Солідарності» 47-
річного Віталія Кімака (на фото), який і в попередній каденції очолював  Самбірську районну раду. За

нього віддали свої голоси 81 відсоток із присутніх депутатів. Його
єдиним заступником став 37-річний представник «Народного
Руху», учасник АТО – Андрій Гичка. Щоправда, за нього віддали
свої голоси дещо менше   районних обранців. Як з’ясували журна-
лісти, він є сином двоюрідного брата депутата Львівської облас-
ної ради  багатьох скликань Михайла Гички.

Затим депутати прийняли рішення про реорганізацію Старо-
самбірської та Турківської районних рад шляхом приєднання до
Самбірської. Відтак призначили комісію з реорганізації та зат-
вердили відповідне положення. Одним із пунктів даного рішення
встановили двомісячний термін для заявлення кредиторами своїх
вимог до вищеназваних рад.

На цьому сесія завершила роботу, ще не до кінця розуміючи
свої повноваження та фінансові можливості. А наступний раз ви-
рішили зібратися в десятих числах грудня.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДНІСТРИК ДУБОВИЙ – З ЛІМНОЮ, А
ЯСЕНКА-СТЕЦЬОВА  – З ЯСЕНИЦЕЮ
Як було анонсовано,  минулої неділі новообраний Турківський міський голова Ярослав Пара-

щич зустрівся з жителями сіл Дністрик Дубовий та Ясенка- Стецьова з тим, щоб , порадив-
шись, визначити, до якого старостинського округу вони хочуть належати. Досі Дністрик
Дубовий адміністративно був з Боберківською сільською радою, а після утворення двох гро-
мад, село відійшло до Турківської ОТГ, а відтак – до Лімнянського старостинського округу.
Так вирішила громада.

Щодо Ясенки-Стецьової, то вона багато десятиліть була разом із Завадівкою, хоч завжди  відчува-
ла дискомфорт щодо сполучення з центром сільради. Зараз же село, за бажанням місцевих жителів,
належатиме до Ясеницького старостинського округу. Про це повідомив редакцію сам Ярослав  Ярос-
лавович.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Надворі холодний осінній ранок, а у Верхньовисоцькому
НВК було тепло. Адже 23 листопада святкував свій юві-
лейний день народження вчитель фізичної культури Іван
Михайлович Федько.

 Шановний Іване Михайловичу, колектив школи щиросер-
дечно вітає Вас з цим прекрасним святом. Нехай цей день
дарує Вам здоров’я, натхнення, добробут та велику силу.
Хай  Ваше кожне «сьогодні» буде наповнене
щастям, а кожне «завтра» готує успіх. Не-
хай оточуючі люди надалі шанують Вас,
цінують, люблять і поважають.

Нехай Господь Вас охороняє
Від зла, недуг і від журби,
А Матір Божа ласку посилає
Сьогодні, завтра і завжди.
Роки летять, неначе птахи в вирій,
Роки летять, нам їх не зупинить,
Душею будьте завжди молодими
Бажаєм Вам до років ста дожить!
Многих і благих літ Вам, дорогий Іване Ми-

хайловичу!

З ювілеєм – 70-річчям з дня народження, яке святкував
23 листопада, сердечно вітаємо дорогу нам людину –  чуй-
ного, доброго, турботливого батька, дідуся і прадідуся, жи-
теля с. Нижнє  Висоцьке  – Миколу Михайловича Федька.

У цей святковий день хочемо всі Вам побажати міцного
здоров’я, мирного неба над голо-
вою, здійснення  усіх найзаповіт-
ніших мрій. Рідний наш, нехай
життя Ваше буде чисте, уквітчане
щастям і добром, любов’ю,
ніжністю, теплом. Господнього
Вам благословення – на довгі
роки життя!

Вклоняємось, рідний, Вам
низько до ніг

І Бога благаєм, щоби Вас
беріг.

Від нас Вам подяка і шана ви-
сока

За ласку, турботу – на довгі
роки.

Хай в серці Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах  тримає,
Господь хай дарує надію й тепло,
На многії літа, на щастя й добро!
З любов’ю і повагою –  сини Володимир, Василь, Іван,

невістки Надія, Лєна, Марія; онуки Микола, Наталя, Іванна,
Вікторія, Ігор, правнук Олександр.

СУМУЄМО ТА ДЯКУЄМО ЗА ВСЕ
 У це важко повірити. Тим більше усвідомити, що з нами поруч більше

ніколи не буде надзвичайно мудрого керівника, вмілого порадника, Лю-
дини з великої літери, яка горіла життєвими ідеями й запалювала
ними всіх, хто був разом .

Сталося непоправне  – на 71-му році життя передчасно відійшов у Вічність
усіма нами шанований директор  Роман Андрійович Биїк. Важко знайти ті
слова, які б могли зменшити біль, коли зупиняється серце надзвичайно
світлої, щирої і доброзичливої людини, яка віддавала всю свою любов, знан-
ня та енергію для добра ближніх. Сьогодні, у цей важкий для нас час, ми
разом з рідними та близькими схиляємо голови в скорботі. У своїх молит-
вах просимо Всевишнього прийняти нашого дорогого Романа Андрійовича
у свої небесні палати, на які він направду заслужив.

Світлий, добрий спомин про нашого наставника, який так багато зробив
для кожного з нас і для Турківщини загалом, вічно житиме в наших серцях.

Колектив МВ КПП «Агро-ЛТД».

ÑÂ²ÒËÀ ÏÀÌ’ßÒÜ ÏÐÎ ÄÎÁÐÓ ËÞÄÈÍÓ
Невимовним болем і скорботою щодень пам’ять відтворює спомини про хорошу людину,

доброго, надійного товариша, активного організатора виробництва, справжнього христия-
нина, щирого мецената, патріота,  знаного не лише на Турківщині, а й далеко в світах, –
Романа Андрійовича Биїка.

Ще повний сил та енергії, з великим багажем ідей та планів, він закінчив земний політ, залишивши
на згадку чимало добрих справ, що стали реальністю завдяки його вмінню і
наполегливості.

Роман Андрійович вмів згуртувати навколо себе однодумців, визначити
плани та ефективні шляхи їх реалізації. Якщо ставив завдання – обов’язково
мав  алгоритм його вирішити.

Для нього, уродженця  Яворівщини, Турківський район став рідним, коли
був скерований на роботу як фахівець сільського господарства. Тут створив
сім’ю, виховав чудових дітей та онуків і пройшов виробничий шлях від механ-
іка до керівника одного з найбільших й найуспішніших сільськогосподарсь-
ких підприємств.

На зорі   незалежності України розпочав бізнесову діяльність. Як резуль-
тат – створив не один десяток робочих місць та дав працівникам гідну зарп-
лату. З роками підприємства, які успішно розвивалися, стали одними з ос-
новних платників податків на Турківщині.

Окремою сторінкою в життєвій біографії Романа Андрійовича стали  українські революції 2004 та
2013-14 років. На підтримку мітингувальників він витрачав чималі кошти, хоч цим ніколи не вихваляв-
ся. З початку російської агресії  на Сході України дієво включився у волонтерський рух, допомагав
фронту, долучався фінансово до увіковічення  пам’яті Героїв Майдану та АТО. Хто знав Романа Андр-
ійовича, відзначають, як умів цінувати дружбу, завжди інтуїтивно відчував, кому і коли потрібно підста-
вити своє надійне і міцне плече.

Зрозуміло, що ми не в змозі змінити обставини, а тому просимо Всевишнього дати сил рідним
перенести біль втрати, а душу нашого товариша прийняти у Царство Небесне, де всі праведні спочи-
вають. Нехай земля йому буде пухом.

Вічна і світла пам’ять, дорогий друже.
Зі скорботою – друзі, хто знав і цінував Романа Андрійовича.

