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ПОДЯКИ ДЕПУТАТАМПЕДАГОГАМ
Скориставшись нагодою, що позачергова сесія Турківської
районної ради відбувалася напередодні професійного свята
педагогів – Дня вчителя, голова районної ради Володимир Лозюк привітав і нагородив подяками за активну життєву позицію
та професіоналізм депутатів райради, які працюють на педагогічній ниві. Зокрема, директора Красненської ЗОШ Стефана
Зубковича, вчителя історії Яблунівської ЗОШ Галину Іжик, директора Хащівської ЗОШ Федора Крися, директора Карпатського НВК Дмитра-Мирона Лабецького, директора Либохорської ЗОШ Миколу Мушина, директора Розлуцького НВК Світлану
Савчак, вчителя Шум’яцької ЗОШ Василя Сіданича та вчителя
Верхньовисоцького НВК Надію Височанську.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

6 жовтня святкуватиме свій ювілей – 80-річчя
від дня народження – Лук’ян Данилович Шемелинець.
Коханого чоловіка, люблячого і турботливого татуся і дідуся з цим чудовим життєвим ювілеєм вітають дружина Катерина, дочки Жанна та Інеса, зяті
Руслан та Олександр, внук Роман з дружиною Ольгою та правнучок Данилко і бажають ювіляру міцного здоров’я, душевного тепла, сімейного затишку на
многії і благії, даровані Господом літа.
Нехай у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує ще років багато,
Господь хай дарує надію й
тепло
На многії літа! На щастя й
добро!
Дорогий і рідний, проживи 100
літ!
Хай Тобі усміхається веселковий світ!
Хай Матінка Божа Тебе береже!
Сили й здоров’я Тобі додає!
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є!

РОЗДРІБНА ЦІНА – 4 грн.

Шановні працівники освіти!
Від щирого серця вітаємо вас із
професійним святом, яке з любов’ю називають Днем учителя!
Ваша професія – найблагородніша
серед інших, вона об’єднує людей
щирих помислів, сердець, почуттів і
навіть самопожертви. Ви прищеплюєте своїм вихованцям любов до
знань, сієте в їх серцях зерно прекрасного, відкриваєте складний духовний
світ буття, даєте мудрі поради, які для
багатьох стають життєвим кредо.
Знаємо, що кожен, хто обирає педагогічний фах, бере на себе відповідальність за тих, кого вчить і виховує,
разом з тим відповідає за самого
себе, свою професійну підготовку,
своє право носити таке високе й почесне звання. В умовах суперечливого сьогодення все це здається непросто. Та радує те, що, незважаючи ні
на що, свій обов’язок ви виконуєте
гідно, завжди були і залишаєтесь головним світочем у всебічному житті
дитини, даруючи їй тепло свого серця, скарби своїх знань.
Низький уклін вам, дорогі педагоги, за професіоналізм, витримку, терпіння, за любов до обраної справи,
самовідданість і багатство душі.
Хай засіяна невтомною працею
освітянська нива поросте новими
талантами, яскравими особистостями та визначними перемогами й здобутками в житті, а слово вчителя буде
завжди святим і чистим на землі.
Бажаємо Вам міцного здоров’я,
щирої радості, безхмарних благословенних днів, творчої наснаги, нових
педагогічних звершень заради рідного краю та незалежної України!
Дай Вам Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили.
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай - життю радіти
І ділитись словом щирим,
Теплим, радісним, правдивим.
З повагою, начальник відділу освіти Турківської РДА Оксана Манюх.
Голова Турківської районної
профспілкової організації працівників освіти і науки Михайло Кропивницький.

Профспілковий комітет Верхньовисоцького НВК щиросердечно вітає із
ювілеєм, який святкуватиме 6 жовтня,
досвідченого педагога, людину щирої
душі і серця, вмілого наставника, чуйного колегу, вчителя Лук’яна Даниловича
Шемелинця. Бажає шановному ювіляру доброго здоров’я, життєвих сил і
енергії, родинного тепла, любові від
рідних, шани від людей, рясних Божих
благословінь.
Ювілей життєвий – то не просто
свято,
То життя зернини,
зібрані в засік,
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і
повага всіх.
Тож нехай незгоди
всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість
сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не згасне світлий оберіг.

Цими чудовими осінніми днями святкує 65-річний ювілей
жителька с. Ільник Ольга Миколаївна Яворська. Дорога і любляча наша дружино, матусе, турботлива і дбайлива бабусе, добра свахо, сердечно вітаємо Вас з днем народження. Прийміть
від нас слова великої вдячності. Низький Вам уклін. Зичимо
Вам, рідненька, доброго здоров’я і Божого благословення, щоб ми могли усі Вас привітати ще й на 100-річний ювілей!
Вклоняємось, рідна, Вам низько до ніг,
І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам – подяка і шана висока
За ласку, турботу – на довгі роки!
Хай в серці Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах тримає,
А Господь дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
З любов’ю – чоловік Петро, дочки Ірина і
Оксана, зяті Борис та Іван, онуки Яна та
Віктор, свахи.

Дорогого, люблячого, доброго, турботливого, чуйного вчителя, людину з великої літери, любого свата, жителя с. В. Висоцьке Лук’яна Даниловича Шемелинця з величним ювілейним
днем народження щиро вітають свати Височанські. У цей прекрасний день прийміть наш букет із пошани і любові. Нехай
Ваше життя, мов та нива цвіте і щедро повниться добрим врожаєм. Нехай шана людська, мов той колос росте, ми ж вам
радості, щастя й здоров’я бажаєм.
Нехай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Душа нехай ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Нехай Господь у милості своїй
Зішле на Вас свої щедроти й блага,
А ми Вам зичимо ясних й погожих днів,
Терпіння і щеденної наснаги,
Хай Ангел-Хоронитель Вас провадить
Життєвими стежками з рути-м’яти
Й тривоги відвертає Пречистим омофором Божа Мати.
Хай кожен день у щасті проліта
На многії і благії літа!

Сердечно вітаємо жителя с. Шум’яч Івана Васильовича Годованця з днем народження!
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з 10-річчям разом з нами вітає!
Бажаємо тобі, рідненький, міцного
здоров’я, великого щастя, щасливої
долі, вірних друзів. Будь міцним, сильним і відважним, веселим і усміхненим,
успішним і чуйним.
Ти – все найдорожче в моєму
житті,
Промінчик сонця, що світить мені.
Для тебе живу і плекаю надію,
Тобою милуюсь у сні я і мрію.
Маленький синочку – мамина
втіхо,
Я дякую Богу і нині, й довіку,
Що є ти у мене, синочку рідненький,
Моя ти любове, безмежна і вічна.
Сьогодні вже десять як з’явився ти.
В моєму житті, мов сади зацвіли.
В душі все буяє і осінь золота,
Бо саме осінь нам тебе принесла!
З великою любов’ю – мама Марина, тато Василь, братик
Павлик, бабуся Катерина і дідусь Микола Томинці, цьоця Галина і вуйко Андрій Писанчини, двоюрідні братики Олежик і Василько та сестричка Ангелінка з Турки, бабуля Марія і вся родина з Шум’яча.
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«БОЙКIВЩИНА»

Шановні освітяни, ветерани-педагоги!
Від імені районної державної адміністрації та від себе особисто
прийміть сердечні вітання з нагоди Вашого професійного свята –
Дня працівників освіти.
Для кожної людини, незалежно від її
професійної діяльності, це свято є особливим, незабутнім. У пам’яті одразу ж
виникає образ улюбленого вчителя, який
був порадником, другом, вихователем,
взірцем. Він наполегливо і лагідно вів
нас дорогою знань, виховував почуття
гідності, доброти, поваги, любові.
Впевнений, що ваша невичерпна
енергія, плідна творча діяльність завжди сприятимуть формуванню у дітей та
молоді патріотичних і духовних ідеалів.
Ця подвижницька праця буде гідно оцінена всіма, хто прагне бачити Україну
заможною і авторитетною державою.
Дозвольте, шановні освітяни, побажати вам міцного здоров’я,
щастя, оптимізму. Нехай у ваших оселях панує добро і достаток, у
душах – тепло і щедрість, творчість і наснага. Миру і злагоди усім
вашим родинам.
Микола Яворський,
перший заступник голови Турківської райдержадміністрації.

Шановні вчителі, працівники
та ветерани
освітянської
ниви!
Щиро і сердечно вітаю
вас із професійним
святом
–
Днем вчителя. Це свято
об’єднує всіх
тих,
хто
відкриває
нам двері у квітучий сад знань,
науки, мудрості. Діти - майбутнє
держави. І саме ви невтомно і наполегливо плекаєте це майбутнє
- молоде покоління свідомих, талановитих громадян нашої країни. Ви несете людям добро, вам
вірять, до вашої думки прислухаються, у вас вчаться. Завдяки
вашій повсякденній праці діти долучаються до тих невичерпних
скарбниць знань, які допомагають їм обрати життєвий шлях,
стати справжніми фахівцями
своєї справи.
У день свята щиро дякую вам
за добросовісне служіння обраній справі, невтомний творчий
пошук, самовідданість, високий
професіоналізм та життєву
мудрість. Від Турківської районної ради, особисто від себе бажаю вам, дорогі освітяни, успіхів
у вашій благородній педагогічній
діяльності, нових творчих знахідок, міцного здоров’я, творчої
енергії та людської поваги.
Нехай ніколи не згасає світло
вашої душі, тепло вашого серця
до улюбленої професії. Хай кожен ваш день повниться новою
радістю та перемогою, хай
здійснюються ваші плани в ім’я
щасливого майбутнього України.
Володимир Лозюк,
голова Турківської районної
ради.

