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СХОЖЕ, АДМІНРЕФОРМУ
ПРОВЕДУТЬ БЕЗ НАС
У четвер, 17 жовтня, згідно календарного плану облдержадміністрації, на Турківщині мало
відбутися чергове обговорення перспективного плану адміністративно-територіальної реформи. Але захід не відбувся. Подібні зібрання уже пройшли у наших сусідів – Старосамбірському та Сколівському районах. І якщо на Сколівщині все пройшло більш-менш тихо (тут планують створити три громади – Сколівську міську,
Славську селищну та Козівську сільську), то на
Старосамбірщині активісти висловлюють своє
невдоволення. В дописах у Фейсбук вони запитують
владу: чому перекроєно раніше визначений поділ
району на громади практично без відома громад?
Вони не можуть зрозуміти, з яких міркувань ліквідовано Нижанковицьку, Міженецьку та Новоміську
громади й визначено лише три – Добромильську,
Хирівську та Старосамбірську. Відповідно з населенням 20 тисяч, 15 тисяч та 36 тисяч осіб.
Щодо Турківщини, то ми, нехай і після майбутнього
обговорення, таки матимемо дві громади: Турківську
міську – з населенням 22629 осіб, куди ввійдуть Турківська міська рада, Вовченська, Головська, Завадівська, Ільницька, Ісаївська, Лімнянська, Присліпська, Розлуцька, Хащівська, Шум’яцька, Явірська, Ясеницька,
Нижньояблунська, Боберківська, Верхньояблунська,
Нижньотурівська, Шандровецька сільські ради, та Боринську селищну – з населенням 24235 осіб, яка включатиме Боринську селищну раду, Бітлянську, Верхненську, Карпатську, Комарницьку, Нижньовисоцьку, Риківську, Сянківську, Верхньовисоцьку, Верхньогусиненську,
Кривківську та Либохорську сільські ради. А з ідеєю про
єдину громаду в межах сьогоднішнього Турківського
району таки доведеться попрощатися.
Та й з формуванням районів, схоже. є проблеми. Буквально недавно стало відомо, що сьогоднішній
Мостиський район не хоче бути в складі Самбірського. А тому, очевидно уже найближчим часом, крапку
в адміністративно-територіальному поділі України, а відтак і Львівщини, поставить постанова Кабінету
Міністрів.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

У ЛИБОХОРІ ПОБИЛИ
ЛІСНИЧОГО
Слідчі Турківського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за фактом побиття лісничого Либохірського лісництва ДП «Боринське лісове господарство», який сьогодні перебуває на лікуванні у Турківській КЦРЛ.
Прес-служба лісогосподарського підприємства
повідомила, що «минулої суботи четверо місцевих
жителів увірвалися на подвір’я лісництва, а потім й
в службове житло, й жорстоко побили руками й ногами лісничого. На цьому не заспокоївшись, кинули
його в багажник й завезли до себе додому. Там били
його всі четверо, використовуючи електрошокер.
Спокійно за цими тортурами спостерігала жінка
одного з напарників. Щоб себе якось реабілітувати,
викликали поліцію, працівники якої викликали швидку…» Натомість цю інформацію спростовують жителі Либохори, які, за інформацією прес-служби,
причетні до побиття. Вони кажуть, що лісничий сам
прийшов до їхнього помешкання, в якому й виникла
сутичка між ним та господарем, а травм він зазнав,
впавши на сходах. Категорично вони заперечують
застосування електрошокера. Кажуть, що конфлікт
відбувся на побутовому грунті. Отож, бачимо, що на
даний час є дві «правди».
Наразі працівники поліції відмовляються коментувати ситуацію. Кажуть, що зможуть це зробити
після проведення експертизи і допиту учасників
конфлікту. Власне, експертиза має визначити характер травм потерпілого та чи був застосований електрошокер.
Ми й надалі відстежуватимемо розслідування цієї
резонансної справи й інформуватимемо наших читачів.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

РОЗДРІБНА ЦІНА – 4 грн.

Дорогу донечку, кохану дружину, люблячу
матусю, найдорожчу сестричку, добру невістку Наталію Михайлівну Терещук, жительку с. Ісаї, з ювілейним 25річчям сердечно вітаємо. Бажаємо Тобі, рідненька, міцного здоров’я, любові, радості,
добра і Господнього благословення на многії і благії, даровані Богом літа.
Зичимо в ювілейний день
сонця і тепла,
Радості безмежної, усмішок, добра.
Здійснення думок, задумів і мрій,
Сповнення усіх планів і надій.
Злагоди у домі, у серці – любові,
Кожної хвилини міцного здоров’я.
Успіхів великих, достатку і втіхи,
Подарунків долі, Божої опіки.
З любов’ю – мама Марія, чоловік Роман,
донечка Діана, брат Михайло і братова Тетяна, свекруха Ярослава.

ПЕРЕДПЛАТІТЬ «БОЙКІВЩИНУ»
на 2020 рік
ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
(разом із платою за прийом передплати):

- 1 місяць – 20,04 грн.
- 3 місяці – 57,52 грн.
- 6 місяців – 108,64 грн.
-12 місяців – 212,48 грн.

Церковний комітет та парафіяни с. Ропавське щиросердечно вітають з днем народження настоятеля храму Св. Мучеників Маккавеїв о. Романа Роля – і бажають йому ще плідної і
довгої праці на Ниві Христовій, міцного здоров’я, щастя, радості, добра, довголіття.
У цей святковий світлий день ми щиро Вас
вітаємо, добра і щастя Вам бажаємо.
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, а ні бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Дорогі і люблячі – Микола Васильович і Ганна Іванівна
Кречківські із с. Ільник!
Сьогодні в такий чудовий день вітаємо вас із ювілеєм – золотим весіллям!
Мало хто може похвалитися тим, що дійшов до цієї позначки,
а ви пів століття прожили в любові і злагоді.
Хоч життєвий шлях не був легким, хоч довелося пройти через
безліч труднощів, але випробування не зламали вашу любов і
прихильність один до одного. Ви зуміли зберегти своє почуття
у всіх випробуваннях, виростили своїх дітей гідними людьми,
ділилися з іншими своїм життєвим досвідом і допомагали тим,
хто просив про допомогу. Бажаємо щастя, здоров’я на довгі
роки. Нехай кожен прийдешній день вашого життя буде щасливим і радісним.
Нехай же світле почуття
Не пропаде, не охолоне,
Ви з ним пройдіть усе життя
Хоч сивина накриє скроні.
Любіть, турбуйтеся, живіть,
Хоч іноді захмарить небо.
Не забувайте ні на мить,
Що разом вік прожити треба.
З любов’ю – брати Володимир, Іван, Василь, сестри Антоніна, Ольга, Марія, братови Тетяна і Ганна – з сім’ями.