Великий перелік питань, винесе-
них на сесію –  більше 40. Зокрема
депутати визначаться із заступни-
ками голови. На посаду першого за-
ступника претендує Олег Гришка-
нич, заступник начальника фінан-
сового управління Турківської РДА.
На двох інших – відповідно, Степан
Залуга, депутат районної ради, за-
відувач Лімнянської дільниці вете-
ринарної медицини, та Богдан Ма-
каришин, головний спеціаліст
відділу освіти Турківської РДА. Сек-
ретарем Турківської міської ради,
скоріш за все, стане Олександр
Гвоздінський, який на даний час  об-
іймає таку ж посаду. Депутати зат-
вердять штатний розпис праців-
ників апарату Турківської міської
ради та працівників з благоустрою
м. Турка, які фінансуються з місько-
го бюджету, та створять фінансо-
ве управління Турківської міської
ради, затвердивши відповідне по-
ложення (попередньо відомо, що
тут може працювати 5 осіб). Оби-
ратимуть і керуючого справами
виконавчого комітету міськради,

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÀ ÃÐÎÌÀÄÀ ÑÜÎÃÎÄÍ²
ÁÓÄÅ Ç ÊÅÐ²ÂÍÈÖÒÂÎÌ

У Боринській, кажуть, це відбудеться в четвер
Сьогодні, 27 листопада,  на своє перше засідання зберуть-

ся депутати Турківської міської ради. Але перед тим, як на-
дати їм повноваження для проведення сесій та прийняття
рішень, міська територіальна виборча комісія, яка, власне, й
розпочинає першу сесію, запропонує рішення з визнання по-
вноважень депутатів, та й самого міського голови – Ярос-
лава Паращича.

який відповідно буде утворений на
сесії затвердженням чисельності
та персонального складу.  Самі ж
депутати визначаться, в яких ко-
місіях їм працювати. Заплановано
утворити їх п’ять: з питань бюдже-
ту та комунальної власності, з гу-
манітарних питань та соціального
захисту населення,  з питань агро-
промислового розвитку, регулю-
вання земельних відносин, охоро-
ни навколишнього природного се-
редовища, архітектури та містобу-
дування,  з питань регламенту, де-
путатської етики, місцевого само-
врядування, законності, правопо-
рядку та прав людини, з питань
соціально-економічного розвитку,
інвестиційної діяльності, середнь-
ого і малого бізнесу.

Важливим питанням, що розгля-
нуть на сесії, буде створення ста-
ростинських округів та призначен-
ня старост. Якщо депутати підтри-
мають запропоновані Ярославом
Ярославовичем кандидатури, то у
Вовчому старостуватиме Віра Ду-
піряк (сільський голова минулої ка-

денції); у Завадівці, Лосинці, Мель-
ничному – Олег Павлик (відомий
громадський активіст);  в  Ільнику,
Закіпцях, Радичі, Ліктьові –  Віктор
Кропивницький (у свій час він уже
обіймав посаду Ільницького
сільського голови);  в Ісаях – Марія
Драч (секретар сільської ради);   у
Лімні, Жукотині, Бережку, Дністри-
ку Дубовому – Петро Петренко
(Лімнянський сільський голова по-
переднього скликання); у Прислопі
– Онуфрій Ляхович (також місце-
вий сільський голова); у Розлучі –
Оксана Назар  (завідувач місцево-
го ФАПу);  у Хащові, Лопушанці –
Микола Кметик (сільський голова
попереднього скликання); у Шум’-
ячі – Галина Шпуганич, секретар
Шум’яцької сільської ради; у Яворі,
Малій Волосянці, Стоділці – Василь
Яворський (педагог за освітою); у
Ясениці, Ясінці -Стецьовій, Кіндра-
тові – Любов Хомин, секретар Ясе-
ницької сільської ради.   Разом з
міським головою і його заступни-
ками до виконавчого комітету ув-
ійдуть і старости, можливо й  інші
вузькопрофільні  фахівці.

Також на цій сесії депутати ма-
ють намір обрати собі округи, яки-
ми опікуватимуться,  створять
робочу групу з питань підготовки
регламенту   міської ради.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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У тому, що першість у місце-
вих перегонах отримають «слу-
ги народу», навряд чи виклика-
ло у когось сумніви, адже до пе-
редвиборної агітації своєї ко-
манди долучився особисто пре-
зидент Зеленський. А от тим, хто
«наступає на п’яти» провлад-
ним кандидатам, називав себе
мало не кожен учасник пере-
гонів. Ба більше, намагаючись
переконати всіх у своїй пер-
шості, кандидати масово скупо-
вували соціологічні досліджен-
ня та опитування, а потім ціло-
добово транслювали їх на
підконтрольних телеканалах,
радіо і в друкованих ЗМІ. Не зу-
пинили вони свою гру навіть
після проведення виборів, ого-
лосивши себе переможцями ще
до закриття виборчих дільниць,
посилаючись на дані проплаче-
них екзит-полів.

Однак фінальну крапку в цьо-
му потоці суперечливих цифр
поставила Центральна вибор-
ча комісія, нещодавно опубліку-
вавши на своєму сайті офіційні
результати місцевих виборів.
Так загалом до рад різних рівнів
обиралися близько 43000 депу-
татів. Українці прогнозовано
найбільше обрали кандидатів
від партії «Слуга народу» – 5809
осіб (17,59%). А от на другому

місці опинилася «Батьківщина»
Юлії Тимошенко (12,39%). При-
вівши 4093 депутати до місце-
вих органів влади різних рівнів,
команда Тимошенко стала пер-
шою з-поміж опозиційних
партій за кількістю отриманих
мандатів. Своєю популярністю
серед населення політична
сила завдячує чіткій позиції її
лідера Юлії Тимошенко з бага-
тьох актуальних для українців
питань, а також ефективній ро-
боті на місцях. Адже ні для кого
не секрет, що «Батьківщина»
Тимошенко – єдина політична
партія, що має чітку структуру та
реальне представництво по
всій країні та не припиняє свою
роботу у міжвиборчий період.

Далі, за даними ЦВК, йдуть
«Опозиційна платформа – за
життя», «За майбутнє», «Євро-
пейська солідарність», «Наш
край» та інші. Фактично, як вже
висловилися незалежні пол-
ітичні експерти, це і є реальний
рейтинг партій в країні. І саме з
цих позицій будуть стартувати
політичні команди на майбутніх
парламентських виборах.

Очевидно, українці чітко дали
зрозуміти всьому вітчизняному
політикуму, що пріоритетними
для них є питання консолідації
зусиль, реальних дій і чесності

кандидатів. Деякі політичні
партії загралися у своїх спеку-
ляціях на гострих темах, які роз-

колюють суспільство, а в пері-
од світової економічної кризи і
пандемії коронавірусу українсь-
ке суспільство бачить вихід
тільки в об’єднанні і згуртова-
ності. До речі, саме готовність

до спільної роботи на резуль-
тат в інтересах громадян пока-
зала напередодні місцевих ви-
борів Юлія Тимошенко. Неодно-
разово звертаючись до Прези-
дента Зеленського з усіх доступ-
них інформаційних майдан-
чиків, лідер «Батьківщини» про-

понувала свою стратегію бо-
ротьби з коронавірусною інфек-
цією. В підсумку, своєю наполег-
ливістю вона домоглася ухва-
лення парламентом постанови,
яка стала своєрідною «дорож-
ньою картою» для Уряду. У цьо-

му документі команда Тимо-
шенко узагальнила весь свій
успішний досвід протидії епіде-
міям та надала владі фаховий
план боротьби із КОВІДом, тра-
диційно приділивши значну ува-
гу соціальним питанням, як-то
надбавки медичному персона-
лу і фінансова доступність ліку-
вання й тестування для ук-
раїнців. Як і обіцяла, Тимошен-
ко тримає в полі зору виконан-
ня Урядом цієї постанови, тож
під час останнього пленарного
засідання Прем’єр-міністр
звітував у Верховній Раді про
стан її реалізації, назвавши
«своїм робочим настільним до-
кументом».