Шановні освітяни Турківщини!
Прийміть найтепліші сердечні вітання з вашим професійним святом. Ви присвятили своє життя одній з найважливіших справ – навчанню та вихованню
підростаючого покоління. Ви вкладаєте свої знання, життєвий досвід, мудрість,
почуття в своїх учнів. В кожного з них ви вкладаєте часточку своєї душі. Дякую вам
за відданість обраній справі!
Щиро бажаю, щоб ваші серця ніколи не втратили віри у дитину і у свою можливість направити її на шлях добра і справедливості. Нехай ваша освітянська
нива буде щедрою на сходи. Нехай вашу працю гідно оцінюють – учні, батьки і
держава. Бажаю Божого благословлення, радості, міцного здоров’я вам і вашим родинам.
З повагою, народний депутат України Андрій Лопушанський.

ПОГРОМ НА ШИРОКОМУ
Минуло 30 років
У неділю, 6 жовтня, о 14.00 год. на майдані Шевченка в м.
Турка заплановано провести віче як згадку про ганебний погром 30-річної давності, що провели турківські партійці, не
пускаючи активістів зі Стрия, Дрогобича, Борислава та Львова до нашого міста.
Сьогодні є багато живих свідків
цих подій як серед тих, хто брав
безпосередню участь у погромі,
так і серед тих, хто вже тоді стояв на демократичних позиціях.
Ось що розповідає патріот-активіст Остап Павлик: «Пригадую,
5 жовтня відбувся розширений
пленум райкому партії, на який
з’їхалися всі керівники колгоспів, радгоспів, підприємств,
секретарі партійних організацій.
Був на ньому присутній і я. Керівництво райкому дало вказівку
зранку, 6 жовтня, всім приїхати
на автомобілях до райцентру.
Уже тоді я відчув, що намічається щось незвичайне. І не помилився. Наступного дня, в неділю,
о пів на десяту, велика колона
УАЗів та «Нив» попрямувала в
сторону Розлуча. Я це бачив з
приміщення диспетчерської
служби РЕМу. А за якийсь час до

мене прийшов схвильований
колега з Дрогобича й розповів,
що турківські комуністи зустріли
їхніх 6 автобусів неподалік Явори, в урочищі Широке, й влаштували погром. Били вікна палицями та камінням, зривали національну символіку й топтали,
різали в автобусах шини. До того
ж, обзивали всіх нецензурними
словами. Дрогобиччанин не міг
передати всю ту дикість та
цинізм, з якою вони зустріли активістів, що їхали в Турку на віче.
Особливу активність серед нападників проявляв секретар
парткому з Либохори. Хоча серед тих, кого райком відрядив на
Широке, були й помірковані
люди. Вони не вжили заходів,
щоб припинити це безглуздя,
але тихенько пішли неподалік,
в ліс, і там відсиділи побоїще,
щоб не накликати на себе гань-

бу».
В цей день доїхати до райцентру їм не дозволили, але вже за
2 тижні велелюдний мітинг таки
в нашому місті відбувся за участю депутата Верховної Ради Романа Федорова.
Пам’ятає цей день й активістка Мирослава Калинич. «Я тоді
працювала в книжковому магазині. До мене зайшов лікар з
Борині Микола Гучок й розповів,
що до нас їдуть активісти, щоб
провести мітинг, але їх на Широкому перестали керівники та
партійці Турківщини і вчинили
погром. У різних місцях райцентру почали збиратися групи людей з наміром піти, так би мовити, на визволення. Проходячи
повз приміщення, де сьогодні
знаходиться Ощадбанк, Микола
попросив групу турківчан, що
зібралася тут, приєднатися, але
ті виявилися надто агресивними,
обізвали його та тих, хто був разом з ним, бандерівцями, провокаторами, намагалися бити
парасольками та сумками», –
пригадує Мирослава Петрівна.
Ось такий випадок, який ганебною стрічкою записаний в
історію Турківщини.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Продам трактор Т-16, з косаркою. У доброму технічному стані. Продам причіп до легкового автомобіля, без документів. Ціна – 2500 грн. Куплю шкіру ВРХ. Тел.: 0973410398; 0668015338.

4 жовтня 2019 року

ПОБУВАЛИ У СТОЛИЦІ
Для учнівської громади Турківщини вже стало доброю традицією щорічно брати участь в акції «Гордість Прикарпаття», яку
проводить Благодійний Фонд Андрія Лопушанського.
Ось і цього року переможці обласного етапу учнівських олімпіад
Іван Пасічник (Турківський НВК № 1), Діана Фазан та Яна Сіданич
(Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1), у супроводі заступника директора Турківського НВК №1 Тетяни Хацьор, у рамках цієї акції, взяли участь в
поїздці до м. Київ, де у стінах Верховної Ради відбулося нагородження призерів олімпіад дипломами. Також для учнів була організована екскурсія по столиці та Національному парку «Межигір’я».
Батьки та учні щиро вдячні Андрію Лопушанському за цікаву та
незабутню поїздку.
Наш кор.

ПРОДОВЖУЄМО ДОПОМАГАТИ
НАШИМ ЗАХИСНИКАМ
14 жовтня – на свято Покрови Пресвятої Богородиці, ми
відзначаємо не тільки День українського козацтва, а й вшановуємо захисників рідної землі, для яких захист Вітчизни став
справою життя. День захисника – свято всенародне, свято
не тільки воїнів, а й волонтерів та всіх нас, українців. Саме до
дня Святої Покрови волонтери та благодійний фонд «Милосердя» (голова Мирослава Калинич) планують зробити приємний подарунок нашим відважним воїнам, розпочавши збір допомоги для них.
Ми чудово усвідомлюємо, що єдиним нашим захисником є армія.
Держава сама забезпечує армію, але є ще місця, де вкрай потрібна й наша допомога. Волонтери володіють ситуацією щодо
забезпечення армії, вони спілкуються із тими, хто стоїть в обороні
на передових рубежах на Сході України, і допомагають там, де ця
допомога важлива.
–
Ми маємо розуміти, що допоки триває війна, наші благодійні
внески будуть слугувати не тільки матеріальною, а й моральною
підтримкою для солдатів в окопах, які знатимуть, що про них пам’ятають, за них не забувають тут, на мирній території, – каже волонтер Марія Матківська. – На даний час до нас поступили кошти на
підтримку наших солдатів тільки від Турківської РДА (700 грн.), але
надіємося, що ще відгукнуться добрі люди, працівники держустанов, підприємці, церковні громади, сільські ради й допоможуть –
чи коштами, а чи продуктами. Звертатися, як завжди, – до Мирослави Петрівни або до мене, у культурно-мистецький центр «Україна» (кінотеатр).
Ольга ТАРАСЕНКО.

В СЕЛІ ЛІМНА
ПЕРЕКИНУВСЯ АВТОБУС
Кілька днів тому, незвичайна ситуація трапилася в с. Лімна. Рейсовий автобус «Еталон», за дивних обставин, з’їхав з проїжджої частини і перекинувся. На щастя, в салоні нікого з пасажирів не було,
не постраждав і керманич транспортного засобу. Але сам автобус
довелося піднімати з допомогою автомобільного крана.
Наш кор.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ВС 020326, від
04.10. 2010р., видане відділом у справах сім’ї та молоді Турківської
РДА на ім’я Лариси Ігорівни Пухір, вважати недійсним.
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«БОЙКIВЩИНА»

ЖИТТЄВІ ОБРІЇ
ЛУК’ЯНА ШЕМЕЛИНЦЯ
У далекому 1939 році, коли на наших теренах змінювалися політичні устрої, а відтак люди жили бідно,
чекаючи все нових небезпек то від одних, то від інших окупантів, в мальовничому селі Либохора народився
Лук’ян Шемелинець. Жвавий, непосидющий, з раннього дитинства демонстрував допитливий характер
та наполегливу вдачу. Спостерігаючи за хлопчиком, односельці уже тоді пророкували йому життєвий
успіх.
У бідності, як і десятки його однолітків, але в завзятті
та прагненні до знань, наполегливо, навчався в місцевій
школі. Зразу, майже з шкільної парти, його призвали до
війська. Демобілізувавшись, кмітливого юнака, з добрими знаннями, рекомендували на роботу вчителемкласоводом в село Довжки, яке тоді адміністративно
належало до Турківського району. Щоб утверджувати
себе в професії, вирішив здобути педагогічну освіту. Так
в 1967 році отримав диплом Кременецького педагогічного інституту, за спеціальністю фізичне виховання, анатомія та фізіологія людини. Згодом його перевели на
роботу у Верхньовисоцьку середню школу, де він віддано працює й досі.
6 жовтня Лук’ян Данилович святкуватиме свій 80річний ювілей. Зрозуміло, зберуться рідні, близькі, колеги і буде що згадати, чим поділитися з життєвого та
педагогічного досвіду. Як справжній мужчина він побудував будинок, посадив чудовий сад, який сьогодні доглянутий і щедро дає свої плоди, а головне – завжди виховував дітей. А це не десятки, а сотні. Його випускниками є понад 5 тисяч учнів, серед яких чимало професійних спортсменів, є й майстри спорту. Напевно, вони не
забувають, що підвалини їхнього успіху заклав, власне,
Лук’ян Данилович.
За добру вдачу, щирість, порядність він користується
повагою не лише в педагогічному колективі, але й серед односельців. 56 років проживає у щасливому шлюбі
з дружиною Катериною. Вона більше півстоліття, як і
чоловік – вірний супутник життя, служить, до сьогодні
рятує їхнє життя.
Подружжя Катерини та Лук’яна Шемелинців народили та чудово виховали двох чуйних, розумних і гарних
дочок – Жанну та Інесу. Дякуючи батьківському вихованню, щоденній турботі та увазі, обидві закінчили Верхньовисоцьку середню школу із золотою медаллю. Старша, Жанна, згодом – Львівський лісотехнічний універ-