Дорогого і люблячого, чуйного, щирого і турботливого чоловіка, батька, сина, зятя, брата, швагра Миколу Онуфровича Яніновича, який 23 жовтня святкуватиме свій ювілейний день
народження, від щирого серця і з великою любов’ю вітають
дружина Марина, син Святослав, дочка Ксенія, мама Надія,
батько Онуфрій, теща Світлана, тесть Володимир, брат Михайло з сім’єю. У цей прекрасний час прийми від нас щирі побажання, міцного здоров’я, спокою, душевної рівноваги, перемог
на життєвій стежині. Гарного настрою Тобі завжди, мирного неба, усмішок, любові, Господньої ласки і опіки.
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Твоя ювілейна дата!
Хай цвіт життя повік не одцвітає,
Хай Матір Божа Тебе охороняє.
Ісус Христос з небес благословляє,
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

Із прекрасним життєвим святом – 55-річчям від дня народження, яке святкуватиме 20 жовтня, Любов Лук’янівну Мандзяк сердечно вітають чоловік Іван, дочка Наталія, зять Іван,
дочка Оксана, зять Іван, дочка Марія і любима бабусина онучка Анастасійка. Люблячій, чуйній, добрій дружині, матусі і бабусі вони бажають міцного здоров’я, великого людського щастя, добра, достатку, миру, рясних Божих благословінь.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любите, завжди помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
Хай Бог береже Вас ще років багато
На щастя усім нам і радість крилату.
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многії літа!

2 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

У ЗАВАДІВЦІ
ЯК У ЛАС-ВЕГАСІ
Хто останнім часом проїжджав центральною
вулицею Завадівки (від центральної районної
лікарні до сільської ради) у темну пору доби, по
капітально відремонтованій дорозі, міг насолоджуватися чудовим вуличним освітленням, зробленим з використанням сучасних світлодіодних
ліхтарів. Місцеві жителі, радіючи такому благу,
піджартовують, що в них зараз як у Лас-Вегасі.
Проект освітлення, загальною вартістю 602
тис. грн.., приватна фірма з м. Миколаїв, що на
Львівщині, зреалізувала за три дні, встановивши
38 додаткових залізобетонних опор та 62 ліхтарі.
Із загальної суми проекту 526 тис. грн. – це кошти, виділені облдержадміністрацією, 64 тис. грн.
дала Завадівська сільська рада й 11900 грн. зібрала місцева громада.
До речі, встановити вуличне освітлення в Завадівці
намагалися вже протягом трьох останніх років. Навіть
писали на конкурс Львівської обласної ради мікропроект, але тоді через малий внесок громади він не
знайшов схвалення.
– Відрадно, що до реалізації проекту з вуличного
освітлення було залучено багато жителів Завадівки.
Допомагали хто чим міг, але найбільше хочу відзначити роботу голови агенції місцевого розвитку Олега
Павлика та вихідця з нашого села Любомира Лоневського, який багато зробив, щоб кошти нам таки були
виділені. Добрим словом хочу згадати й депутата
Львівської обласної ради, нашого земляка Михайла
Дзюдзя, – каже Завадівський сільський голова, один
з натхненників й організаторів амбітних планів, Мар’ян Сакаль.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВАКЦИНУЮТЬ
І ДІТЕЙ, І ДОРОСЛИХ
З початку серпня в нашому районі медики Турківського РЦ
ПМСД, показавши на власному прикладі, розпочали акцію з проведення вакцинації проти дифтерії, правця і коклюшу. Разом з
тим тут можна зробити щеплення і від кору та краснухи.
Тож майже кожного дня до медиків приходять жителі району,
аби щепити себе або ж своїх дітей. Знову заплановано акцію
(як і минулого навчального року) з проведення вакцинації і в
школах району.
За даними кабінету профщеплень центру первинної медикосанітарної допомоги, починаючи з серпня, станом на 14 жовтня, щеплено вакциною АКДП
(коклюш, дифтерія, правець)
101 дитина, віком до 6 років; вакциною АДП-м ( дифтерія, правець) – 234 особи (діти, старше
7 років і дорослі); вакциною КПК
(кір, краснуха, паротит) – 39 осіб.
Зокрема, медики наголошують, що виникнення спалаху кору
в Україні стало можливе через
низький рівень вакцинації населення від цієї інфекції. Наслідки
відомі: з початку спалаху, з літа
2017 року, на кір захворіли
більше 110 тисяч людей, 39 осіб
- померли.
Наслідки можливого спалаху
дифтерії можуть бути набагато
серйознішими. У випадку з кором, за статистикою, з тисячі хворих помирає одна людина, від
дифтерії - від 50 до 100 смертей

на тисячу інфікованих. В Україні
за період з 2011 по 2019 рік вже
зафіксовано десятки випадків
захворювання на дифтерію та
більше сотні - на правець.
Востаннє епідемія дифтерії в
Україні була в 90-х роках ХХ стооліття. Тоді через низьке охоплення дітей вакцинацією та
відсутністю ревакцинації дорослих, захворіли близько 20 тисяч
людей, 696 із них померли. Зараз рівень охоплення плановими щепленнями проти дифтерії,
правцю та кашлюку дітей до 1
року становить менше 70%.
Лише незначний відсоток дорослих мають ревакцинацію проти
дифтерії та правця. Ревакцинацію необхідно проходити дорослим кожні 10 років. Згадайте,
коли ви останній раз мали ревакцинацію проти дифтерії та
правця?
Для того, щоб унеможливити
виникнення спалаху та уникнути

епідемії, в країні має бути
сформований колективний імунітет. Це коли 95-98% населення вакциновані. У таких умовах
хвороба просто не має де поширюватися. Але колективний імунітет «не працює» щодо правця
і має незначний вплив щодо
дифтерії. Щоб захистити себе,
Міністерство охорони здоров’я
України заклик ає перевірити
наявність проведеної вакцинації в дітей та ревакцинації у
дорослих і, в разі потреби, якомога швидше отримати щеплення. Це можна зробити безоплатно і дітям, і дорослим. Для
цього необхідно спочатку звернутися до свого сімейного лікаря.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 99%
людей, які мають щеплення від
дифтерії, не хворіють. Імунізація
від всіх хвороб запобігає 2-3
мільйонам смертей у світі щороку, а ще 1,5 мільйона людей
можна врятувати, якщо охоплення щепленнями збільшиться. В усіх областях України, та й
в нашому районі, є безоплатна і
якісна вакцина для профілактики кору, дифтерії та правця. Слід
тільки виявити бажання і звернутися до лікарів.
Ольга ТАРАСЕНКО.

КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ
У Присліпському НВК І-ІІ ст. до Дня захисника Вітчизни на шкільному стадіоні відбулися
козацькі забави на тему: «Козацькому роду нема переводу». Взяли участь у них два загони: «Ми
– козаки» (8 клас, капітан Світлана Бегей) та «Соколята» (9 клас, капітан Ганна Костишак).
Змагання організувала педагог-організатор Любов Семець при допомозі вчителя фізкультури Івана Кудрича.
Перед змаганням педагог-організатор розповіла про Святу Покрову та трагічну історію цього дня
для нашого села далекого 1914 р. У цей день австрійськими вояками, в урочищі «Баб’ять» були розстріляні 5 наших односельчан. Згодом вона оголосила умови змагань. Учасники боролися у 10-ти видах.
Впертою і завзятою була боротьба, але загін «Соколята» переміг загін «Ми – козаки» з рахунком 13:9.
Скільки переживань і вболівань було в учнів, що були присутніми на цих змаганнях, але основне не
перемога, а участь.
Мар’яна КОГУТ,
голова ради учнівського самоврядування.
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КОЛИ РОБОТА
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ –
ЕФЕКТИВНА
У ситуації, коли довіра громадськості до правоохоронної системи в Україні є не надто високою, роботу поліцейських Турківського відділення за останній тиждень з наведення порядку на перехресті біля «Рукавички» можна оцінити як ефективну. Найперше, з проїзної частини забрали стихійну торгівлю та й автівки все менше і менше припарковують в недозволеному місці. Щодень поліціянти виносять постанови про адміністративне правопорушення несумлінних водіїв. Щоправда, чимало з порушників не розуміють, чому на них накладають штраф за паркування на перехресті та всіляко намагаються виправдати свій вчинок. Вони або ніколи в житті не
читали правил дорожнього руху або ж настільки зухвалі, що
все їм має сходити з рук.
Дякуючи правоохоронцям за активну і правильну роботу, турківчани, принагідно, роблять й зауваження, щоб в їх діях не було вибірковості. Карати треба водіїв-порушників, незалежно від соціального стану чи місця проживання, незважаючи, чи це житель з найвіддаленішого села, а чи зухвалий «мажор» з Турки, а чи чиновник від влади. Та
й не тільки біля «Рукавички». У нашому
місті майже повсюдно, практично через
відсутність місць для паркування, автомобілісти, за волею обставин, порушують
ПДР.
Принагідно поліцейські нагадують, що
в п. 15.9 «Правил дорожнього руху» чітко
перелічено випадки, коли і де зупинка
транспортних засобів заборонена:
15.9 Зупинка забороняється:
a) на залізничних переїздах;
б) на трамвайних коліях (крім випадків, обумовлених пунктом 15.8
цих Правил);
в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;
г) на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім
випадків надання переваги в русі;
ґ) на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти
бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія
розмітки або розділювальна смуга;
д) у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 м;
е) ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає – ближче 30 м від
дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
є) ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і
в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють;
ж) у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд
транспортного засобу, що зупинився;
з) у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки;
и) ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо
в місці виїзду.
За порушення цього пункту правил дорожнього руху передбачено штраф, у розмірі 255 грн.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

У РОЗЛУЧІ ГОРІЛА САУНА
Минулих вихідних
виникла пожежа в с.
Розлуч: горіла сауна.
Пожежа
виникла
зранку. Очевидно,
господар добряче напалив, щоб гарно попаритися.
Рятувальники, що
прибули за викликом,
ліквідували пожежу,
хоча для відновлення
будівлі потрібні будуть
чималі кошти.
До слова, це вже не
перша пожежа в такого типу приміщенні, і
все – через нехтування правилами пожежної безпеки.
Наш кор.
У четвер, 24 жовтня, в сесійній залі Турківської міської ради
відбудеться зустріч жителів Турківського району з депутатом
Львівської обласної ради, колишнім заступником голови Львівської
обласної ради, головою політради ПП «Громадянська позиція» Володимиром Гірняком.
Зустріч розпочнеться о 15.00 год.
Запрошуємо всіх небайдужих громадян Турківщини на зустріч.
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«БОЙКIВЩИНА»