Чи зможуть політики й надалі
знаходити спільні рішення, по-
ступаючись своїми політичними
амбіціями, в інтересах українців
– покаже час. Але вже зараз

зрозуміло, що українське сусп-
ільство не пробачає брехні й
тонко відчуває маніпуляції, і
більше не дозволить вводити
себе в оману пустопорожніми
обіцянками.

Микола КАРПАТСЬКИЙ.

ÐÅÀËÜÍ² ÐÅÉÒÈÍÃÈ:
çà äàíèìè ÖÂÊ, ì³ñöåâ³ âèáîðè

âèãðàëè «Ñëóãà íàðîäó» Çåëåíñüêîãî
³ «Áàòüê³âùèíà» Òèìîøåíêî

Підсумки нещодавніх місцевих виборів для багатьох політичних команд стали невтішними
– українці продемонстрували високий рівень політичної свідомості та імунітет до політтех-
нологічних маніпуляцій. Виділивши значний фінансовий ресурс на звичні передвиборчі методи
нечесної агітації, багато політичних сил здивувалися, коли виборці проголосували, виходячи
зі своїх електоральних вподобань.

Ç ÐÎÑÈ ² ÂÎÄÈ
ÕÎÐÎØÎÌÓ ÊÅÐ²ÂÍÈÊÎÂ²!

А доля вчителя, як море,
Така ж прекрасна і бурхлива…

Учительська доля, справді, як море. Вона сповнена різних
емоцій та переживань. Ставлення до вчителя у
суспільстві за всіх часів було шанобливим. Сьогодні хоті-
лося б розповісти про дуже цікавого вчителя, прекрасного
керівника, який викликає в учнів та колег по роботі тільки
позитивні емоції. Це – Микола Михайлович Федько.

Народився він в одному із мальовничих сіл Карпат – Яблунові
–  23 листопада 1950 року. Змалечку зростав щирим та працьо-
витим, добре вчився  у школі. Завжди знав, що не залишить
батьків на старість самих, а тому, відслуживши в армії, повер-
нувся в  рідне село. Згодом саме тут Микола Михайлович і зуст-
ріне свою долю –  молоду красуню, талановиту вчительку – Оле-
ну Іванівну. Саме її життєрадісність і любов до дітей без слів
переконають його  ступити на освітянську ниву.

Перші кар’єрні сходинки приведуть до с. Бітля, де Микола
Михайлович почне працювати вчителем фізкультури. Згодом, у
1978 році,  влаштувався на роботу у Нижньовисоцьку восьми-
річну школу. Талановите подружжя молодих учителів завжди
було зразковою сім’єю, на яку рівнялися багато односельчан.

Доброзичливість та організаторські здібності Миколи Михай-
ловича були помічені  районним керівництвом. Так у 1985 році
він стає заступником директора, а в 1990-му –  директором шко-
ли. Як покаже час, Микола Михайлович стане не тільки чудовим
керівником, а й добрим господарем, який підніме статус школи
до однієї з найкращих в районі (чого тільки варте внутрішнє озе-
ленення!).

 У даний час у школі 112 учнів, яких навчають 23 вчителі.  Директор виховав гідну зміну (три сини та
невістка є вчителями школи), а педагогічний колектив вважається одним із найдружніших та  наймо-
лодших на теренах Турківщини.

Наш кор.

ÄßÊÓªÌÎ ÇÀ
ÒÓÐÁÎÒÓ ÏÐÎ Ä²ÒÅÉ
Діти – наш найдорожчий скарб, наша надія, гордість і опо-

ра. Розвивати, підтримувати і заохочувати їх – святий обо-
в’язок сім’ї, школи, влади і громадськості. Тільки тоді у нас
буде гідна зміна – сильна і красива. Тільки тоді наші доньки і
сини будуть рости здоровими, щасливими та впевненими у
прийдешньому дні, будуть рости на благо України.

 Педагогічний, учнівський колективи, батьки учнів, а також адм-
іністрація Завадівського НВК, висловлюють найтепліші слова по-
дяки депутатам Завадівської сільської ради, особисто сільському
голові Мар’яну Дмитровичу Сакалю, за виділення коштів на прид-
бання спортивних тренажерів і оснащення спортивного майдан-
чика.

Шановні добродії, ця підтримка –  свідчення вашого небайдужо-
го ставлення до проблем освіти і розуміння важливості шкільного
виховання. В народі кажуть:   добра людина – це щаслива людина.
А доброта, як відомо, обов’язково повертається до того, хто її віддає.

Іван НАНІВСЬКИЙ,
директор Завадівського НВК.

Продається магазин в с. Н. Яблунька, вул. Шкільна, 204, за-
гальною площею 57,8 кв. м, який належить Боринському СТ.

Стартова ціна продажу – 75730 грн. без ПДВ.
Крок аукціону – 1 процент.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 1515 грн.
Аукціон відбудеться 17 грудня 2020 р. за адресою: м. Турка,

пл.. Ринок, 24. Початок – о 12. 00 год.
Реєстрація учасників припиняється за 3 дні до проведення аук-

ціону.
Заявки для участі в аукціоні приймаються до 12 грудня 2020 р.
Телефони для довідок: 0964432311; 0660696237.
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Доброго, щирого, при-
вітного кума, жителя с. Крас-
не – о. Віктора Глущенка – з
45-річчям від дня народ-
ження  щиросердечно віта-
ють куми Андрійчини і Чи-
черські. Дорогому ювіляру
вони бажають
м і ц н о г о
здоров’я,
н е в и -
черпної
ж и т тє -
вої на-
снаги, по-
ваги від лю-
дей,  благопо-
луччя, миру та багато-бага-
то літ, сповнених радості,
добра, надії, Божого благо-
словення.

Хай попри всі земні три-
воги,

Які не можна обійти,
Вам завжди стелиться

дорога
Любові, щастя, добро-

ти.
Нехай душа у Вас ніколи

не старіє,
На білій скатертині бу-

дуть хліб і сіль,
Своєю ласкою нехай

Господь Вас гріє,
Слова подяки линуть

звідусіль.

Насправді, культура – одна із
сфер, яка постраждала від на-
шестя коронавірусу. Установи
культури залежні від глядачів,
які, у зв’язку з карантинними
обмеженнями,  не можуть їх
зараз відвідувати.    Без сумніву,
Covid-19 вніс  певні  зміни в ро-
боту  народних домів, творчих
колективів,  народних театрів,
музеїв... Чи  готова культура до
нових викликів, над чим працю-
ють сьогодні працівники цієї
сфери – про  це я запитала у
заслуженого працівника культу-
ри,  директора районного  На-
родного  дому  Петра Коса-
чевича:

– Пандемія  звалилася на нас,
як сніг на голову. Довелося
відмінити важливий  захід
міжнародного масштабу –  Чет-
вертий Світовий Конгрес Бойків,
до якого ми ретельно готували-
ся. У районі  ми мали прекрасні
сільські свята – Свято кисилиці,
Свято хліба,  Свято меду,  «Про-
щання з колядою», Дні добро-
сусідства та багато-багато

інших, і вмить усе це перерва-
лося. Але життя продовжується.
І нові виклики дають  мож-
ливість для  створення нових
проектів, але вже  трохи інших –
віртуальних; для нових кон-
тактів зі світом – з новими ви-
давцями, художниками, пись-
менниками чи діячами  культу-
ри;  для  опанування дистанцій-
ного навчання.  Наша робота
зараз – це участь в онлайн-кон-
курсах,  онлайн- фестивалях,
вона дає шанс  кожному худож-
ньому керівнику скласти  новий
сценарій,  подбати про цікавий
репертуар, зробити  виступ, чи
навіть цілий концерт у записі.