ситет і Острозьку академію, здобувши фах економіста.
Разом з чоловіком Русланом започаткували і успішно
ведуть власний бізнес. Молодша, Інеса, також закінчила два вузи – лісотехнічний університет та юридичний
факультет Львівського національного університету ім. І.
Франка. Сьогодні вона є керівником підрозділу департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації; чоловік Олександр –
успішний бізнесмен.
Лук’ян Данилович має добрі стосунки з зятями. Як
кажуть, з першої зустрічі порозумілися й знайшли
спільну мову. Вони для нього як рідні сини. Бог нагородив ветерана-педагога і чудовим онуком – Романом. Він
успішно закінчив Національний авіаційний університет,
за спеціальністю інженер-будівельник й економістміжнародник, а згодом ще й магістратуру Чеського технічного університету в м. Прага. Нещодавно одружився
з красунею-верхньовисочанкою Ольгою, яка є вихованкою Лук’яна Даниловича. І стала вона в родині Шемелинців онучкою. Медик за освітою, випускниця Львівського національного медичного університету ім.. Д. Галицького, працює за фахом в м. Прага. Буквально недавно в
молодого сімейства народився синочок, назвали Данило. Цікава деталь: немовля у 3,5 місяці від народження
побувало разом з батьками на найвищій горі Львівщини – Пікую.
Не дивлячись на поважний вік, Лук’ян Данилович надзвичайно енергійна й життєрадісна людина, добрий християнин, він по-особливому любить природу і все живе.
Кілька років тому зайнявся ще й бджільництвом, а одне
з найулюбленіших занять для нього – полювання. Але
приваблює воно його не тим, щоб добути здобич, а щоб
поспостерігати за тваринами та поспілкуватися з природою. Коли мова йде про полювання, дочка Інеса жартує: «Татусику, купи собі фоторушницю». Всевишній обдарував ювіляра фантастичним даром – він надзвичай-

НА ТУРКІВЩИНІ ГАЗИФІКУВАЛИ
ЩЕ ОДИН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
Ним стало село Присліп
Жителі Прислопа запам’ятають, що саме 27 вересня 2019
року, на велике християнське свято Воздвиження Чесного Хреста Господнього, що відзначають в пам’ять про знайдення
хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа, в їхньому селі запалав газовий факел. Газифікація села безумовно створить комфорт багатьом його сім’ям та родинам. Користуватися природним газом в Прислопі матимуть можливість 120 домогосподарств, до яких уже підведено газові вводи. Наразі підключено до газової системи тільки 9 осель. Всього у селі налічується
347 будинків.

Перед церемонією запалення газового факелу молебень
відправив місцевий парох УПЦ
о. Віталій Височанський і подякував усім, хто причетний до ство-

рення цього блага:
– Від громади села та від себе
особисто щиро дякую керівникам сільської та районної влади – Онуфрію Ляховичу та Воло-

димиру Лозюку, особливо депутату Львівської обласної ради
Михайлові Дзюдзю та депутату
районної ради Василю Костишаку, спеціалістам газового господарства – за добру справу, яку
вони зробили для села, підвівши
сюди газ. Дай Боже, щоб і надалі Господь допомагав усім
нам у розбудові народного господарства – будівництві нових
мостів, доріг, газифікації населених пунктів, спорудженні шкіл,
дитячих садочків, лікарень…
Всім, хто долучився до газифікації нашого села, нехай Господь
дає силу, оберігає від зла і благословляє на многії і благії роки
життя.
Після перерізання символічної стрічки, було урочисто запалено газовий факел. У церемонії
взяли участь депутат Львівської
обласної ради Михайло Дзюдзь,
депутат Турківської районної
ради, заступник голови Турківської районної ради Василь Костишак, заступник голови Турківської РДА Юрій Лило, помічник
депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірина
Кіра, Присліпський сільський
голова Онуфрій Ляхович, керівник Самбірського відділення
газового господарства Валерій
Бучинський, керівник будівель-

но гарно малює.
Напевно за збігом обставин, або ж із волі Божої, Лук’ян Данилович народився, як і дочка Жанна, 6 жовтня –
у пору, коли осінь винагороджує людей своїми плодами. І символічно, що цьогоріч в цей день він, досвідчений педагог, та тисячі його колег відзначають своє професійне свято – День вчителя. Тож нехай радість від
достойно прожитих років та життєвих успіхів ще довго
звеселяє душу і серце заслуженого педагога, що за десятиліття невтомної праці був відзначений почесними
званнями «Відмінник освіти України» та «Ветеран
праці», – людини і вчителя з великої літери.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ної бригади, яка проводила газ,
Ярослав Хом’як та жителі села.
Зі словами привітання до присутніх звернувся заступник голови Турківської РДА Юрій Лило.
– Я щиро вітаю жителів села
Присліп з офіційним пуском газу,
– сказав Юрій Дмитрович. – Газ
– це комфорт і зручність, які дадуть поштовх подальшому розвитку вашого населеного пункту.
Нинішня подія переконливо
свідчить, що, незважаючи на те,
що в Україні триває війна та є
багато інших невирішених питань, держава все-таки знаходить можливість фінансувати
недешеві проекти. Провести в
село газ – досить дорого. Це ми
би не змогли зробити, якби не
посильна і цілеспрямована допомога Михайла Дзюдзя. Тому
він сьогодні просто не міг сюди
не приїхати, бо левова частка
усіх зусиль по газифікації Прислопа лежить саме на ньому.
Сьогодні Михайло Семенович й
далі допомагає вирішувати питання газифікації в районі, але
вже села Вовче.
– Ми три роки йшли до нинішньої події, – наголосив, взявши
слово, депутат Львівської обласної ради Михайло Дзюдзь. – Звичайно, що було нелегко. Але поставлене завдання – після Турки газифікувати Шум’яч, а паралельно й Присліп – ми будьякою ціною старалися виконати. Багато залежало й від
сільських голів Прислопа – колишнього Михайла Бегея і нинішнього Онуфрія Ляховича, адже
вони постійно стукали у двері
владних кабінетів. Отже, маємо
результат. Хочу вам сказати, що
цього року у Львівській області

на газифікацію населених
пунктів виділено кошти тільки на
три райони – Турківський
(с.Присліп, а також Вовче), Перемишляни і Самбір. Тож ми
перші сьогодні пустили в дію
один із цих запланованих
об’єктів. Наступним стане с. Вовче, і, так, дасть Бог, дійдемо й до
Лопушанки. Програма продовжує працювати. Коли ж хтось з
пенсіонерів чи малозабезпечених не спроможний буде оплатити за користування газом, держава надасть субсидію. Я за те,
щоби максимально реалізовувати ще й інші проекти, бо усе
це, в першу чергу. для людей.
Громаду с. Присліп від імені
депутата Андрія Лопушанського
з пуском газу в село привітала
його помічник Ірина Кіра і разом
з тим нагадала, як багато корисного зробив Андрій Ярославович
для Прислопа – зокрема школи, ФАПу. Народного дому. Ірина
Іванівна висловила надію, що
Присліп й далі буде розвиватися.
Наприкінці урочистого заходу
з нагоди запалення газового
факела в с. Присліп газовики
дали вичерпні відповіді на запитання, які турбували жителів
села стосовно підведення газу,
виготовлення проектів..
А читачам нагадаємо, що будівництво газопроводу до с.
Присліп розпочали у 2006 році.
Загальна вартість будівництва –
1681,7 тис. гривень, з яких
1513,5 тис. гривень – кошти обласного бюджету, 168, 2 тис. гривень – кошти районного бюджету.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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БОБЕРЦІ ЩЕ РАЗ
УВІМКНУЛИ «ЗЕЛЕНЕ» СВІТЛО,

же важко достеменно
пригадати численні події, пов’язані зі спробами відкриття
пункту пропуску «БоберкаСмольник». Не раз сюди виїздили представницькі делегації, оглядали територію,
давали запевнення – ось-ось
будівництво розпочнеться.
Але, на жаль, все залишалося
лише обіцянками, які лунали
зазвичай напередодні виборів.
Безперечно, тема логічна й
актуальна. Як відомо, Турківський район – єдиний прикордонний на Львівщині, що не
має пункту переходу з сусідньою Польщею.
По правді кажучи, широкий
загал людей уже й зневірився в
тому, що колись цей проект мож-

росусідства, важливо відзначити, що перший день проведення форуму був таким собі офіційним. Представники Польщі та
України обмінювалися думками
щодо розвитку територій, а головне – як все-таки дати розвиток пункту пропуску «БоберкаСмольник». На офіційному

на буде зреалізувати. Втім, хочеться вірити, що недавній
транскордонний самоврядний
форум, в рамках Європейських
Днів Добросусідства «Кордон
Боберка», який два дні, 27 та 28
вересня, проходив на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного паралімпійського комітету України, таки запалить «зелене»
світло і воно не погасне. В рамках форуму було представлено
проект «Транскордонне партнерство – це можливість для
регіонального розвитку». Його
реалізовує Бещадський повіт в
партнерстві з Турківською районною радою, за фінансової
підтримки Європейського Союзу, в рамках програми транскордонного співробітництва
«Польща-Білорусь-Україна –
2014-2020». Активно підтримує
та сприяє в досягненні мети
Львівська обласна рада та громадська організація «Єврорегіон Карпати-Україна».
Мета проекту – підвищення
доступності прикордонних районів Бещадського повіту та Турківського району шляхом покращення комунікаційних можливостей обох регіонів. Окрім проведення Днів Добросусідства, заплановано реалізувати ще декілька амбітних перспектив. Зокрема, це стосується розробки
стратегії розвитку у співробітництві нашого району з Бещадським повітом, розробки
трьох туристичних маршрутів,
проведення освітньої кампанії
для школярів. А основне – розробка техніко-економічних обґрунтувань на 26 ділянок доріг
Турківщини, загальною протяжністю 128,4 км. Коли така документація буде готова, при наявності коштів державного, обласного чи місцевого бюджетів,
можна буде значно швидше проводити ремонт. Про таку обнадійливу перспективу розповіла в
перший день форуму Галина
Литвин, виконавчий директор
асоціації «Єврорегіон КарпатиУкраїна».
А повертаючись до Днів Доб-