ТУРКІВСЬКІ ВОГНЕБОРЦІ –
СЕРЕД ПРИЗЕРІВ
7-8 жовтня на базі тренувального полігону ГУ ДСНС Львівщини у м. Борислав (до речі, найбільшому у Львівській області) відбулися обласні змагання газодимозахисної служби. Мета цих
змагань – перевірка бойової готовності підрозділів ГДЗС та підвищення професійної майстерності вогнеборців під час гасіння пожежі. У змаганнях взяли участь 54 команди пожежно-рятувальних підрозділів Львівської області.
У результаті, перше місце зайняла команда оперативно-координаційного центру м. Львів, друге –
рятувальники м. Східниця і третє – рятувальники м. Турка.
За нашу команду виступали Іван Тисовський – капітан команди, Микола Дребот – командир ланки,
Олег Бегей – газодимозахисник, Олег Кузьо – водій, представляв команду турківських вогнеборців
майор служби цивільного захисту Роман Сипливий.
– Змагання відбувалися два дні, тому що велика кількість підрозділів, і за один день просто фізично
не встигали би показати свої вміння і навики, – каже капітан Іван Тисовський. – У кожній команді брали
участь три газодимозахисники, які напередодні пройшли відповідну підготовку і медогляд. Змагання
проходили в декілька етапів. Перший етап – перевірка швидкості і справності одягання бойового
спорядження, яке перед цим знаходилося у відповідних чохлах (два балони, захисна маска, підшоломник
– для захисту шиї й відкритих частин обличчя, каска,
ліхтарик, ломик, рукавиці). Швидко спорядившись, приступили до другого етапу – проходження спеціального
слалому, зробленого між двома горючими потоками
нафтопродуктів. Цей слалом потрібно вправно пробігти, ще й забрати трьох потерпілих, які там лежать,
за допомогою спеціальних мотузок. Судді перевіряють кожен вузол, кожну деталь, щоб нічого не затягнулося чи десь, бува, не зійшов вузол, щоб потерпілий не
зміг випасти. Далі пробиваємо тверду велику автомобільну шину спеціальним ломом з відстані 15 м. І все це
робиться в спеціальній масці, в якій не так легко дихати. Наступний етап – швидкісний підйом на третій поверх будівлі по спеціальній рятувальній драбині. До
речі, й сходова клітка на цій будові досить складна,
щоб з неї злізти. Тобто всі умови змагання зроблені
так, щоб хтось десь допустився помилки і тим самим
обнулив команді час. При оцінці «0» команда взагалі
припиняє подальшу участь у змаганнях. Затим виконували бойове розгортання і проходження теплодимової камери, протяжністю 20 м, в якій тільки один дим
і більш нічого. Потрібно її швидко пройти, знайти осередок пожежі, ліквідувати його, побачити потерпілого,
винести його і збити відповідну мішень загорання. І
все це необхідно робити злагоджено, щоби не загубити у диму свого товариша, адже як ми всі туди разом
зайшли, так і повинні звідти всі вийти. Бо бували випадки, коли витягували знесилених хлопців і передавали медслужбі. Турка показала результат на цьому етапі – 4 хв. 55 секунд. До речі, хочу сказати, що
турківська команда зайняла з шести команд-фіналістів третє місце, але зайняла це місце, виступаючи
в ізолюючих дихальних апаратах АСП другого типу, які ще 70-х років випуску, і які вже майже не використовують у Львівській області, за винятком турківського і старосамбірського підрозділів. Тому всі дуже
дивувалися, коли Турка з цими старими апаратами показала такий відмінний результат.
До слова, Іван Тисовський не тільки капітан турківських вогнеборців, а й капітан команди «Галицькі
Леви», яка неодноразово представляла Львівську область на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з пожежно-прикладних видів спорту і виборювала там почесні призові місця.
«Мозок команди, руйнівна машина, капітан команди Іван Тисовський, командир відділення 28 ДПРЧ
ГУ ДСНС України у Львівській області, старший прапорщик служби цивільного захисту. Тримає в безпеці гірську місцевість вже більше десяти років, особовий склад його слухає, начальство прислуховується до порад.
З командою «Галицькі Леви» від самого початку, від того моменту став лідером і справжнім вчителем
команди! Пройшов всі падіння і всі вершини, справжній, мужній, справедливий капітан команди! Від
його рішень залежить багато чого, його навички застосовуємо в кожних змаганнях, його енергія передається кожному з нас.
Любляча дружина, енергійні синочки – це те, що дає Івану наснагу до покорення вершин!» – пишуть
про свого капітана члени команди «Галицькі Леви» на своїй сторінці у Фейсбук.
Тож бажаємо турківським вогнеборцям, а також Івану Тисовському, нових успіхів і перемог.
Ольга ТАРАСЕНКО.

3 стор.

Мама Галина, брат Любомир із сім’єю, брат Ігор з сім’єю, брат
Юрій з сім’єю щиросердечно вітають із 25-річчям подружнього життя – срібним весіллям – дорогих і люблячих сина і невістку, брата і братову Василя Ярославовича та Ірину Іванівну
Шкрамко.
Бажаємо вам, рідненькі, здоров’я міцного, щастя, удачі, любові, Божої благодаті, невичерпної енергії, наснаги у всіх ділах.
Хай у домі завжди панують мир і злагода, у серці
доброта, а в справах – мудрість і виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас.
Хай Бог вам сотворить свою щедру ласку,
Життя ваше спільне оберне на казку.
І вірим, що в чарах любовного зілля
Діждетеся ще золотого весілля!

2,6 МЛН. ГРН. –
ВІД БРИТАНСЬКОЇ
КОМПАНІЇ
може отримати Турківський район
уже в наступному році
«Юсенко Надра», дочірнє підприємство британської
компанії Cadogan Petroleum, підписало Меморандум про соціально-економічну співпрацю з селами нашого району. Меморандум діятиме впродовж 2019-2022 років, загальний обсяг фінансування на розвиток району становитиме 2 680 000 гривень.
Компанія планує підтримувати села в проектах з розвитку
соціальної інфраструктури.
Йдеться
про
Боринську,
Лімнянську та Хащівську сільські
ради. Про це повідомили в компанії.
Зазначимо, що попередньо
«Юсенко Надра» подала заявку до Державної служби геології
і надр України на отримання
спецдозволів на Блажівське родовище та Бітлянську ліцензійні
ділянки, терміном на 20 років,
що розташовані у Львівській області, де компанія попередньо
провела повноцінне геологічне
вивчення.
«Ми розуміємо нашу роль у
житті громад, де ми ведемо
свою діяльність. Іноземний інвестор у регіоні – це додаткові надходження у місцеві бюджети,
робочі місця, соціальні проекти
та ініціативи. Наша компанія
сподівається на сприяння та
підтримку Львівщини у намірі
продовжувати нашу діяльність в
Україні», – підкреслив Андрій
Білий, генеральний директор
українського офісу Cadogan
Petroleum.
Додамо, що минулого місяця
компанія підписала Меморандум про соціальну підтримку з
Старосамбірською та Самбірською районними радами на
3 850 000 гривень. Загальний

15 жовтня – Міжнародний день сільських жінок
У Львівській області на 1 січня 2019 року у сільській місцевості проживало
511,9 тис. жінок, що становило 39% від загальної кількості жінок області та
52% - від усіх мешканців сіл.
Сільська жінка у середньому старша за чоловіка на 5 років: середній вік жінок у
сільській місцевості становив 42 роки, а чоловіків – 37 років. Найбільший середній вік
жінок зафіксовано у селах Жидачівського району (45 років), найменший - у Турківському районі (39 років).
У середньому жінки у селах живуть менше, ніж жінки у містах: середня очікувана
тривалість життя при народженні для сільських жінок становила 78 років, для міських
жінок – 79 років.
У сільській місцевості, як і у міських поселеннях, більше жінок, ніж чоловіків – на
1000 жінок припало 932 та 882 чоловіки відповідно. Серед районів області найбільше
чоловіків на 1000 жінок у Яворівському районі (1022), найменше – у Буському районі
(886).
Народжуваність у сільській місцевості порівняно з міськими поселеннями є вищою:
у 2018 році на 10 тис. населення припало 102 новонароджених проти 86 у містах.
Найвищий рівень народжуваності у Туркiвському районі (127 новонароджених на 10
тис. населення), найменший рівень народжуваності – у Радехiвському районі (81).
У 2018 році у сільській місцевості народилося 10,0 тис. дітей, з них 4,8 тис. дівчаток,
що на 5,9% менше, порівняно з кількістю народжених дівчаток у 2017 році. Хлопчиків
у сільській місцевості зазвичай народжується більше: на 100 новонароджених дівчаток припало 107 хлопчиків (у міських поселеннях – 104 хлопчики).
Під час реєстрації шлюбу у 2018 році сільські жінки у середньому мали 26 років,
міські жінки – 27 років. Першу дитину сільська жінка народжувала в 25 років (жінка у
містах – у 27 років). Серед немовлят, народжених минулого року сільськими жінками,
44% – перші діти, 36% - другі, 13% - треті.
Головне управління статистики у Львівській області.