– Тож, Петре Івановичу,
працівники  нашого  районно-
го Народного дому  знахо-
дять для себе роботу і не
сидять без діла?

–  Безперечно. Хочу сказати,
що  до жовтня   цього року в ца-
рині культури  було проведено
велику роботу –   завершено
атестацію  народних аматорсь-
ких колективів Турківщини.

Пройшла вона, звичайно, дис-
танційно, в режимі онлайн. І
приємно, що всі  15  самодіяль-
них колективів підтвердили
звання «народного», в тому
числі й сім  – з районного  На-
родного дому.   Творчі колекти-
ви не забувають про  визначні
та пам’ятні дати в історії Украї-
ни. Так минулої п’ятниці, за
участі аматорів Турківського
РНД,   в  нашому місті  було
відзначено День Гідності і Сво-
боди, а  священники  – о. Мико-
ла Різак та о. Михайло Благун –
відслужили молебень за загиб-
лими майданівцями.  Думаємо
над тим, як  в часі карантину
зробити для малечі  гарне свя-
то в день Миколая-Чудотворця.
Зараз маємо багато вільного
часу для оформлення стендів.
Тож у  приміщенні Народного
дому виготовляємо  стенд  з фо-
тографіями  активістів  Міжна-
родної  громадської організації
«Світовий  Конгрес Бойків» –
відданих патріотів рідного краю,
які  брали активну участь,  та й
зараз долучаються до прове-
дення великих міжнародних за-
ходів.  Наразі  виставлено  на
огляд 40 знімків.  На превели-
кий жаль,   дехто  з  цих активістів
уже  відійшов у Вічність,  але
залишилася світла пам’ять про
той неоціненний вклад, який
вони внесли в розбудову  гро-
мадської організації та всієї
нашої  Бойківщини.  Поряд  бу-
демо  виставляти  й інший стенд,
який   відображатиме  прове-
дення на Турківщині всіх  шістьох
Всесвітніх бойківських фестин
та трьох Світових конгресів
бойків.  До речі,   ми таки  веде-
мо  підготовку до Четвертого
конгресу бойків,  проведення

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Ï²Ä ×ÀÑ ÏÀÍÄÅÌ²¯

Коли не було пандемії,  викликаної небезпечною для життя
і здоров’я людей коронавірусною хворобою, у  царині культу-
ри  Турківщини вирувало активне мистецьке життя.  Само-
діяльні художні колективи одного села їздили з творчими  кон-
цертами до сусіднього,  або ж виступали в межах  області –
на Сколівщині,  Старосамбірщині чи  Стрийщині, навіть на
сценах Закарпатської області, на Сході України, у столиці
України – Києві,  перед солдатами – на Яворівському військо-
вому  полігоні…  Всі активно обмінювалися досвідом,  показу-
вали  вистави,   яскраво і   цікаво  відзначали традиційні  хри-
стиянські свята – День Святого Миколая, Святу Покрову,
організовували Андріївські вечорниці, ходили з колядою. Ціка-
вими і змістовними були виступи  перед громадськістю з на-
годи професійних чи патріотичних українських  свят.  А яки-
ми видовищними були Всесвітні бойківські фестини!  Зараз
масовості нема.   Це заборонено карантином. Життя на ниві
культури наче затихло, зерна,  колись щедро засіяні на ній,
сьогодні не мають сили  так швидко прорости, піднятись і
дати  свої  рясні плоди.

У відділі обслуговування Турківської центральної рай-
онної бібліотеки, де довгі роки працює  її дочка Анна,
створено краєзнавчий куток. Саме сюди на зберігання
вона  принесла  5  сорочок (чотири жіночі та одну чоло-
вічу). Цим раритетам  понад сто літ, бо  передавалися
вони в родині  з покоління  в покоління.  Старенькі як
світ  мамині сорочки – єдиний місток між минулим і
сьогоденням.

–  Ось цю  чоловічу сорочку   моєму батькові   в день
весілля передала ще моя бабуся, це була сорочка  її
діда.  Тоді,  за звичаєм,  коли дівчина виходила заміж,
то мусила вишити сорочку своєму нареченому, а як ні,
то передати в спадок сорочку свого батька як символ
відданості і любові. А  ось  ця  прабабусина сорочка –
справді унікальна знахідка; гляньте,  яка вона старень-
ка, навіть підшита клинками, – Анна Матвіївна легко
торкається рукава, демонструючи красу його  узору. – Я
ці реліквії  віднайшла  на горищі, у  старій, присипаній
різним мотлохом,  бабусиній скрині.  Гарно випрала,
привела до порядку і вирішила  принести сюди, аби
зберегти   ці речі  для майбутніх поколінь.    Вони всі  –
із  домотканого полотна. Дивує, як тонко  люди уміли
тоді   вишити. Ніхто зараз не   відтворить   цієї  делікат-
ної давньої мережки.  Тоді навіть  для сорочок  не було
ґудзиків,  а тому вони зроблені із тоненьких, акуратно
витончених   бляшок. А  на  деяких  сорочках   замість
ґудзиків – шнурочки.

якого,  у зв’язку з пандемією
коронавірусу,  перенесено   на
серпень  наступного  року. Над-
іємося, що він все ж  відбудеть-
ся.

Слід сказати, що  досить   твор-
чо, із завзяттям,  працює над
оформленням стендів мето-
дист з  народної творчості  та
роботи з дітьми  Микола Комар-
ницький.  Зокрема Микола Юл-
іанович  віднайшов 18 дуже  ста-
рих знімків з історії нашого краю
та міста.  Їх планує долучити до
експозиції   музею  народної
творчості, який   діє при район-
ному Народному домі.  Руками
ентузіаста  зроблено стенд «Все
життя – як вишиття», де  поміще-
но 36 знімків, та стенд «Кар-
патський край» з фотографія-
ми, які висвітлюють  чудову  і
безмежну красу природи  Кар-
пат. Основа  цієї  експозиції –
світлини  нашого талановитого
любителя-фотографа, турківча-
нина Віктора Саварина.

 Хоча проведення масових
заходів в   часи карантину забо-
ронено,   працівники РНД м. Тур-
ка   не сидять, як мовиться,
склавши руки.  Нові п’єси і вис-
тави  до свого репертуару  готує
самодіяльний   народний театр.
Планово  проводять   репетиції
народний фольклорний колек-
тив «Бойківські переспіви» та
народний дитячий  фольклор-
ний  колектив «Юні бойківчани»,
а також  народний вокально-
інструментальний ансамбль
«Горяни»,  народна хорова ка-
пела «Карпати»,  народний
аматорський ансамбль сім’ї
Федорків «Відлуння», народний
естрадно-духовий  колектив
«Jazz Time».

Словом керівники  усіх цих  са-
модіяльних  народних колек-
тивів готують багато цікавого
матеріалу, вони готові до звич-
ного активного темпу роботи і
дуже сумують за живим спілку-
ванням з глядачами.

Ольга ТАРАСЕНКО.

  Й справді,    столітні сорочки захоплюють  своїм
візерунковим сяйвом кожного відвідувача бібліотеки.
Скільки пройшло часу, а кольори не поблякли, не втра-
тили своїх барв нитки.  Мама  – Ганна  Павлівна – пере-
дала цю  майстерність своїм дітям. Тож  дочка Анна та
її сестри  також  пов’язали своє життя із вишиванням.
Пані  Анна, попри свою основну роботу   з читачами,
знаходить вільну хвилинку для вишивання, бо це її ду-
шевне покликання.  Дуже  багато образів вишила   вона,
деякі з них    віддала  на офіру   до храму Різдва Христо-
вого, що в  м. Турка. Багато її творів, зокрема рушників,
серветок,  експонувалися  на виставках  у Львові, або ж
під час проведення Всесвітніх бойківських фестин,  чи-
мало  продала за кордон – у Чехію.