відкритті з вітальним словом
виступили голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, депутат Верховної Ради
України від 125-го виборчого округу Андрій Лопушанський, Уповноважений Президента України
з прав людей з інвалідністю,
президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, голова Турківської районної ради, фактично головний організатор заходу, Володимир Лозюк та староста Бещадського повіту Республіки
Польща Марек Андрух. Затим
учасники форуму мали можливість послухати пленарну дискусію, яка безпосередньо стосувалася розвитку відносин прикордонних територій України та
Польщі, розбудови інфраструктури, ефективного використання
потенціалу Карпат, в тому числі
їх культурної спадщини, – «Розбудова кордону як стратегічний
пріоритет розвитку добросусідських українсько-польських
відносин». Першим до слова
модератор Галина Литвин запросила голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина.
Очільник області наголосив на
актуальності проекту, розвитку
партнерських відносин. Не оминув і питання перспектив будівництва пункту пропуску та дороги Бориня-Боберка. Цієї ж теми

вкотре порушивши тему будівництва тут пункту пропуску
стосувалися й виступи виконувача обов’язків начальника
Львівської митниці Державної
фіскальної служби Євгена Сафонова, виконувача обов’язків начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Руслана Краснопорткого, голови Турківської
районної ради Володимира Лозюка та старости Бещадського
повіту Марека Андруха. Глибокий екскурс в минуле, зокрема
розвиток туризму на Бойківщині,
зробив Валерій Сушкевич. До
речі, він є Почесним Бойком і,
як сам каже, цим дуже гордиться. Будівництво Західного реабілітаційно-спортивного центру,
на його думку, є яскравим прикладом того, як треба реалізовувати масштабні перспективні
проекти. Не менш цікавою була
й панельна дискусія «Доступність Карпат: проблеми та
перспективи». В ній знову виступив уже названий Валерій Сушкевич, а також депутат
Львівської обласної ради, голова постійної комісії з питань дорожного господарства, інфраст-

руктури, регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою, планування територій та архітектури
Володимир Саган, начальник
Львівської митниці ДФС у 20152019 роках Левко Прокіпчук, війт
гміни Соліна Адам Пйонтковскі.
У наступній дискусії «Кращі перспективи використання потенціалу культурної та природної
спадщини Карпат в українськопольському транскордонному
співробітництві» цікаві міркування висловили в недавньому
заступник керуючого справами,
начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної до-

помоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної
ради, а зараз заступник голови
Львівської облдержадміністрації, наш земляк, Іван Собко,
депутат Львівської обласної
ради, голова комісії з питань
депутатської діяльності, етики,
регламенту, свободи слова та
антикорупційної політики Андрій
Ковч, генеральний секретар асоціації «Єврорегіон КарпатиПольща» Давід Лясек, програмна директора «Радіо Перше»
Ірина Процик та заступник директора Бещадського національного парку Станіслав Кухажик.
Допоки тривали дискусії, численна делегація, очолювана
Олександром Ганущиним, виїхала в с. Боберка, на місце, де заплановано побудувати пункт пропуску «Боберка-Смольник». У її
складі були депутати Львівської
обласної ради Михайло Дзюдзь,
Михайло Ільницький, Ігор Комарницький, вже вище названі
Євген Сафонов та Руслан Краснопортко, голова районної ради
Володимир Лозюк, начальник
управління лісового та мисливського
господарства
Львівської області Анатолій Дейнека, ряд інших зацікавлених
осіб, а також велика команда
журналістів. Біля кордону делегацію уже чекав голова
Львівської обласної держадміністрації Маркіян Мальський та
в.о. голови Турківської РДА Микола Яворський. Там заступник
керівника департаменту транспорту Львівської ОДА Микола
Одиноцький представив проект
будівництва дороги Бориня-Боберка й в деталях розповів механізми його реалізації. Варто
відзначити, що проектно-кошторисна документація на цю дорогу уже виготовлена за кошти

Львівської обласної ради, але,
щоб збудувати дорогу, потрібно
670 млн. грн. До того ж проект
доведеться коригувати в плані
реконструкції проїзду під залізничною колією в с. Н. Яблунька,
будівництва об’їзної дороги в с.
Шандровець. Зрозуміло, що в
даний час таких захмарних
коштів немає, втім є надія, що в
державному бюджеті на наступний рік буде вписано окремим
рядком будівництво цієї дороги,
нехай і з незначним фінансуванням. З чогось треба починати.
Після проведення заходу голова обласної ради запевнив, що в
бюджеті області буде закладено кошти на початок ремонту
дороги, а до кінця поточного
року оголосять конкурс на визначення виконавця робіт.
Як підсумок виїзної дискусії,
було заявлено: якщо на 50
відсотків просунуться роботи з
будівництвом дороги, тоді можна буде предметно зайнятися
питанням облаштування інфраструктури пункту пропуску. Хоча
в цьому контексті варто пам’ятати, що поляки вже неодноразово заявляли: до будівництва
нових пунктів перетину кордону
вони можуть приступити лише
тоді, коли Україна виконає свої
зобов’язання із реконструкції
існуючих переходів. А тут явно у
нас щось не ладиться.
Маємо розуміти, коли мова
заходить про розбудову кордону й, зокрема, пункти пропуску
«Боберка-Смольник» та «Лопушанка-Міхновець» у межах нашого району, першочергово зреалізованим буде той, до якого
швидше буде підведена дорога.
В будівництві пункту пропуску в
Боберці зацікавлені й жителі
Сколівського району та Великоберезнянського Закарпатської
області. Про це заявили їхні
представники, що брали участь
у форумі.
Цікавим й насиченим був другий день форуму. З самого ранку
делегації Польщі та України
спільно заклали транскордонний ліс (це така собі алея на території Західного реабілітаційноспортивного центру). Висаджено більше 30 дерев. Затим
відбувся видовищний футбольний матч між командами
Польщі та України. Хоч два його
тайми тривали лишень по 15
хвилин, він видався цікавим, з високим градусом емоційності. За
нашу команду виступали начальник відділу у Турківському районі ГУ Держгеокадастру у
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Львівській області Ігор Вишотравка, депутат Турківської районної ради Микола Лило, голова Миколаївської районної ради
Тарас Зубрицький, голова Буської районної ради Євген Швед,
а захищав наші ворота депутат
Львівської обласної ради Михайло Дзюдзь, арбітром матчу був
заступник голови Турківської
районної ради Василь Костишак. У напруженій боротьбі, на
жаль, наша команда програла
з рахунком 2:0. Але результат
поєдинку міг би бути з більшою
різницею пропущених м’ячів,
якби не вмілі дії Михайла Дзюдзя. Обидві команди нагороджені
кубками, а також спеціальними
сертифікатами.
Великий інтерес у всіх учасників Днів Добросусідства викликала виставка техніки рятувальників. В ній взяли участь підрозділи Самбора, Львова та Турки.
Особливо цікавим був показ порятунку потерпілих в дорожньотранспортній пригоді із застосуванням сучасних засобів. Не
менший інтерес викликав й показ техніки прикордонників, яку
вони використовують для виявлення та затримання порушників кордону.
Гості свята мали можливість
оглянути й виставку одягу та ремесел бойків з народного музею
«Бойківщина», придбати картини місцевих художників, а також
насолодитися стравами, що
представили сільські ради та
Боринський ліцей народних
промислів та ремесел.
Змістовною й насиченою була
концертна програма, що розпочалася під звук трембіт. А дальше один за одним на сцену виходили чудові пісенно-музичні
колективи Турківщини. Зокрема,
народний фольклорний ансамбль
пісні
і
музики

«Бойківські переспіви», народний дитячий колектив «Юні бойківчани», троїсті музики районного Народного дому та Народного дому с. Верхнє Висоцьке,
народний фольклорний колектив «Бескид» НД №1 с. Либохора, гості – народний аматорський фольк-гурт «Фіглярі» Сколівського районного Народного
дому «Бескид», два колективи із
Закарпатської області, вокальний ансамбль «Розмарія» Великоберезнянського району та
троїсті музики Воловецького
району. Бурхливими оплесками
глядачі сприйняли виступ капели «Древутня» (Республік а
Польща), закарпатського тріо
«Анця» та рок-гурту з Мукачево
«Рокаш». На жаль, як і в багатьох культурно-мистецьких заходах, що проходять на Турківщині,
була присутня й загальна байдужість. На свято приїхало надто мало глядачів, хоч від цього,
по правді кажучи, рівень його
меншим не став. Усі заходи в
рамках свята проходили жваво,
колоритно й захоплююче.
Зрозуміло, що левова частка
організаційних питань в підготовці та проведенні Днів Добро-
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сусідства припала на Турківську
районну раду й особисто голову
Володимира Лозюка. Але, як він
каже, до проведення заходу долучилося надзвичайно багато
небайдужих людей. А тому сьогодні, коли форум уже став історією, він складає щиру подяку
товариству з обмеженою відповідальністю «Юсенко-Надра» в
особі Андрія Левицького. Це
підприємство спонсорувало За-

хідному реабілітаційно-спортивному центру спортивний майданчик зі штучним покриттям,
вартістю 250 тис. гривень. Велика подяка виконавчому директору асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна» Галині Литвин, яка
надзвичайно переймалася проведенням заходу й надавала
різноманітну консультативну та
практичну допомогу. Також Західному реабілітаційно-спортивному центру, зокрема Валерію
Сушкевичу та директору Наталії
Роді, директорам ДП «Турківське лісове господарство» Василю
Барабашу, ДП «Боринське лісове господарство» Михайлу
Ільницькому, директору ДЛГП
«Галсільліс» Богдану Петренку,
депутату Верховної Ради Украї-