обсяг планованих інвестицій
складатиме 6 530 000 гривень.
За 13 років діяльності компанії в Україні Cadogan
Petroleum співфінансувала та
реалізовувала різноманітні соціальні проекти для громад:
ініціативи з енергозбереження
та зменшення викидів, ремонту
доріг та об’єктів інфраструктури,
газифікації сіл тощо.
Один з останніх проектів компанії стосувався фінансування
будівництва спортивного майданчика для людей з інвалідністю на території Західного реабілітаційно-спортивного центру
Національного паралімпійського комітету України у селі Яворів
нашого району.
Довідка.
Cadogan Petroleum – британська незалежна нафтогазова компанія, що котирується на
Лондонській фондовій біржі та
працює в Україні з 2006 року.
Компанія займається проведенням геологічної розвідки та
експлуатації ліцензійних ділянок
в Україні. Поточна виробнича
діяльність компаній групи
Cadogan зосереджена на двох
ділянках передкарпатського
прогину, що розташовані у
Львівській області.
Мар’яна МОТИЧАК,
студентка факультету журналістики ЛНУ ім.І.Франка.

ПРОКУРОРУ
ОБЛАСТІ – 33 РОКИ
За всю історію існування прокуратури Львівської області, 33річна Ірина Діденко, яка нещодавно призначена керівником обласної
пр окуратур и,
стала наймолодшим очільником цього
важливо го,
правоохоронного підрозділу. До призначення на цю посаду вона працювала в Генеральній прокуратурі, а
перед
тим –
в
ІваноФранківській області. Закінчила
Одеську юридичну академію.
Усі її попередники були значно старші за віком, але, як кажуть, ефективність роботи залежить не від прожитих років, а від
вміння чесно і ефективно працювати.
Наш кор.

4 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

ТВОЮ ПОКРОВУ, МАТІНКО
ПРЕЧИСТА, ЗА ЩИТ СОБІ
ОБРАЛИ ВОЯКИ
Своїм святим могутнім Омофором,
Подай козацьким дітям захист знов.
Хай начувається поганий ворог,
Хай йде додому, звідкіля прийшов.
Події початку 2014-го року і неоголошена війна Росії проти
України змусили переосмислити раніше усталені суспільні
стереотипи. Відповідно до Указу Президента України, 2014-го
року в Україні, з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України,
військових традицій та перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і
на підтримку ініціативи громадськості, було встановлено
нове свято - День захисника України, яке відзначаємо щорічно
14-го жовтня, в день одного з великих православних свят запорізьких козаків - Покрови Пресвятої Богородиці. З 5-го березня 2015-го року День захисника України став неробочим
днем. За це тоді проголосували 244 народних депутати Верховної Ради України.
Минулої п’ятниці, у переддень
цього величного і славного свята, приєдналися до привітань на
адресу всіх захисників нашої
Вітчизни, бажали їм благополуччя, сил, здоров’я і мирного неба,
й жителі Турківщини. Розпочалися урочисті заходи
покладанням квітів із запаленням лампадок та
молитвою до пам’ятника
Степану Бандері, стели
Героїв Небесної Сотні, до
меморіальної дошки Героя Майдану Романа Сеника, меморіальних дошок наших відважних захисників, воїнів АТО Юрія
Міська,
Олександра
Ільницького (Барні) та до
пам’ятника загиблим учасникам АТО. У церемонії покладання квітів взяли
участь воїни АТО/ ОСС,
представники районної і
міської влади, працівники
установ та організацій
міста, громадськість.
Після покладання квітів,
в актовій залі Турківської
дитячої музичної школи
пройшла урочиста частина і
відбувся патріотичний концерт в
честь Дня захисника, Святої Покрови та Дня українського козацтва.
Свято – День захисника України – змінило хід історії нашої країни, наголосили ведучі Надія Донець та Анна Ференц, оголосивши про урочисте відкриття заходу в честь Героїв, які поклали
життя на олтар України в ім’я
прийдешніх, вільних поколінь. І,
безумовно, цього дня не можна
було не згадати імена захисників
України, наших земляків, які поклали найцінніше – своє життя
– за рідну землю, за нас з вами,
за волю України. Це Михайло
Цап (с. Нижнє), Василь Гунза (с.
Н. Яблунька), Василь Борута (с.
Шандровець),
Олександр
Ільницький (Галац) (м. Турка),
Юрій Місько (м. Турка), Михайло
Іваничко (с. Сигловате), Микола
Кльоб (с. Н. Яблунька), Роман
Мотичак (с. Лімна), Михайло Романович (с. Явора), Роман Сеник (м. Турка), Іван Сакаль (с.
Завадівка). І наш з вами святий
обов’язок пам’ятати і вшановувати їхні імена. Присутні в хвилині мовчання схилили голови
перед світлою пам’яттю Героїв.
Затим до слова ведуча запросила заступника голови Турківської районної державної адміні-

страції Юрія Лила:
– Відзначаючи День захисника України на загальнонаціональному рівні, ми повинні пам’ятати, що в нас йде війна і, на
превеликий жаль, в ній є серй-

ресів, а внаслідок перемоги України. Тому ми завжди зобов’язані вшановувати тих, хто віддав
своє життя за Україну, тих, хто й
сьогодні несе нелегку службу на
передовій, і тих, хто повернувся
з цієї війни і є поряд з нами, висловлювати їм свою підтримку і
подяку. Слава Героям ! Слава
Україні!
Далі ведуча коротко розповіла присутнім про одне з найголовніших свят запорізьких козаків – Покрову Пресвятої Богородиці. Козаки будували багато
однойменних храмів та особливо пошановували ікону Покрови
Пресвятої Богородиці. Враховуючи цю історичну традицію, було
вирішено зробити пам’ятний

18 жовтня 2019 року
16 жовтня відсвяткувала свій ювілейний день народження вчитель математики Ярослава Василівна Надич.
Педагогічний колектив Верхньовисоцького
НВК щиросердечно вітає доброго, мудрого, щирого наставника, колегу по роботі та бажає їй
міцного здоров’я, щастя, добра, благополуччя, оптимізму, невсипущої життєвої енергії і
сил, родинного затишку і тепла. Хай людська шана буде подякою за Вашу щиру працю, а Ваше життя буде світлим і радісним
на многая і благая літ!
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.