 – Пам’ятаю  ще  з дитинства,   як   у нашому будинку
стояв старий ткацький верстат, на якому ткали полот-
но. Взимку, у холодні морозні вечори,  він постійно пра-
цював.  Я   додала до колекції краєзнавчого кутка  збе-
режений  ще  з тих часів  шматок  домотканого полотна
і старенький мамин рушник, вишитий мереживом.
Мама любила не  лишень  вишивати, а й  в’язати,  шити
і прясти. Здається, не було такої роботи,  яку б  вона не
вміла робити. Дійсно мала золоті руки. На жаль,  дуже
скоро повдовіла –  у 40 років. Залишившись сама з
дітьми,  навчила нас любити і поважати людей,  не бо-
ятися  праці, а ще навчила всіх  своїх доньок  вишивати,
– каже Ганна Шийка.

Столітні сорочки  – світлий спогад про добру маму.
Хоча давно немає  Ганни Павлівни,  але дивлячись на
ці  старенькі, пропахлі сивою давниною,  витвори її  рук,
видається, що  вона тут, серед нас,  і вчить мережити,
вишивати,  доглядати за нитками… Тож варто знайти
час  і прийти у відділ обслуговування  читачів   цент-
ральної районної бібліотеки, аби  подивитися на цю
нетлінну  столітню  красу.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÑÂ²ÒËÈÉ ÑÏÎÃÀÄ ÏÐÎ ÄÎÁÐÓ ÌÀÌÓ
 Є люди, про яких в народі кажуть:  вона  має  золоті  руки. Людина сумлінна, відповідальна, завжди  у

праці, у клопотах, турботах, людина, сповнена  сили й  натхнення до творчості, до постійного вдоско-
налення, в її  душі завжди була потреба творити прекрасне, яке  виливалося в  гармонійних узорах, по
математичному чітких і виважених, сповнених столітньої символіки. Це слова про вже  покійну жи-
тельку с. Боберка, прекрасну вишивальницю, дійсно людину із золотими  руками  –  Ганну Шийку-Тирик.
Нещодавно в Україні, як і в усьому світі,  відзначали  День  вишивальниці, і тому хочеться згадати
добрим словом  цю талановиту бойкиню.

Відповідно до розпорядження
Турківської районної державної ад-
міністрації від 16.11.2020 року,
№253, запущено процес ліквідації
Турківського районного територі-
ального центру соціального обслу-
говування (надання соціальних
послуг). Повідомляємо, що
31.12.2020 року будуть розірвані всі
договори про надання соціальних
послуг, які укладені нашою устано-
вою з отримувачами соціальних
послуг, надавачами соціальних по-
слуг ( доглядальниками).  З 01.01.
2021 року буде припинено надання
будь-яких соціальних послуг тери-
торіальним центром. Протягом
двох місяців з дня видачі розпоряд-
ження приймаються вимоги креди-
торів до Турківського районного те-
риторіального центру соціального
обслуговування (надання соціаль-
них послуг).
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ТРОХИ ПЕРЕДІСТОРІЇ
Варто почати, мабуть, з того, хто такі старости і з чого

починалось це питання.
Ще з початку напрацювання формату актуального

етапу децентралізації, однією з головних очікуваних
проблем було забезпечення врахування потреб і їх за-
доволення для мешканців населених пунктів, які не є
адміністративним центром громади, а також зменшен-
ня загрози розвитку виключно адміністративного цент-
ру на фоні занепаду всіх інших населених пунктів. Особ-
ливо актуальним це питання було для громад, які мали
досить велику територію і значну відстань від окремих
населених пунктів до адміністративного центру (нага-
даю, що Методика формування територій громад виз-
начала цю відстань максимум у 20 км, у виняткових
випадках – не більше 25 км, але по факту це обмежен-
ня регулярно порушували).

Ще з самого початку реформи – у 2014 році – було
визначено, що вирішенням цієї проблеми має стати
впровадження посади старости.

Староста – це представник інтересів мешканців да-
ного населеного пункту в громаді. Звертаю увагу – ста-
роста – представник інтересів мешканців населеного
пункту, а не представник керівництва громади.

На тому етапі було багато різних пропозицій щодо
того, як саме визначати старост і де вони мають пра-
цювати. Були навіть пропозиції, що староста має бути у
всіх населених пунктах, в яких кількість мешканців
більше ніж 250. Але в підсумку вирішили, що рада гро-
мади самостійно визначатиме кількість та межі старо-
стинських округів (до складу яких може входити один
або кілька населених пунктів) та приймає положення
про старосту (в якому прописані його завдання, сфера
компетенції та порядок звітування). А обирають старо-
сту мешканці відповідного старостинського округу. Тому
коли в мене питали, скільки старост буде в нашому
селі, я казав, що може не бути жодного (якщо рада не
утворить старостинські округи), один (якщо утворить в
межах даного села), або 0,5 / 0,33 / 0,25 старости і так
далі (якщо старостинський округ буде утворено, але до
його складу увійде відповідно 2, 3, 4, і так далі населе-
них пунктів).

Оскільки Законом України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» було передбаче-
но, що після утворення ОТГ обов’язки старости в ме-
жах «попередньої» громади виконують колишні голо-
ви громад, а вибори старост проводяться за кошти
самої ОТГ – тому більшість ОТГ і не проводило вибори
старост, і там діяли в.о. старости.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Ук-
раїні» визначав основні функції старост (ст. 541) – це
представлення інтересів мешканців села (в т.ч. при от-
риманні послуг, оформленні документів, тощо.), участь
у підготовці бюджету громади в розрізі свого округу та
нагляд за його виконанням, опікування питаннями бла-
гоустрою, комунального майна (і так далі) на території
свого старостинського округу. Староста став за поса-
дою членом виконкому громади і отримав можливість
гарантованих виступів на сесіях її ради.

Досвід показав, що багато старост почали активно
відстоювати інтереси своїх старостинських округів, що
іноді призводило до виникнення конфліктів з головою
та радою ОТГ у випадках, коли бажання і можливості

ÑÒÀÐÎÑÒÀ –
ÕÒÎ ² ÄËß ÊÎÃÎ?

Минулого тижня відбулись перші сесії в багатьох радах новоутворених громад. Головним напрямком
діяльності органів місцевого самоврядування є забезпечення потреб мешканців всієї громади. І ось тут
важливим інструментом забезпечення потреб мешканців населених пунктів громади є забезпечення
ефективної діяльності старост.

виконання якихось заходів
чи робіт по старостинсько-
му округу не співпадали з
можливостями громади.
Причому часто старости
казали, що оскільки їх виб-
рали мешканці, то вони і
мають відстоювати їх інте-
реси всіма можливими
способами, а голови гро-
мад не могли з цим нічого
зробити, оскільки староста
– виборна посада.

Це стало однією з причин того, що в липні 2020 року
Верховна Рада внесла зміни до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», якими визначила,
що староста затверджується радою громади за подан-
ням голови. Тобто, мешканці втратили можливість оби-
рати старосту, а його призначення депутатами ради за
поданням голови мало зменшити ймовірність виник-
нення конфліктів.