ни Андрію Лопушанському, який
схвально відгукнувся про проведення заходу і висловив розуміння та підтримку, Львівській обласній раді, й особливо голові
Олександру Ганущину, Боринському ліцею народних промислів
і ремесел – за чудове частування, зокрема якість, кількість та
асортимент вареників для гостей (директор Лідія Надич), сироварні с. Гусне, Турківській
міській раді, головам сільських
рад району, підприємцю з Турки Роману Биїку, прикордонникам, зокрема начальнику
відділу прикордонної служби
Сянки Ігорю Терехову та начальнику відділення прикордонної служби Боберка Олександру Смазі, рятувальникам, начальнику відділу культури Турківської РДА Лілії Яворській – за
великі зусилля в питанні організації концертної програми.
Як результат двохденного
транскордонного заходу – від
учасників було прийнято звернення:
«Ми, представники місцевих
громад Турківського району
Львівської області (Україна) та
Бещадського повіту Підкарпатського воєводства (Республіка Польща), за участю представників органів державної влади і
місцевого самоврядування України та Польщі у рамках Європейських Днів Добросусідства

«Кордон Боберка», закликаємо
Кабінет Міністрів України,
Міністерство закордонних справ
України, Державну митну службу України, Уряд Республіки
Польща, Міністерство внутрішніх
справ та управління Республіки
Польща, воєводу Підкарпатського воєводства:
Підтримати ініціативу відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон «Боберка-Смольник» задля активізації та поглиблення добросусідських економічних, культурних,
політичних зв’язків між Україною
та Польщею в рамках Карпатського регіону, а також контактів
між місцевими громадами,
організаціями та мешканцями.
Звернутися до Урядів України
та Польщі з проханням укласти
Угоду ( у формі обміну нотами)
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Польща
про відкриття на українськопольському державному кордоні міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Боберка-Смольник»,
відповідно до ст.7 Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про пункти пропуску
через державний кордон.
Рекомендувати
місцевим
органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування Львівської області (Україна) і Підкарпатського воєводства (Республіка Польща) активізувати та об’єднати зусилля,
спрямовані на створення передумов для відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон «БоберкаСмольник».
Віримо і сподіваємося, що
міжнародний пункт пропуску для
автомобільного сполучення через українсько-польський державний кордон «БоберкаСмольник» буде створено.
Зробимо Карпати відкритими!»
Що ж, попереду – велика робота. І тут надзвичайно важливо, щоб все заплановане було
втілено в реальність, а не стало
в черговий раз обіцянкою.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

6 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

МОСКОВСТВО
Таку назву має книжка Павла Штепи, який народився 12 вересня 1897 року на Кубані в станиці Нова Дмитрівка. Він брав активну участь у визвольних змаганнях 1917-1922 рр. Після поразки
УНР емігрував до Чехословаччини. У Подєбродах закінчив Українську Господарську Академію. У 1927 році переїхав до Канади, де
співпрацював з газетою «Новий Шлях».
Як визначного науковця Павла Штепу було обрано до Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка та Української Вільної Академії Наук.
Помер 2 березня 1980 року.
Павло Штепа є автором фундаментальних праць – «Українець а
Москвин» (1959р.), «Московство» (1968р.), «Мафія» (1971р.), «Словник чужослів, знадібки» (1976р.), «Річевий словник, знадібки» (1979р.),
а також низки статей у «Визвольному Шляху».
Творчість Павла Штепи маловідома широкому загалу в Україні. Власне тому перевидання книги «Московство», окремі розділи з якої передрукуємо в газеті «Бойківщина», будуть цікавими для читача. Сьогодні
пропонуємо увазі перший розділ.

ПОХОДЖЕННЯ МОСКВИНА
В жилах московського народу тече щонайменше 80% азійської крові.
М.Покровський
Да, азиаты — мы, с раскосыми и жадными очами!
О.Блок
Однією чи не найголовнішою з багатьох московських вигадальці так дуже зруйнували 1169
док є походження московського народу. Адже походження вероку Київ, що татари не мали вже
ликою мірою впливає на духовність народу. А духовність є
що руйнувати 1240 року». Як бачивирішальним чинником, бо «Дух животворить», тобто твомо, традиція ненависті Московщирить життя, в тому числі й матеріальне. Генетика вчить,
ни до Києва досить тривала. Від
що людина успадковує від предків не лише фізичні властиАндрія Боголюбського через Іванів,
вості, а й духовні. Щоб пізнати духовність народу, треба вивПетрів, Катерин, Миколаїв, Олекчити його походження та природні й господарські умови, за
сандрів до Володимира 1917-го та
яких він розвивався упродовж кількох десятків поколінь.
Микити 50-60-х років.
Прапредки теперішніх москвинів
ди. Так помалу почала цивілізуваРоку 1237 Московщину завоюва– угро-фінни примандрували на
тися верхівка московського нарола Татарська Орда хана Батия. Мосземлі теперішньої Московщини та
ду. Нащадки ж київських цивілізаковські князі стали підлеглими БаФінляндії ще за непроглядних часів
торів одружувалися з тими, дещо
тия, і він поставив по всій Московпередісторії. Літописець XI ст. згапоцивілізованими, угро-фіннами. Їхні
щині свої залоги. Татари були такидує про московські племена чудь,
діти розмовляли староукраїнсьми ж азіатами, як і угро-фінни, і ця
лівь, водь, ямь, чухна, весь, пєрмь,
кою мовою, засміченою угроїхня спорідненість сприяла злиттю
мурома, мордва, мокша, мєщєра,
фінськими словами. Загал народу
обох народів в один – московський.
чєрєміси, югра, пєчора, карєль, зизалишався суто угро-фінським.
Московський історик підтверджує:
рянь, єрзя, самоядь. Він пише, що
Навіть у XIX столітті лише за 80 км
«Московські князі і не думали про
то були дикуни: не мали жодних завід Москви були села, де люди не
боротьбу з татарами, розуміючи, що
конів, звичайної моралі, жили в земзнали московської мови. У східній
покорою та грішми вони осягнуть
лянках, їли сире м’ясо і сиру рибу,
частині Московщини були цілі повіти
більше, ніж боротьбою. На відміну
не знали рільництва. Того самого
таких сіл.
від українських князів, московські
часу (XI ст.), за свідченням чуНі в писаних пам’ятках, ні в усодразу визнали без застережень
жинців, Київ був культурніший і баних давніх переказах московськовладу хана і встановили пригатший за Париж та Лондон. Праукго народу немає жодних натяків на
ятельські і навіть кровні зв’язки з
раїна мала жваві торговельні та
боротьбу слов’ян з тубільцямитатарами. Сам великий князь Микультурні зв’язки з усім культурним
фіннами. Теперішні фінські та словхайло Тверськой оженився з татарсвітом – Грецією, Малою Азією,
’янські географічні назви не зосередкою, а за ним одружилися з татарІндією ще тисячу років до РХ. У
жені на окремих обширах, а переками всі інші московські князі». За
північній Московщині носили ще й у
мішані на всьому просторі від Оки
князями масово женилися обидва
XX ст. шкіряний одяг дикунського
до Білого моря. Це вказує, що словнароди. Не важко уявити, якою мокрою (один шмат з діркою на голо’яни – осадники не наступали веливою говорили їхні діти. Потатарщенву), що його носили мавполюди 6
кою масою, а проходили малими
ня (радше злиття) було загальним.
тисяч років тому. Московський аргуртами весь простір і мирно змішуПо упадку влади Орди, татари махеолог пише, що слов’янських мовалися з тубільцями угро-фіннами.
сово переходили у християнську
гил до X ст. не знайдено ніде в МосВиникла потрійна суміш: 1) релігійвіру, і так з тої угро-фінно-татарськовщині. Московський історик
на, що стала основою теперішньокої мішанини створився теперішній
стверджує: «В жилах московського набоженського світогляду москмосковський народ. Народ суто
го народу тече щонайменше 80%
вина, 2) расова — теперішній антазійський, що й підтверджує аналіз
фінно-татарської крові». На захід від
ропологічний москвин, 3) суспільна
їхньої крові. Азійські народи мають
угро-фіннів жили предки теперішніх
— початок рільничого стану.
у крові групу «В», а індоєвропейські
білорусів та литовців. На суміжних
Українська держава ІХ-XIII ст. була
– групу «А». Москвини мають «В»,
землях вони змішувалися з угрооднією з найбільших держав Євроа українці – «А». Москвинам притафіннами і розчинилися без сліду в
пи. Правити нею з Києва було неманні первні монголоїдної раси, а
угро-фінському морі.
легко, і тому українські князі поділиукраїнцям – європейської раси.
Географічні назви довготривалі.
ли її на уділи, призначаючи своїх
Тепер у Московщині більшість
На теперішній карті Московщини
синів правити там під своєю зверпрізвищ простонароддя є фінськибільшість географічних назв – надхністю. Так Юрій Долгорукий княми і татарськими. Серед аристокто озер, річок – фінські. Навіть нажив на Суздальщині. Там народивратії та дворянства – сотні тисяч.
зва столиці фінська. «Москва» у
ся (від половчанки) і виріс його син
Наприклад, цар Борис Годунов був
фінській мові означає «каламутна
Андрій. Українська держава була
татарин. Татарами – князі: Ховансьвода». Тих угро-фіннів підбив у X
тоді дуже ослаблена невпинними
кий, Юсупов, Урусов, Салтиков,
ст. під свою владу український князь
війнами з азійськими ордами. ВиОрдин-Нащокін, Мансуров, СумбаСвятослав Великий і зробив їхні
користовуючи це ослаблення,
тов і т.п. Татари – дворяни: Архаземлі (теперішню Московщину) осаАндрій Боголюбський напав 1169 р.
луков, Алімонов, Аракчеев, Аксадою (колонією) української держана Київ, спалив усе місто, вигубив
ков, Ахматов, Асланбєков, Артави. Правили нею прислані з Києва
людей у ньому, пограбував церкви.
нов, Аргамаков, Армяков, Ахвоєводи з військом та державниПісля цього він заснував свою стометьєв, Арабажін, Арбатов, Басками урядовцями. Київський митролицю в новозбудованому місті Воков, Бурдюков, Бехметьєв, Бурнаполит висилав сюди місіонерів налодимирі на р.Клязьмі. Московський
ков, Барабанов, Беклемишев, Бавертати предків теперішніх москісторик В.Ключевський уважає
заров, Бакчєєв, Барханов, Балахавинів на християнську віру та бу1169-й роком народження Моснов, Берендеев, Бакунін, Барсанов
дувати церкви і монастирі. Багатьковської держави. Всі московські
тощо. «Да, азиаты – мы с раскосыох тих українських місіонерів москісторики не згадують нищення Києми и жадными очами!», – співає О.
вини повбивали. Київські місіонери
ва Андрієм Боголюбським, а тверБлок. Москвини, що переселилися
вишколювали прамосквинів – угродять, що Київ зруйнували татари.
до Сибіру поміж тамтешніх азіатів:
фіннів на священиків. Київські воєА татари руйнували його 1240 року,
якутів, камчадалів, киргизів дуже
води призначали ватажків угротобто 70 років після Андрія. Тому
фінських племен на урядові посанаш літописець і записав: «Суз(Закінчення на 7 стор.)