Дорогу подругу Марію Іванівну Тацин, вчительку Карпатського НВК, сердечно вітають з днем народження, яке святкувала 14 жовтня, подруги Оксана і Галина і бажають їй неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і
довгого-довгого щасливого віку.
Хай доля дарує років багато,
Відпустить здоров’я міцного й добра.
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість приносить кожна година,
Від горя боронить молитва свята,
Хай щастям квітує життєва стежина
На многії і благії майбутні літа.

Педагогічний колектив Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. сердечно
вітає з ювілейним днем народження, який відсвяткувала 13
жовтня, вчителя початкових класів Романію Миколаївну Чаплинець і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, життєвих сил і енергії, успіхів у роботі, родинного тепла, благополуччя, Божого благословення.
В житті хай лунають лиш ніжні слова,
А серце ніколи від болю не плаче.
Хай крутиться весело Вам голова
Лише від любові, снаги та удачі!
Хай серце завжди зігріває тепло,
А душу оточують ласка й добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, світлого, щедрого віку!

Фізичні особи - власники тварин
одержать другий транш дотації за
утримання молодняка ВРХ
озні втрати як серед військовослужбовців, так і серед цивільного населення. Воїни різних
військових формувань віддали і
віддають своє життя за те, щоби
ми могли зараз вільно і спокійно ходити по наших вулицях,
жити у своїх домівках, навчати і
виховувати дітей, мали право на
свою думку і не боялися висловлювати її, – наголосив Юрій
Дмитрович. – Бо саме з цього й
почалася війна, що українці
відкрито і твердо висловили свою
думку і свою волю на Майдані,
що обрали європейський вектор
розвитку. Росія ніяк не могла з
цим змиритися, хотіла нав’язати свій певний політичний курс і
пішла на нас війною, спочатку
анексувала Крим, а потім розв’язала агресію в Донецькій і Луганській областях. Війна, на
жаль, складний процес. І від
того, що просто перестанемо
стріляти, вона не закінчується.
Ми ж бачимо, що українська сторона перестає стріляти, вона
дотримується вимог перемир’я,
але інша ніяк не хоче миру і закінчення війни. Тому ми знову і
знову маємо людські втрати на
передових рубежах. Та рано чи
пізно мир повинен настати, але
щоб настав він не внаслідок програшу України, не внаслідок капітуляції та здачі державних інте-

день, присвячений внеску козаків в розвиток української державності. І за президентства Леоніда Кучми було підписано Указ
про встановлення Дня українського козацтва в День свята Пресвятої Богородиці. Тому, власне
сьогодні, ми за нашу історію дякуємо козакам.
Зворушували серця присутніх
у залі гарні концертні номери, які
підготували спеціально до свята учасники художньої самодіяльності районного Народного дому та закладів культури району, Турківської дитячої музичної
школи.
Подібні святкові заходи, приурочені Святій Покрові, Дню українського козацтва та Дню захисника України, пройшли у багатьох населених пунктах Турківщини, хоча були й такі, що проігнорували це свято. Але це вже
питання власного сумління тих,
хто мав би організувати у цей
день патріотично-виховний
захід.
Невелика делегація жителів
Турківщини (учасники АТО, представники установ та організацій)
взяла участь в урочистих заходах,
що проходили у Львові. Принагідно турківчани зробили фото з
головою Львівської ОДА Маркіяном Мальським.
Ольга ТАРАСЕНКО.

1 жовтня 2019 року Міністерством аграрної політики та
продовольства України затверджено розподіл коштів, передбачених для надання фізичним особам спеціальної бюджетної
дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби в
період з 1 травня до 1 вересня 2019 року.
Фінансову підтримку за поданими документами на 1 вересня
поточного року отримають 7,2 тис. фізичних осіб, які в своїх господарствах утримують 10,2
тис. гол. молодняка ВРХ.
Загальна сума дотації
складає 9,9 млн. гривень.
Нарахування фізичним
особам дотації проводиться протягом року у
три етапи: на 1 травня, 1
вересня та 1 грудня.
Загалом з початку 2019
року нараховано дотацію
18,8 тис. фізичним особам за утримання 26,3
тис. гол. молодняка ВРХ
на суму 34,0 млн. гривень.
Довідково:
Прийняття документів
на дотацію продовжується, третій етап буде завершений 1 грудня 2019 року.
Для отримання дотації власники тварин подають до органів
місцевого самоврядування наступні документи:
- копії паспортів ВРХ, у випадку утримання 10 і більше голів молодняка - витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий Агентством з ідентифікації і реєстрації тварин;
- копію паспорта особи – власника тварини;
- копію довідки або договору про відкриття рахунку в банку;
- копію ідентифікаційного номеру фізичної особи – власника тварини.
Ірина ДЗОНДЗА,
в.о. завідувача сектору агропромислового розвитку
Турківської РДА.
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60 РОКІВ ТОМУ ПІДСТУПНО
ВБИТО СТЕПАНА БАНДЕРУ
Можна собі уявити велич провідника українських націоналістів Степана Бандери, при згадці імені якого, через 60 років після смерті, панічно бояться наші
вороги. Для них й сама ідея українського націоналізму є загрозливою, а відтак
й несприйнятливою. Для нас Степан Бандера – символ української незалежності, зразок відданості і боротьби.
Цими днями все патріотичне українське суспільство згадує трагічну дату підступного вбивства у Мюнхені агентом радянських спецслужб Богданом Сташинським Степана Бандери (1909-1959).
За цей злочин вбивця був нагороджений
орденом Бойового Червоного Прапора
(«за виконання важливого урядового завдання»), але потім він все одно перейшов на Захід.
Бандера був талановитим організатором, політиком-стратегом, відданим революційним методам боротьби за визволення українського народу від австроугорських, польських, московськобільшовицьких колонізаторів, за незалежну Українську Державу – такої характеристики заслужив він від своїх сподвижників та прихильників української національної ідеї.
Не викликає сумніву, що Степан Бандера, незважаючи на спотворення його
образу ворожою пропагандою, залишається прапором боротьби за незалежну Україну. Майбутні дослідження архівних матеріалів, яких ще не торкалась
рука не заангажованих дослідників, дозволять з’ясувати істинну роль і місце націоналістів ХХ століття в боротьбі за незалежність України, в тому числі й самого Степана Бандери.
А поки точаться суперечки щодо перевезення й перепоховання праху покійного в Україні, в Мюнхені могилу ідеолога
українських націоналістів неодноразово
оскверняли.
1. Бандера ніколи не ходив до школи.
Дитинство майбутнього провідника
ОУН припало на Першу світову війну, коли
школи в селах не діяли. Окрім того, хлопець хворів на ревматизм суглобів, тому
не міг нормально ходити.
Ревматизм давав про себе знати й надалі. Через хворобу довго не міг стати
членом скаутської організації “Пласт”.
Туди Бандеру прийняли з третьої спроби.“Навчання в обсягу народньої школи
я дістав у домі батьків, разом з сестрами
й братами, користаючи з несистематичної допомоги домашніх учительок”, —
згадує в автобіографії. Попри це 10річним зміг вступити до Стрийської
гімназії. А на четвертому році навчання
вже давав лекції гімназистам.
2. Перші псевда — “Сірий”, “Лис”,
“Баба”.
“Він низенького, маленького росту, худорлявий, лице молодого хлопчика, темноволосий, пострижений, одягнений в
чорне вбрання”, — описує Степана Бандеру газета “Батьківщина” під час судового процесу 1934-го. У поліційній анкеті
вказано, що в 19 років він мав зріст 159
см. У дорослому віці — 162 см.
3. До першого арешту 1934 року Бандеру близько десятка разів затримувала поліція.
Уникнути розправи допомагали, зокрема, й акторські здібності. Його співмешканець Григір Мельник згадує літо 1931го. Тоді ОУНівці в центрі Львова застрелили Євгена Бережницького, поліційного донощика. Влада затримала сотні українських студентів. Зокрема Бандеру.
“При першому переслуханні його запитали, чи знає він, за що його арештовано,
— пише Мельник. — Степан тільки здвигнув плечима: мовляв, звідки йому це знати, але як треба, то треба. Тоді його поінформували, що ось українці замордували порядну людину Бережницького.
Степан з удаваним задоволенням сплеснув долонями і з усмішкою висловив свою
опінію: “То мусили бути мурові хлопаки!
Ви знаєте, що то був за хрунь?” Переслухуючі поглянули на себе, здвигнули й собі
раменами і по короткій шептаній розмові
відпустили Степана як до нічого не причасного. Натомість чимало перестраше-