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ
Добре це, чи погано – питання риторичне. На мою

точку зору – погано, оскільки це зменшило можливості
мешканців обрати собі представника власних інтересів,
навіть якщо ця людина і не влаштовує керівництво гро-
мади. Це питання стало ще більш негативним після
внесення змін до Виборчого кодексу України, який пе-
редбачив проведення виборів за партійними списка-
ми в громадах, де налічується більше 10 тисяч виборців.
Якщо для менших громад ще можна було говорити, що
села поза адміністративним центром мають своїх де-
путатів – мажоритарників, і саме вони представляти-
муть інтереси мешканців, то в більших громадах – це
неможливо. Партійні списки формуються без прив’яз-
ки до території, і наслідком цього є те, що багато сіл
можуть взагалі не мати своїх депутатів в раді. Єдиний
позитив – це зменшення ймовірності виникнення
конфліктів між старостами і депутатами, але якщо це
досягається за рахунок зменшення можливості задо-
волення потреб мешканців сіл – то, мабуть, це – не
позитив.

До речі, сусідня Польща знайшла свій варіант вирі-
шення цієї проблеми. В їх громадах в кожному населе-
ному пункті обирається мешканцями так званий «сол-
тис» - аналог нашого старости. Але солтиси не отриму-
ють постійної зарплатні, ця посада не є основним
місцем роботи – це громадське навантаження. Так
солтис може отримувати певну фінансову компенса-
цію за свою роботу та отримувати частину від зібраних
місцевих податків, але то скоріше – приємний бонус за
роботу. В той же час, кожен мешканець кожного села
знає до кого звернутись зі своїми питаннями. Але у нас
цей варіант навіть не розглядався.

Варто зазначити ще один аспект, який виник як на-
слідок зміни системи визначення старост: з обрання
мешканцями - на затвердження радою. Стаття 18 За-
кону України «Про службу в органах місцевого само-
врядування» визначає граничний вік перебування на
службі в органах місцевого самоврядування – не
більше 65 років. В цій же статті зазначено виняток – це
обмеження не поширюється на тих, кого обирають на
посаду. Але оскільки старосту вже не обирають, а зат-

верджують – то, відповідно, –  це не виборна посада.
Отже – старостою не може бути особа, віком старше
65 років (добре це, чи погано – ще одне риторичне
питання, вирішувати вам).

А ЩО В ПІДСУМКУ?
У підсумку маємо саме таку систему щодо старост:
1. Рада громади своїм рішенням повинна утворити

старостинські округи (тобто визначити, скільки їх є в
громаді, їх межі та які населені пункти входять до кож-
ного з них). Зверніть увагу: скільки хоче, яких саме –
стільки і визначає. Може й взагалі не утворювати, може
утворити кілька, кожен з яких включатиме по кілька
населених пунктів, а може й утворити в кожному насе-
леному пункті окремий старостинський округ (але й
грошей тоді витратить багато, бо ж треба старостам
зарплатню платити). Звісно, в адміністративному центрі
громади староста не призначається.

2. Рада затверджує Положення про старосту, в яко-
му прописує всі питання його діяльності. Положення
одне для всієї громади, отже, всі старости громади ма-
ють рівні права і обов’язки.

3. За поданням голови громади, рада затверджує
кандидатуру старости на посаду. Питання типу «а якщо
рада не захоче затверджувати», «а якщо голова не за-
хоче подати іншу кандидатуру» - то вже питання знов-
таки риторичні і лежать в площині впливу голови гро-
мади на раду і навпаки.

4. Староста, за посадою, входить до складу виконко-
му громади (п. 4 ст. 51 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»).

Хочу звернути увагу що всі намагання мешканців
якось вплинути на цей процес залишаться лише нама-
ганнями, адже участі мешканців у процесі визначення
округів, складання положення і затвердження канди-
датури старости не передбачено – це виключна ком-
петенція місцевої ради.

Можна говорити про місцеві референдуми і так далі
– але то все не більш ніж розмови, адже досі Закону
про місцеві референдуми у нас в країні немає. Звісно,
голова громади може ініціювати процес громадського
обговорення кандидатур старост, і, наприклад, прове-
сти його в межах кожного окремого старостинського
округу. Але такий варіант – не більше ніж добра воля
керівника громади і в жодному разі не є обов’язковим.

Ну і наостанок – практичний приклад. Вінницька
міська рада затвердила три старостинських округи –
Вінницько-Хутірський (включає в себе Вінницькі Хуто-
ри, Писарівку та Щітки, загальна кількість населення –
приблизно 9,5 тис. мешканців); Стадницький (включає
Стадницю, Великі Крушлинці, Малі Крушлинці та Гав-
ришівку, загальна кількість мешканців – біля 6 тис. осіб)
та Деснянський (включає тільки селище Десна – з на-
селенням 1300 осіб). Отже, хтось матиме свого персо-
нального старосту в своєму селі (Десна), а хтось – 0,3
чи 0,25 старости… Та й навантаження на цих старост
буде дуже різним, як і можливість «добитись» до ста-
рости у мешканців різних населених пунктів однієї гро-
мади.

Андрій КАВУНЕЦЬ,
голова ГО “Ресурсо-інформаційний центр “Грома-

ди Вінничини”
 
P.S. Прочитав я проект нового Закону «Про місце-

ве самоврядування в Україні». Прокоментую аспект
старост (готую окремий розгорнутий коментар по
законопроекту в цілому). Що буде в разі прийняття
цього законопроекту в тому вигляді, як він є зараз
(дуже сподіваюсь, що цього не буде – законопроект
дуже «сирий). Старостинські округи та старости в
ньому передбачені. Старосту так само буде зат-
верджувати рада громади – за поданням голови. Чи
буде староста членом виконкому – незрозуміло, бо з
законопроекту взагалі випало будь-яке визначення
щодо формування складу виконавчих органів. Лише
написано, що склад виконавчого органу затверд-
жується радою громади – за поданням голови. Поба-
чимо, що буде далі з цим законопроектом…

Ç íàñòóïíîãî ðîêó óêðà¿íö³ áåç ñòàæó íå çìîæóòü îòðèìóâàòè ïåíñ³þ
З наступного року особам, які досягли 60 років і не мають трудового стажу, перестануть виплачува-

ти соціальну пенсію. Відповідну постанову розміщено на сайті Кабміну.
Так на соціальну пенсію мають право тільки ті, кому не вистачає стажу. Згідно з документом, для виходу на

заслужений відпочинок у 60 років у 2020 році потрібно мати не менше 27 років стажу. Якщо є від 17 до 27 років
стажу, доведеться працювати до 63 років, а від 15 до 17 років – 65 років, – пише Цинічний Львів.

Якщо ж у вас є 15 років стажу, то ви можете претендувати тільки на соціальну пенсію. Однак її виплати припи-
нять у січні 2021 року.

Прописано, що розмір соціальної пенсії повинен компенсувати різницю між тими доходами, які є, і прожитко-
вим мінімумом для непрацездатних (на даний момент – 1 712 гривень). Таким чином, якщо бюджет сім’ї не
покриває цю суму, тоді цим займеться держава. За відсутності заробітку як такого, держава виплатить повний
прожитковий мінімум.

У той же час, якщо людина має другий транспортний засіб і площа житла перевищує 21 квадрат на людину, плюс
10,5 квадратів на сім’ю, гроші виплачувати не будуть.

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

27 листопада святкує свій день народження
житель с. Верхнє Висоцьке – добра, щира люди-
на, друг і порадник – Ярослав Юліанович Дем’я-
новський.

Сім’я Богдана Михайлика щиро
вітає шановного іменинника і
бажає йому  міцного здоров’я –
з роси і води,  життєвої  енергії,
родинного благополуччя, усіх
земних благ, довголіття.

Хай поруч з Вами Ангел
Ваш летить

І береже Вас від біди повсю-
ди.