4 жовтня 2019 року
Від щирого серця вітаємо із найсвітлішим святом – 18річчям від дня народження, яке святкуватиме 7 жовтня, –
люблячого, розумного, красивого, боголюбивого онука, брата, сина, похресника і племінника, студента, чудового спортсмена, життєрадісного, дорогого Владислава Мельника,
жителя м. Турка.
Бажаємо Тобі, рідненький, міцного здоров’я, щасливої
долі і добра, великих надій і гарних мрій, вірних друзів і
здійснення бажань. Хай Господь Бог Тебе благословить і
Янгол у путі хранить.
В цей день святковий і прекрасний
Хай небо сміється Тобі голубе,
Хай щастя дорогу трояндами встелить
І промені сонця цілують Тебе.
Хай Тобі, любий, життя буде
світлим,
Хай роки любистком пахучим
цвітуть.
Земних Тобі радощів, щастя довіку,
Хай Тебе люблять, шанують і ждуть!
З любов’ю – бабусі Наталія і Ольга, хресні батьки Світлана і Олег, брати Денис, Андрій, Ілля, сестричка Ілона, тітка
Світлана, мама Галина, тато Богдан і вся родина.

ЯК СПРАВИ ЗІ ШКІЛЬНИМИ
ПІДРУЧНИКАМИ?
На початку 2019 року Міністерством освіти і науки України
було анонсовано, що держава безкоштовно забезпечуватиме
учнів та вчителів не тільки паперовими підручниками, а й електронними. Це закладено в новий «Порядок забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників», який затвердив Кабінет
Міністрів під час свого засідання у січні цього року. Доступ до
е-підручників, право використання яких придбано державою, учні
та вчителі отримуватимуть через Національну освітню електронну платформу.
У Порядок також закладено низку інших важливих змін. Так, безоплатно
підручниками забезпечуватимуть тих, хто отримує повну загальну середню освіту не лише в школах та закладах професійної освіти (як це було
раніше), а й у закладах фахової освіти (коледжах та технікумах). Педагогічні працівники отримуватимуть, окрім підручників, і навчально-методичну літературу. Запроваджено новий механізм визначення накладу
підручників. Він більше прив’язаний до реальних потреб та розраховуватиметься на найбільшу кількість учнів на 5-річний період використання
підручника. Зокрема, видання підручників і посібників здійснюватиметься
один раз на 5 років з розрахунку 120% відповідно до потреби; для учнів з
особливими освітніми потребами – з розрахунку 160% від їх прогнозованої кількості. Уперше на рівні Уряду передбачено формування резервного
фонду підручників..
Також цього року Міністерство освіти і науки змінило процедуру експертизи та конкурсного відбору підручників. Зокрема, оцінюють подані на
конкурс матеріали фахові експерти, які попередньо пройшли навчання.
Таке експертне оцінювання відбулося ще взимку, а на другому етапі, в
березні, безпосередній вибір підручників, які потрібно для навчання школярам, здійснювали вчителі.
Яка ж ситуація із забезпеченням шкільними посібниками у нашому районі я попросила розповісти методиста відділу освіти
Турківської РДА Надію Гав’як, робота якої напряму пов’язана із
шкільними бібліотеками та забезпеченням наших учнів підручниками.
– У цьому навчальному році Міністерство освіти і науки України направило нам план доставки підручників для другого, п’ятого, шостого та одинадцятого класів за державні кошти, – наголосила Надія Миколаївна. –
Більш як на сто відсотків ми отримали підручників для наймолодших –
другокласників. Тож перший і другий класи Нової української школи забезпечені навчальними посібниками повністю. Також нові підручники одержали і їхні вчителі. Добре, що підручники – одного авторства, і, в разі
потреби, школи зможуть виручати одна одну. Дещо складніша ситуація
склалася з підручниками для учнів 5-6 класів. Ті навчальні заклади, які
минулого року не були забезпечені підручником «Інформатика» (5 клас).
одержали його зараз. Є проблеми із шостим класом, оскільки за новою
програмою шості класи мали б у цьому навчальному році одержати повністю нові підручники, але надійшли, згідно нашого замовлення, наразі
«Інформатика» та «Історія» (інтегрований курс, куди входять «Історія
України» і «Всесвітня історія»). Станом на сьогодні підручником «Інформатика» всі школи забезпечені, а ось підручників з історії одержали половину із запланованої кількості. Надіємося, що на початку жовтня, ми вже
матимемо в наявності всі посібники, які були замовлені для цих класів.
Також виникла проблема із забезпеченням підручниками одинадцятикласників. Для них було замовлено 48 назв підручників різних авторів
(наприклад, історія може бути п’яти авторів і т. д.), а одержали 38 назв.
Тож маємо доодержати ще 10 назв; це в основному – «Історія України»,
«Всесвітня історія», «Англійська» і «Зарубіжна література». Деякі з підручників, як нам повідомили, вже є на складі департаменту освіти у Львові.
Що стосується 4-7 класів, то там наразі 60-70 відсотків забезпечення
учнів посібниками для навчання. Але виходимо із ситуації. По-перше,
маємо велике розуміння батьків, які ідуть нам назустріч. Та й класні
керівники, вчителі-предметники і шкільні бібліотекарі стараються розподіляти книжки так, щоб можна було ними скористатися всім учням.
Хочу додати, що всі підручники безкоштовні. Шкільні бібліотеки поповнюються тільки тією літературою, яку дарують учні в ході щорічної традиційної акції «Подаруй бібліотеці книгу». Дуже цікаво, до речі, проходить
вона у Завадівському НВК, під керівництвом Ольги Кольганович. Там
дітей за участь в акції нагороджують, до того ж кожен учень ставить
автограф на книжечці, яку дарує школі. Минулого навчального року батьки учнів 1-А класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 закупити 10 чи 15 книжечок
для діточок. Цього навчального року плануємо знову провести подібну
благодійну акцію у навчальних закладах Турківщини.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ПОХОДЖЕННЯ МОСКВИНА
(Закінчення. Поч. на 6 стор.)
скоро перебирали не лише мову тих
народів, а й їхні звичаї, навіть віру
(поганську), забуваючи свою (московську) мову і звичаї. Але ті москвини, що оселювалися в Україні чи
в Польщі, не переймали українських чи польських звичаїв, української чи польської мови. Ось така
сила расової спорідненості.
Москвини вважали всіх немосквинів, навіть православних українців, за єретиків, грішників. Часто не пускали немосквинів-християн (навіть православних) до церкви. Татари були не християнами, а
магометанами та поганами. Але
москвини не вважали гріхом шлюб
москвинів-християн з татарамимагометанами. Щобільше, Московська церква молилася за татарських ханів. Московський митрополит Феогност проклинав і
відлучав від церкви тих, хто не виявляв беззастережної покори ханові Золотої Орди. Московський
письменник свідчить: «Ми, москвини, в Європі – гості, а в Азії ми вдома». Азійський звичай продавати
дівчат дожив у Московщині до ХХ
ст. у формі т.зв. «кладки», тобто
умовленої суми грошей, що її платили батьки хлопця батькам дівчини. ...Не ззовні, а зсередини татарська духовність заволоділа душею москвина. Це духовне завоювання тривало водночас із політичним упадком Золотої Орди. В XV ст.
тисячі охрещених і неохрещених
татар ішли на службу до московського князя, вливаючись до лав майбутнього дворянства. Двохсотрічне татарське панування не знищило волі в Московщині. Воля в Московщині загинула власне після визволення з-під татарської влади».
Наведене твердження московського патріота і науковця виглядає дивним. Але воно правдиве. Ми звикли вважати татар дикунами, грабіжниками, вони ж бо сторіччями
плюндрували Україну, брали ясир
тощо. Проте дикунами – як на той
час – вони не були, а військовими
здобичниками, що за тих часів уважалося в Європі законним заняттям.
Татари прийшли з Азії, де вони
жили побіч висококультурного Китаю. Від Китаю татари перебрали
багато знань і культурних звичаїв.
За татарських (монгольських) ханів
завжди були китайські науковці,
дорадники і керівники. Арабські історики ставлять татарську державну адміністрацію не нижче за римську. Чужоземні торгівці їздили зі своїм
коштовним крамом по всій татарській державі безпечно. В Московщині було небезпечно подорожувати навіть у XVIII ст. Столиця Татарської Орди – Сарай була культурним містом з брукованими вулицями, водостоками, з мистецьки
збудованим палацом. Щодо військової майстерності, татари були не
гірші за римлян.
Татари були значно культурнішими за прамосквинів-угро-фіннів.
Це визнають і московські історики
від М.Карамзіна (1766-1826) до
М.Покровського (1868-1932). Всі
вони пишуть, що московська держава завдячує своїм народженням
татарам. В.Ключевський (18411911) пише, що в XVI-XVIII ст. 57%
московської провідної верстви
були татарського походження, а
ідею Чінгіс-хана загарбати весь світ
дала Московщині її аристократія татарського походження. Перший
московський історик М.Карамзін
був татарського походження. Силу
татарського впливу у щоденному
житті видно з того факту, що москвини молилися в церкві в шапках
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на голові аж до 1651 року.
У складі татарської держави
Московщина була напівсамостійною (автономною) і тому називалася «Русский Улус». У татарському війську та уряді служило багато
москвинів, а в московському
війську і уряді татар. В Сараї постійно жило багато московських
торгівців, вельмож і навіть московський єпископ. Так само і в московських містах було повно татарських торгівців, вельмож, ремісників. Цілком природно вони одружувалися з місцевими людьми, і
коли впала Золота Орда, лишилися
там, де жили. Таке мирне злиття
обох народів московські історики
називають «татарським ігом» (ярмом) і пишуть, що москвини збройною боротьбою скинули те ярмо. Це
звична московська вигадка. Збройна боротьба була лише участю в
боротьбі окремих ханів за владу.
Зазвичай москвини завжди були на
боці того, хто мав більше шансів на
перемогу. Коли Золота Орда розпалася, ніяких змін у Московщині не
сталося. Всі – і татари, і москвини –
лишилися на своїх місцях, на старих посадах. Лише замість хана
найвищим володарем став цар.
Московський історик свідчить: «Не
відділенням від Золотої Орди, не
скиненням татарського нібито
«ярма», але цілковито навпаки – перебранням усього ідейного спадку
татар стала Московщина великою
потугою». Расова спорідненість татар з предками москвинів не лише
полегшила та прискорила потатарщення, що просякнуло дуже глибоко всі царини матеріального і духовного життя Московщини. Татарська кров дала лісовому угро-фіннові
великий степовий розгін і розмах
кочовика та нічим необмежений фанатизм. Ці суперечні властивості:
боягузтво і розгін виявляються в
сучасному москвинові. Він стихійно суне ордою підбивати, грабувати сусідні народи, але поза ордою
достоту боягуз. Це бачимо в усій
історії Московщини до сьогоднішнього дня. Пізніше домішалася до московської провідної верстви (лише до
неї) невелика кількість європейської (української та німецької) крові,
але вона розчинилася в морі азійської. Зрештою татарська доба Московщини тривала вдвічі довше, ніж
її «європеїзована» (1709-1917) доба.
Азійський духовний тип москвина
виявився надзвичайно стійким. По
XVIII ст. дещо змінилися форми, і то
лише у вищих верствах, але зміст
усього життя Московщини (матеріального і духовного) лишився через усі сторіччя і досі азійським. У
XIX ст. московська інтелігенція ніби
скинула з себе татарський «кафтан» і зодяглася в європейський
фрак. Цей карикатурний «истино
русский европеец» панує й дотепер.
Після 1917 р. здавалося, що імперія втратила свою найсильнішу
європейську підпору – Україну. Московщина повернеться до своїх природніх меж XV сторіччя. Перелякані
такою можливістю москвини заходилися закладати ідеологічноправні підвалини свого панування
в Сибіру, щоб утримати бодай його.
Група московських утікачів-професорів (очолив її малорос проф. Петро Савицький) заходилася розробляти доктрину т. зв. євразійства.
Євразійці, визнаючи азійське походження московського народу, пропонували обіперти московську фізичну і духовну силу на Азію, на все
азійське, їхній клич: «Москвини, обличчям до Азії!» означав ще: спиною до Європи. Вони обгрунтували
тези, що Московщина є цілковито