них маминих синків
допитували цілими
тижнями”.
4. У 27 років поляки
засудили Бандеру до
двох довічних ув’язнень.
П і д с у м к о м
підпільної діяльності
стали два гучні процеси, що відбулися у
Варшаві та Львові в
1935–1936 роках. Їх
назвали
“справою
Бандери та товаришів”. У Варшаві Бандеру засудили до
смертної кари. Згодом
її замінили на довічне
ув’язнення. У Львові
отримав ще один довічний присуд.
Коли Бандеру — тодішнього крайового провідника ОУН на
Західній Україні — ввели до залу суду,
підсудні встали і привітали його традиційним окликом “Слава Україні!” Спантеличені оборонці, судді та присяжні також
підвелися.
Під час сповіді в тюрмі передавав
таємні записки.“Поводиться свобідно й
починає зізнавати зрівноваженим голосом, — описує “Батьківщина” його виступ
у суді. — Думки виявляє у ясній формі, з
них видно, що це інтелігентна людина.
Його зізнання роблять помітне враження. Цілий зал із зацікавленням слідкує
за зізнаннями Бандери. Відчувається, що
ця людина цілком не подібна до
більшості підсудних. На запит Бандера
відповідає: “До вини не почуваюся. Свою
революційну діяльність я вважав тільки
сповненням мого обов’язку”.
“Я сидів у в’язницях “Свєнти Кшиж” коло
Кельц, у Вронках коло Познаня і в Берестю над Бугом до половини вересня 1939
року, — пише Бандера в автобіографії. —
П’ять і чверть року я просидів у найтяжчих в’язницях Польщі, з того більшу частину — в суворій ізоляції. За той час провів
три голодівки — по 9, 13 і 16 днів. Одну з
них спільно з іншими українськими політичними в’язнями, а дві — індивідуально, у Львові й Бересті”.
Інформацію від проводу ОУН отримував під час сповіді через капелана в’язнів
— отця Йосифа Кладочного. Той також
передавав олівці, всередині яких замість
графіту були мініатюрні записки — “ґрипси”.
“Від него била сила волі і стремління
поставити на свойому. Якщо є “іберменш”
(надлюдина — “ГПУ”), то він власне був з
такої рідкісної породи. І він був тим, який
ставив Україну понад усе”, — згадує Кладочний.
6. Гроші на втечу з тюрми дала американська діаспора.
У травні 1938 року в Роттердамі радянський агент вбиває провідника ОУН
Євгена Коновальця. Харизматичний Бандера — найкраща кандидатура на його
посаду. В цей час він перебуває у в’язниці міста Вронки — за 9 км від польськонімецького кордону. Роман Шухевич
організовує втечу майбутнього провідника. Кошти на це — 50 тис. злотих — виділяє українська діаспора в США.
Брати загинули від рук нацистів, а сестри відбували покарання в радянських
таборах. Наглядачам тюрми дають аванс
— по 500 злотих. В останній момент акцію скасовують. Ключник в’язниці, коли
втратив можливість заробити велику
суму, почав зазирати в чарку. Під час посиденьок зізнався про плани втечі. Як
наслідок — поліція арештувала понад 80
осіб.