Нехай несе Вам радість кож-
на мить

І благодать Господня з Вами буде!
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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. Проле-
тарська Московщина стоїть на соціалістичному ортодок-
сальному світогляді і ще з більшим примусом вимагає
від підданних визнавати його навіть ентузіастично. Свя-
щенне ж царство не може бути чимось іншим, як деспо-
тією світогляду, не може бути неортодоксальним, і тому
воно завжди винищує «єретиків». «Правовірне» сектан-
тство, а з нього і деспотія світогляду та нищення «єре-
тиків» — все це було ідеологічною основою Московщи-
ни від XI ст. по сьогоднішній день. Духовні основи царату
і більшовизму — цілковито тотожні... Перемога більшо-
виків у Московщині не випадкова. Більшовизм — явище
глибоко внутрішнє, московське, національне. Це витвір
московського національного духу, витвір душі москви-
на. Більшовизм є лише зовнішнім виявом всього того,
що нуртує в душі кожного з нас, москвинів. Більшовизм
— це природний синтез Івана IV з К.Марксом. Більшо-
визм є третім виявом московського загарбництва. Дру-
гим була імперія Петра І. Першим — московське цар-
ство 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 дос-
теменною 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 спочатку
була династичною, але дуже скоро обернулася на пол-
ітичну. Як тоді, так і тепер кризу започаткували вищі кола
суспільства, але вона дуже швидко поширилася та за-
хопила 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 московсь-

Продовження книги Павла Штепи «Московство».
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кий народ своїм непомильним національним інстинк-
том відчув у тому ослабленні загрозу існуванню імперії.
Тому він і вчинив такий самий заколот, як і під час Кримсь-
кої чи Японської програних війн. Московський народ
інстинктивно відчув свій порятунок насамперед у твердій
владі... Друге. Так само інстинктивно московський на-
род учинив заколот проти фізіологічно чужого йому духу
Європи, що після 1905 року хоч і дуже слабенькими стру-
мочками, проте почав протікати до імперії. Москвин
підсвідомо відчув у тому європейському струмочку свого
найнебезпечнішого ворога і з жахливим поспіхом заму-
рував усі більші чи менші дірочки у «вікні в Європу». Не
дерев’яна, а залізобетонна завіса опустилася». Д.Ме-
режковській 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 мос-
ковської 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 обох за кордон, а посадили на трон нового царя Ле-
ніна, як і віщував Д.Толстой. На знанні душі москвинів
грунтувалася 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 погірчених 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» (К.Лєонтьєв). Має «дати
світові нову релігію» (О.Хомяков). Має «рятувати світ від
хаосу» (П.Чаадаев). 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.Хру-
щов).

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-
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ной и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости пол-
ный» (О.Хомяков). Народ «байдужий до найменшого
обов’язку, до найменшої справедливості, до найменшої
правди, народ, що 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 збори-
ще 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, ви-
бачайте, «суспільства» належать також і моральні та
розумові, сифілітичні пришелепи, бевзі, виродки, на-
півбожевільні, істерики, цинічні моральні і фізичні повії
обох статей. І ось це гидке, макабристичне болото має-
мо ми, москвини, за свою духовну, культурну і розумову
еліту, 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 пози-
чене; мова — якась дерев’яна щодо гнучкості форм.
Мова неписьменного українського селянина значно
багатша за московську літературну і лексикою, і гнучкі-
стю, і багатством форм та виразів. Нечиста сила занес-
ла мене до московської, вибачайте, «літератури». Бать-
ко московської літературної мови О.Пушкін писав: «О,
как беден, как груб наш русский язык». Князь В.Вязє-
мський підтверджував: «Да, наш русский язык — это
кафтан чыжолый». Композитор М. Глинка, покидаючи
27 квітня 1856 р. остаточно Московщину, на кордоні виліз
з ридвану, плюнув на московську землю і сказав: «Бо-
дай мені ніколи більше не бачити цієї гидкої країни й її
людей». До своєї матері він писав з-за кордону: «Жаха-
юсь самої думки повернутися до Московщини. Дякую
Богові, що втік з Московщини». Поет, письменник, філо-
соф, московський націоналіст Ф.Тютчев так ганив і зне-
важав москвинів, що все своє доросле життя прожив у
Німеччині і одружився двічі з німкенями. І водночас пи-
сав: «Над величезними руїнами Заходу підноситься,
мов святий ковчег, ще більша Московщина. Хто посміє
сумніватися в її Божественному покликанні? Москва,
Петербург, 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 розу-
міти? 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
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, надзви-
чайно здібної, з старою культурою нації ми намагалися
зупинити 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, москви-
ни, мусимо працювати щосили, щоб ця українська
свідомість стала українською формою московської
імперської свідомості. Щоби втримати «русскую»
єдність, себто не лише імперсько-державну, а й націо-
нально-духовну, ми, москвини, мусимо не лише визна-
ти, а й постійно відчувати своїми, московськими: не лише
київські літописи, але й українське бароко, не лише М.Го-
голя, але й Т.Шевченка, не лише київський церковний
спів Д.Бортнянського, але й українські народні пісні. Все
це маємо відчувати рідними нам, москвинам, нашими,
московськими, а не лише українськими. А завдання
прищепити українські національні традиції на велике
дерево «общерусской» культури припадає насамперед
тим, хто вірний Московщині і любить Україну... Але ра-
зом з цим Московщина не може дозволити будь-яке
приниження московської культури в межах імперії.
Імперські закони, московська мова мусять бути обо-
в’язковими для всіх в імперії, без жодного винятку.
Можливо, (? — П.Ш.) зможемо мирним способом зап-
ровадити місцеве господарське самоуправління. В
нашій імперії українець не може почувати себе прини-
женим, зневаженим. Навпаки, московська нація, якій
волею долі належить культурне панування в імперії,
повинна взяти за свої всі українські національні тра-
диції, історичні символи з гетьманом І.Мазепою разом».
В цьому полягає розум москвина: не хоче навіть феде-
рації, а вимагає повного панування Московщини — куль-
турного, господарчого, політичного. Жорстокі факти зму-
сили його визнати, що «несила нікому вбити» Україну, і
він радить «зробити московськими українські націо-
нальні традиції», щоб українська культура стала одною
з форм «общерусской» (московської) культури. Ці його
поради здійснює московська «демократія» в СРСР вже
півстоліття — безоглядно жорстоко, вогнем і мечем,
мільйонами українських смертей. «Єдінонеделімєц»
Г.Федотов писав це 1930 року. Та героїчна боротьба
Організації Українських Націоналістів (ОУН) і Українсь-
кої 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 московсь-
кого. Хоч його виправдовують оборонні та справедливі
особливості війни, що її веде тепер СРСР, проте він є
націоналізмом не слабкого, а сильного. Він бореться
не лише за своє визволення, а й намагається понево-
лити інші народи, які стоять поперек його шляху до па-
нування над світом. Оборонні та завойовницькі мотиви
московської політики пов’язані взаємно і нерозривно.
Свою оборону Московщина завжди закінчувала напа-
дом... А з кожним новим завоюванням будова СРСР
стає хисткішою, слабшою. Москвинів у СРСР уже менше

половини населення. Доки москвини давали немоск-
винам в СРСР якесь культурне самоуправління, доти
немосквини погоджувалися на співжиття з москвина-
ми. Тепер же у в’язницях та на каторзі більшість в’язнів
і каторжан — немосквини, які опинилися там лише тому,
що любили свої народи і мріяли про визволення з
московського ярма... Московський націоналізм, що те-
пер рятує московську імперію, може спричинити її заги-
бель. Той день, коли Московщина кине свої полки про-
ти світової демократії, може стати днем повстання всіх
пригноблених Московщиною народів. І дорого тоді запла-
тить вся московська нація за божевільні мрії своїх сліпих
вождів». І ще: «Все чуткіше долітає до нас гук копит та-
тарських 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 обу-
рила проти себе всі європейські народи. Чи ж не обу-
рює тепер і Московщина?.. Що ж! Може й пощастить на
час. Може Й.Сталін і стане володарем Східної та Цент-
ральної Європи, досягнувши 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 планети. Та чверть — ще не зесь світ. Хоч
які великі успіхи має новітній Чінгіс-хан, проте справа
свободи ще не програна. Ледве чи пощастить йому
підбити решту світу, а поготів ті країни, де демократизм
уже давно вкоренився у моральній та релігійній свідо-
мості народу. Зрештою, вільним ще є позаєвропейсь-
кий, 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 московській’
імперії.