природньою історичною спадкоємницею політичного й ідейного капіталу Чингіс-хана.
Тим часом новому московському володареві В.Леніну пощастило
повернути до імперії її європейську
підвалину – Україну. Гострота
імперської кризи минула, євразійська доктрина позірно ніби завмерла.
Та не минула сама криза, і нова московська провідна верства кинулася поквапно розбудовувати господарство Сибіру, себто здійснювати
доктрину євразійців. Розбудова Сибіру потребувала багато праці, і то
тяжкої. І соціалістична влада пішла
слідами своєї попередниці – монархічної: розбудовує Сибір руками і головою немосквинів. Тепер у Сибіру
живе їх значно більше, ніж москвинів. Московщина тисячократно
посилила московщення немосквинів, а насамперед –найнебезпечніших їй українців. Але й по тисячократно посиленому за останні
півстоліття московщенні читаємо
1967 р. в часописах СРСР тривожні
заклики боротися з націоналізмом
немосковських народів. У державних архівах СРСР є безліч офіційних
ухвал усіляких з’їздів, нарад урядів
від найвищого – ЦК КПРС до найнижчих районних – нищити націоналістів і націоналізм немосковських народів. Але не змосковщили.
Чому? Москвин не знає відповіді і
не зрозуміє, якщо хтось йому її підкаже, бо не бачить сили національного ДУХУ і ДУШІ немосковських народів. Не хоче вірити, що та сила
передається з покоління в покоління, і що старший народ, то незнищимішою є його сила. Цього не розуміють і багато малоукраїнців. Тому доречно буде сказати кілька слів про
нашу силу.
Антропологи поділяють народи
за походженням на три культурні
групи: рільничу, скотарську, мисливську. Духовність народів цих
культур помітно відрізняється одна
від одної. Українці – народ дуже давньої рільничої культури. Москвини –
народ молодої мисливської. Ці дві
культури протистоять одна одній, і
ця їхня протиставність заіснувала
тисячі років тому, вона виявляється в усіх – без жодного винятку –
царинах фізичного і духовного життя обох народів. І власне вона – ця
протиставність – визначала, визначає і визначатиме всі стосунки
між ними через всю історію по сьогоднішній день.
Ми вже згадали, що москвини –
азійської раси, а українці – європейської. З багатьох фізичних
відмінностей згадаємо лише кілька
для прикладу. Назагал українці високого зросту (1709 см.), а москвини – низького (1615 см.). Українці
мають довгі ноги (54,6 см.), а москвини – короткі (50,1 см.). Українці –
кулястоголові (брахіцефальність
понад 80), а москвини –довгоголові
(доліхоцефальність менше 75,9).
Діти від расово споріднених батька-матері успадковують їхні властивості, які передають своїм дітям,
онукам, правнукам, якщо й далі поєднуються расово споріднені. Властивості, успадковані від расово
неспоріднених батька-матері, вироджуються (дегенерують) у другому, а ще більше в третьому і подальших поколіннях. Діти москвина-татарки чи татарина-московки
передають їхні властивості нащадкам, якщо й далі спаровуватимуться татари-москвини. Але діти москвина-українки, чи українця-московки є типовими покручами (гібридами). Вони дають звироднілих нащадків, що мають протилежні властивості, а ті, заперечуючись взаємно, викликають душевну бороть-

бу, душевний безлад, що часто
кінчається трагічно. Переконливі
приклади цього читач знайде, дослідивши життєпис та твори тих московських письменників, в жилах
яких тече частина немосковської
(української) крові. До речі, всі
більші московські письменники,
музиканти, митці не є питомими
москвинами. Чимало з них не мають ні краплини московської крові,
а дехто кінчав життя трагічно, бо
їхня немосковська душа не витримувала московського духовного
гвалту, наприклад М.Гоголь. Психологічний аналіз життя і творів московських письменників, митців –
покручів дав би тисячі конкретних
доказів згубності кровного змішування азіатів (москвичів) з європейцями (українцями).
Дуже промовистим для соціолога є той факт, що московсько-українські шлюби були лише серед інтелігенції та напівінтелігенції. Український же простий народ – надто селяни – інстинктивно уникали шлюбу з
москвинами. Вони бридилися всім
московським. Коли московський
уряд привіз із Московщини в XVІІIXIX ст. сотні тисяч москвинів і оселив їх в Україні окремими селами
поміж українськими, за кількасот
років там не було московсько-українських шлюбів. Українські села,
узброївшись сокирами, вилами,
виганяли 1917 р. з України такі московські села, хоч москволюбний
уряд УНР боронив тих зайд. Так
само і московські «деревни» виганяли з Московщини (Саратовщини)
тамтешні українські села. Московський уряд не боронив тих українців, навпаки – сам виганяв.
Московський уряд, заселюючи
Сибір, розміщував упереміш москвинів і українців, щоб створився
«единый русский» народ (як бачимо, ідею «единый советский народ»
позичила московська «демократія»
у своєї аристократії. Лише аристократія була чесніша: казала відверто «русский», а не ховалася за личиною «советский»). За кілька років
українці скупчувалися на одному
боці села, а москвини – на протилежному. Звичайно на суміжних між
двома народами територіях утворюються говірки з мішаних двох
мов. Наприклад, українці на суміжжі
польському, білоруському, словацькому мають мішані говірки. Але
на московському – як ножем відтята – відрубність, ані натяку на
змішання мов. На московсько-українському суміжжі українські села
і московські «деревни» були двома
цілковито протилежними світами
фізично і духовно. Між ними не згасала взаємна неприязнь, ворожнеча. Так саме життя довело не лише
непримиренну різницю, але й протиставність народів московського
й українського.
Свій назбираний століттями життєвий досвід народ висловлює у
приказках та приповідках. Український народ каже: «На базарі не було
людей, а самі жиди та москалі». Є
сотні подібних приказок. У т.зв. УРСР
видано велику збірку українських і
«українських» приказок. Московська влада не дозволила надрукувати там жодної протимосковської.
Та не лише український народ, а й
чужинці, які пізнали духовність московського народу, говорять те
саме. Французький історик зауважує: «Москвин не має найвартнішого, що має людина – це здібності
відчувати моральне добро і зло. А
ця здібність є основою всієї людської культури. Отже москвини не є
ще людськими істотами»(Ю.Міхелет).
Зрештою, і самі москвини зізнаються, що... «Ми, москвини, ані
східний, ані західний народ; ми —
якась нісенітниця». В. Розанов.

У ШАНДРОВЦІ
ЗГОРІЛА
ГОСПОДАРСЬКА
БУДІВЛЯ
Наприкінці минулого тижня,
27 вересня, о 17-ій годині на
пульт пожежно-рятувальної
служби надійшло повідомлення із с. Шандровець про пожежу в одній із господарських будівель.
Сусідні житлові будинки від
займання пожежникам вдалося врятувати, а ось дерев’яну
господарську будівлю вогонь
знищив повністю та ще близько
5 тонн грубих кормів.
Гасіння пожежі було ускладнено тим, що поблизу не було
води, а підвозити її доводилося
з потічка, що протікав на відстані
близько 3 км від місця пожежі.
Пожежники кажуть, що ця проблема гостро стоїть майже у всіх
населених пунктах району.
На щастя, внаслідок пожежі
ніхто не постраждав. Причину
виникнення пожежі встановлюють.
А 29 вересня загорівся дерев’яний житловий будинок, розміром 5х8 м, критий шифером, у с.
Верхня Яблунька. Пожежу вдалося загасити, проте вогнем знищено дах будинку, на площі 5 м
кв., та стіну – на площі 3 м кв.
Наш кор.

ВОДІЙ
«БМВ»
З’ЇХАВ В
КЮВЕТ
Доро жньо-транспо ртна
пригода трапилася 28 вересня, близько 1.30 год., на автодорозі Бориня – Мохнате, в
селі Матків.
Як попередньо встановили
поліцейські, водій автомобіля
«БМВ», 20-річний житель Турківського району, не впорався з
керуванням та з’їхав в кювет.
Внаслідок
автопригоди
тілесні ушкодження отримали
водій та пасажир автомобіля –
31-річний мешканець Житомирської області.
Поліцейські встановлюють
обставини ДТП. За цим фактом
відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення
правил безпеки дорожнього
руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох
років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.
Наш кор.
Загублене свідоцтво про закінчення Радицької основної школи ВС 15654185, видане
22.06.2001р. (рішення педради
№ 6) на ім’я Тетяни Михайлівни
Яворської, вважати недійсним.
Загублене посвідчення дитини багатодітної сім’ї ВС 066891,
видане відділом у справах сім’ї
та молоді Турківської РДА на ім’я
Івана Івановича Чопика, вважати недійсним.

8 стор.
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ПЕРШИЙ
СТИКОВИЙ
“КАРПАТИ”
ПРОГРАЛИ
Матч-відповідь
уже завтра

“ПРИКОРДОННИК”
ЗДОБУВ ЗОЛОТО
У ЮНАЦЬКОМУ ЧЕМПІОНАТІ РАЙОНУ З ФУТБОЛУ
У неділю, 29 вересня, пройшов фінал чемпіонату Турківського району з футболу серед юнаків. У напруженому двобої зустрілись дві найкращі команди – “Дністер” (Вовче) та “Прикордонник” (Сянки). Як і годиться, перед початком матчу, під
мелодію Гімну України, капітани команд підняли наш Державний прапор.
Гра була видовищною та
рівною. Обидві команди довели,
що потрапили до фіналу не випадково, а завдяки своїй чудовій
грі та бійцівським якостям.
Першими пропустили вовчани, однак згодом – зрівняли рахунок. І лише кілька хвилин не
вистачило для того, аби гра перейшла до додаткових таймів.

Потужним ударом юний сянківчанин вивів свою команду вперед, а вже через 2 хвилини пролунав фінальний свисток, який
сповістив, що “Прикордонник” –
чемпіон!
Дуже неспортивно поступили
бітляни, які знехтували грою за
третє місце і на матч з турківчанами не з’явилися. Таким чином

турківські “Карпати” стали бронзовими призерами чемпіонату
без останнього бою.
Після фінального поєдинку
відбулося нагородження. Призери отримали грамоти, футбольні м’ячі та медалі. А чемпіон – ще й футбольну форму, ну і
звичайно – красень-кубок. Подяку від Федерації футболу Турківщини, за організацію та проведення чвертьфінальних поєдинків чемпіонату, отримав
Ільницький сільський голова
Роман Ільницький.
Кращим воротарем чемпіона-

ту визнано Юрія Роздольського
з Турки, кращим бомбардиром
став Мар’ян Вовчанський з Вовчого, а кращим гравцем чемпіонату визнано футболіста “Прикордонника” Михайла Співака.
Усі троє отримали пам’ятні статуетки.
Церемонію нагородження
провели голова Федерації футболу Турківського району Сергій
Рик, завідувач сектору молоді та
спорту Турківської РДА Василь
Поточний та директор ФСК “Карпати” Олег Мельник.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Минулої суботи юнацький
склад турківських “Карпат”,
завдяки зайнятому другому
місцю у своїй групі, зустрівся
у першому стиковому поєдинку із однолітками з Кам’янкиБузької.
Відносно далекий виїзд, явно
не найоптимальніший склад
нашої команди та травмовані
гравці далися взнаки: турківчани
програли супернику – 0:2.
Хоча, як кажуть самі футболісти та представники команди,
суперник не виглядає нездоланним, а тому є всі шанси забити у
домашньому матчі-відповіді три
сухі м’ячі та пройти далі.
Матч-відповідь відбудеться
завтра, 5 жовтня, на турківському міському стадіоні “Карпати”.
Початок – о 14.00 год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ЛЬВІВЩИНА – ДРУГА У
ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СПАРТАКІАДІ
Звичайно, не без допомоги турківчан
Впродовж 23 – 28 вересня в Ужгороді тривали фінальні змагання ХХІ Всеукраїнської Спартакіади серед збірних команд державних службовців.
У змаганнях з 5 видів спорту (футзал, волейбол, настільний теніс, шахи та шашки) взяли участь
близько 350 держслужбовців у складі 20 команд з областей України.
Збірна команда Львівської області складалась з 22 спортсменів
- представників податкової, митної,
казначейської служб, Пенсійного
фонду, Турківської, Самбірської та
Перемишлянської РДА.
У загальному заліку збірна команда Львівської області посіла 2
командне місце, поступившись
збірній Хмельницької області.
У скарбничці львівської команди – 5 медалей, зокрема: Галина
Жигайло з Миколою Беля вибороли друге командне місце у змаганнях з настільного тенісу, Галина
Жигайло посіла третє місце у змаганнях з настільного тенісу серед
жінок.
Бронзову медаль з шашок здобув турківчанин Богдан Москаль. До слова, це його сьома особиста медаль на останніх семи Всеукраїнських спартакіадах (2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові). Богдан Москаль з Оленою Біленькою у змаганнях
з шашок посіли третє командне місце.
Команда волейболістів, за яку виступали турківчани Олег Рогач та Андрій Ільницький, вперше за всі
роки спартакіад держслужбовців України, виборола третє місце.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.
Явірська сільська рада повідомляє про оприлюднення:
- детального плану території на земельні
ділянки для будівництва і обслуговування вітрових електростанцій і ліній електропередач, із
земель комунальної власності Явірської
сільської ради Турківського району Львівської
області;
- звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території на земельні ділянки
для будівництва і обслуговування вітрових електростанцій і ліній електропередач, із земель
комунальної власності Явірської сільської ради
Турківського району Львівської області.
Громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території
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на земельні ділянки для будівництва і обслуговування вітрових електростанцій і ліній електропередач,
із земель комунальної власності Явірської сільської
ради Турківського району Львівської області буде
проводитись з 30 вересня 2019 року по 29 жовтня
2019 року.
Пропозиції громадськості до звіту про стратегічну
екологічну оцінку детального плану території на земельні ділянки для будівництва і обслуговування
вітрових електростанцій і ліній електропередач, із
земель комунальної власності Явірської сільської
ради Турківського району Львівської області подавати у письмовій формі до Явірської сільської ради
у строк з 30 вересня 2019 року по 29 жовтня 2019
року за адресою: 82522 Львівська область, Турківський район, село Явора. Тел.: 03269-39277.

ПРОДАЮТЬСЯ: магазин в с.
Комарники (біля центральної
дороги); дошка – 30-40-а (суха);
2 металеві контейнери.
Ціна – за домовленістю.
Тел.: 0984525953.

Продається кінь, віком 9
років; упряж з возом. У доброму
стані.
Ціна – договірна.
Тел.: 0994638612.

Загублений військовий квиток, виданий Турківським райвійськкоматом на ім’я Романа Івановича Костіва, вважати недійсним.

СПІВЧУВАЄМО
Колектив неврологічного відділу Турківської КЦРЛ висловлює щире
співчуття молодшій медичній сестрі неврологічного відділу Світлані
Василівні Маслиган з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Районна організація Української Спілки ветеранів Афганістану
глибоко сумує з приводу передчасної смерті воїна-побратима,
військового медика Володимира Володимировича Павлика і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.
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