(закінчення розділу)
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Придбаю будинок з городом у селі Турківського району. Телефон: 0672962770, Олег.

У м. Турка по вул. Травнева (навпроти дитячого садка)
відкрито станцію технічного обслуговування (ремонт ав-
томобілів) та шиномонтаж.  Надаємо послуги з поварення
та фарбування автомобілів.  Є в наявності автозапчастини.

Звертатися: ФОП Маркович Тел.: 0957382781;
0989353004; 0668301566. Цілодобово..

Адреса: м. Турка, вул. Міцкевича, 2 (приміщення колишнього готелю, 1 поверх).
Телефони: +380737130789, +380687214449.

У м. Турка продається трикімнатна
квартира, загальною площею 70 м кв.
Є сарай, літня кухня, приватизована
присадибна ділянка.

Ціна – за домовленістю.
Тел.: 0677995341; 0971627500.

Сім’я Михайла і Євгенії Повханичів  із с. Кривка глибоко сумує з
приводу передчасної смерті  щирої людини, надійного товариша,
доброго порадника  Романа Андрійовича Биїка і висловлює  щире
співчуття рідним і близьким покійного. Царство йому небесне.

Колектив КНП «РЦ ПМСД» висловлює щире співчуття головній
медичній сестрі РЦ ПМСД Лідії Миколаївні Бриндак з приводу ве-
ликого горя – смерті матері.

Колектив Радицької ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчите-
лю Наталії Михайлівні Кіцулі та її родині з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті батька – Михайла Петровича Яворського, ко-
лишнього працівника школи.

Сім’я Шумлянських з Вовчого висловлює глибоке співчуття кумі
Галині та хресному Богдану Додуричам з приводу тяжкої втрати –
смерті чоловіка та батька – Василя Дмитровича. Вічна йому    па-
м’ять.

Церковне братство церкви Неупиваєма Чаша глибоко сумує з
приводу смерті Олега Миколайовича Гришутіна і висловлює гли-
боке співчуття родині.

Душа у Вічності, перед Престолом Божим
Вже склала звіт, вита в інших світах…
В   молитвах просимо для раба Божого Олега
Царства Небесного! Пухом земля свята!

Колектив Риківської сільської ради глибоко сумує з  приводу
смерті депутата сільської ради багатьох скликань Миколи Дмит-
ровича Буштина і висловлює щире співчуття  рідним і близьким.

Учні 3-го класу Риківської ЗОШ І-ІІ ст. та їхні батьки висловлюють
щире співчуття класному керівнику Галині Миколаївні Цюцик з при-
воду тяжкої втрати – смерті батька.

Педагогічний та учнівський колективи  Будинку дитячої та юнаць-
кої творчості глибоко сумують з приводу передчасної смерті Рома-
на Андрійовича Биїка,  щирого мецената і друга дітей, який ніколи
не відмовляв у допомозі.

Вічна пам’ять та Царство Небесне покійному, а родині – сили
перенести цю невимовну втрату.

 Педагоги та учні  Риківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють глибоке
співчуття вчительці 3 класу Галині Миколаївні Цюцик з приводу тяж-
кої втрати –  смерті батька –  Миколи Дмитровича Буштина, який
своїм вмінням допомагав багатьом людям. Світла і вічна йому
пам’ять.

Колектив Верхньовисоцького НВК висловлює щире співчуття
Валентині Юріївні Іжик з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
матері – Стефанії Йосифівни.

Колектив працівників  хірургічного відділення КНП «Турківська
ЦРЛ» висловлює  щире співчуття буфетниці Тетяні Ярославівні Па-
зюк з приводу тяжкої втрати – смерті брата – Івана.

Колектив працівників хірургічного відділення КНП «Турківська
ЦРЛ» висловлює  щире співчуття  лікарю-хірургу Юрію Степановичу
Бриндаку з приводу тяжкої втрати – смерті тещі.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ»
висловлюють щире співчуття медсестрі фізкабінету Ярославі
Іванівні Гришутіній з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ»
висловлюють щире співчуття Лесі Володимирівні Биїк та її сім’ї з
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Дирекція, педагогічний колектив Верхненського НВК висловлю-
ють  щире співчуття вчителю початкових класів Любові Іванівні Іжик
з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата Івана та бра-
тової Ірини.

Колектив Верхньогусненського НВК глибоко сумує з приводу
смерті кочегара Івана Івановича Ільницького і висловлює щире
співчуття дружині – колишній техпрацівниці школи – Катерині Ми-
колаївні Ільницькій, дітям та родині.

Громадська організація «Бізнес-ліга» сумує з приводу смерті
Олега Миколайовича Гришутіна і висловлює щире співчуття рідним
і близьким покійного.

Ó ÄÒÏ Ó ÑËÎÂÀ××ÈÍ²
ÇÀÃÈÍÓËÀ ÒÓÐÊ²Â×ÀÍÊÀ

У понеділок, 23 листопада,
в Словаччині мікроавтобус з
громадянами України потра-
пив у дорожньо-транспорт-
ну пригоду. Український
водій Mercedes Sprinter імов-
ірно заснув за кермом та
врізався у вантажівку Iveco.

В результаті загинула 62-
річна пасажирка, жителька
м.Турка, яка поверталася до-
дому із заробітків в Італії.

Тест на алкоголь в обох
водіїв показав негативний ре-
зультат.

Правоохоронці з’ясовують
обставини й причини аварії.

ÇÀÄÈÕÍÓÂÑß
ÄÈÌÎÌ Ó ÂËÀÑÍÎÌÓ

ÏÎÌÅØÊÀÍÍ²
Прикрий випадок, що пов’язаний зі

смертю людини, трапився у с.
Лімна. Шістдесятиоднорічний
місцевий житель, можливо хильнув-
ши зайву чарку, під час паління в
ліжку спричинив пожежу. Щоправда,
будинок не згорів, лише саме ліжко,
матрац та одяг.

Жив небіжчик одиноко, до того ж ще
був інвалідом. У свій час, зламавши
ногу, не звернувся до лікарів, і кістка
зрослася невправленою. Допоки був
молодший, ще ходив, а згодом зліг. Дог-
лядали за небіжчиком сусіди та знай-
омі, а похороном, окрім них, зайняла-
ся ще й сільська рада, тому що рідних
не було.

Наш кор.

ÏÎÁÈËÈÑß
ØÊÎËßÐÊÈ

У вівторок, 24 листопада у Турківське відділення поліції
з заявами про побиття їх малолітніх доньок звернулись
дві мешканки одного з сіл району. За словами заявниць,
тілесні ушкодження їх дітям були нанесені, відповідно,
одній 17, іншій - 19 листопада.

Наступного дня, під час моніторингу соціальних мереж, право-
охоронці виявили відео бійки, про яку йшлось в одній із заяв.

Як встановили поліцейські, бійка відбулась у центрі міста Тур-
ка. Також встановлені особи усіх учасниць події - двох дівчат,
про побиття яких заявили їх матері та трьох інших, віком 12
років. Усі неповнолітні були опитані у присутності батьків та
психологів.

За двома фактами побиття, які відбулися 17 та 19 листопада,
дізнавачі Турківського відділення поліції, за процесуального кер-
івництва Самбірської місцевої прокуратури, відкрили кримінальні
провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження)
Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає пока-
рання - штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян, або громадські роботи на строк до двохсот го-
дин, або виправні роботи на строк до одного року.

Наш кор.