Під час радянської окупації Бандера
двічі намагався вивезти батька-священика і трьох сестер з України. Проте отець
Андрій передав через зв’язкового: “Від
втечі з краю відмовляюся, народ залишити не можу”. Більшовики розстріляли
його в Києві 10 липня 1941
року. Сестер ув’язнили.
Двоє братів — Василь та
Олекса — загинули в концтаборі Аушвіц у липні 1942го. Василя побили, а потім
дали смертельну ін’єкцію в
таборовій лікарні. “Його обсипали вапном, били до непритомности і кидали в бочку з водою, щоб він відійшов,
а потім знову це кількакратно повторяли”, — описує
очевидець Василь Пасічняк. Через кілька днів до
Аушвіцу привезли третього
брата — Олексу. “Два дні безперервно тортурували його
капи й форарбайтери, поки
непритомного не відвезли
тачкою до кранкенбав —
лікарні”, — свідчить Петро
Мірчук.
Молодший брат Богдан у складі Похідних груп ОУН пішов на південь України. Найімовірніше, загинув від рук гестапо в Херсоні 1943-го.
8. У нацистських концтаборах підтримував конкурентів-“мельниківців”.
В лютому 1940 року відбувся розкол
ОУН. Більш радикальна частина націоналістів підтримала Степана Бандеру.
Помірковані — Андрія Мельника. Згодом
гестапо ув’язнило обох керівників.
“Мельниківець” Дмитро Андрієвський
згадує, що саме Бандера поінформував
його про загибель ще одного члена ОУН
(м) — поета Олега Ольжича. При цьому
запропонував провести солідарну хвилину мовчанки по впавшому другові: “Бандера відразу виявив товариськість супроти мене. Він питав про моє здоров’я,
чи дістаю пакунки, чи маю досить їсти і чи
не бракує грошей. Ініціатива зносин з
Бандерою і далі мала лишатись в його
руках”.
9. Наталя Бандера до 13 років не знала, що її батько — провідник ОУН.
Після війни за Бандерою влаштують
полювання радянські спецслужби. До
1948 року сім’я шість разів змінювала
місце проживання. Зокрема, мешкали в
одинокій хаті без води й електрики на
краю лісу. Пізніше переїхали до Мюнхена
під вигаданим прізвищем Попель.
Наталя Бандера випадково дізналася,
ким насправді є її батько: “У 13 років я
почала читати українською і читала там
багато про Степана Бандеру. З бігом часу,
на підставі різних обсервацій, постійної
зміни прізвища, як теж через факт, що
навколо мого батька завжди було багато
людей, в мене виникли певні здогади.
Коли раз один знайомий проговорився,
то я вже була певна, що Степан Бандера
— це мій батько”.
10. Про своє вбивство дізнався напередодні.
Дякую! Смертний вирок приймаю, —
заявив Степан Бандера у 1950-х, після
чергового обрання провідником ОУН.
Доти радянські спецслужби здійснили на
нього кілька невдалих атентатів — замахів.
Повідомили мене із служби безпеки,
що буде атентат, але це не вперше, —
цитує його слова 14 жовтня 1959 року
охоронець Василь Шушко. — Застерігають мене як малу дитину, пригадують
мені. Але коли, і хто, і де, і в який спосіб
— все під знаком запитання. Цього разу
дуже серйозно попереджували, і я вчора
зробив несподіванку, поклик ав усіх
хлопців із друкарні на вулицю, щоби продемонструвати свою присутність.
Бандера відмовився від супроводу охорони. Наступного дня агент Богдан Сташинський застрелив його з пістолета,
наповненого отруйним газом.

5 стор.
Син Сергій, невістка Тамара, онуки Арсенчик і Євгенчик, дочка Оля
вітають люблячого батька, турботливого дідуся
і
свекра
Миколу Михайловича
Яніновича,
який святкує
свій
день народження 18 жовтня, а також найдорожчу матусю, турботливу бабусю і
свекруху Оксану Ільківну Янінович,
яка відсвяткувала свій день народження 15 жовтня.
Многая і благая вам літ, рідненькі!
Щасливого довголіття!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен
дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить
з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих
літ!

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК вітає з ювілейним днем
народження, який святкуватиме 20
жовтня, вчителя музики Любов Луківну Мандзяк.
З нагоди ювілею
прийміть, шановна,
щирі вітання та
побажання
міцного-міцного
здоров’я, людського щастя, душевного тепла, світлої
радості в житті, нових творчих задумів.
Хай у Вашому домі панують мир і злагода, достаток; поваги Вам від людей,
рясних Божих благословінь.
Хай сонечко світить із ясного
неба,
Бажаєм усього, чого тільки
треба.
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку!

Від вогнем війни
обпаленого серця
З підступними, ворожими
Нападниками з тьми,
На звірів люттю схожими,
в боях жорстоких ми –
За Крим наш окупований
І за шахтарський схід,
Напалмом нашпигований, –
Видовисько жахіть.
Від залпів шквальних з «градів» –
Гар і розваль споруд,
І вирви від снарядів…
Тут гине мирний люд.
Міста довкруж скривавлені,
Без світла і води.
І біженці, позбавлені
Осель своїх святих.
Убиті і поранені –
Із болем у серцях,
Вогнем війни обпалених…
Країна тут уся.
В біді разом з героями
На вбивць і паліїв –
Її сини озброєні
І всенародний гнів.
Без сумніву, упевнені:
Непроханих «гостей»
Зженемо з рідних теренів!
Воюєм за святе!
Розгром врага безбожного –
Ціль кожного бійця.
І свято – переможного
У тій війні кінця.
Йосип ВАСИЛЬКІВ,
м. Дніпро.

6 стор.
Продовження книги Павла Штепи
«Московство».
Початок у №№40, 41.
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всіх народів початок рільництва був початком творення цивілізації та культури. Обробляючи, поливаючи власним потом певний шмат землі і
так вирощуючи добрий урожай, рільник навчився
цінувати той шмат землі, любити, вважати за
СВІЙ, і природно боронив від загарбання сусідами.
Так народжувалася і зміцнювалася свідомість власності. Землю успадковували від прадідів правнуки.
Так народжувалася і через багато поколінь зміцнювалася свідомість свого роду, а з неї – свого племені, далі – свого народу, і нарешті свідомість НАЦІОНАЛЬНА. Так постала свідомість історичного
права на власну ЗЕМЛЮ, а з того – свідомість обов’язку її боронити для нащадків, тобто ПАТРІОТИЗМ. Всі рільничі народи – патріотичні, свідомі
своєї гідності, мають приватновласницьку правосвідомість і понад усе волелюбні.
Не маючи ані природного інстинкту приватної власності, ані виробленої життям відповідної правосвідомості, москвин, самозрозуміло, міг створити лише безвласницьку форму користування землею. І не лише землею, але й усім іншим, включно з особистою думкою. І
він створив свою національну форму – общину. Форму
не лише господарського, а й громадського ладу та культури. По 1917 році він переназвав ту свою «общину» на
«колхоз».
Аж до XVIII ст. не було в Московщині приватних власників на землю. Вся земля (разом з людьми на ній)
належала цареві, він «жалував» (давав право користуватися) її своїм боярам, дворянам за їхню службу. Це й
віддзеркалилося в московській мові. Всяка стала платня (від держави, громади чи особи) називається «жалование», себто ласка. Це також відбилося в мові. Москвини – аристократи і мужики – називали себе «царскими людьми» до XVIII ст., а потім – «русскими». Всі
європейці свою народність висловлюють в іменниковій
формі (ХТО): українець, поляк, чех, серб, хорват, словак
тощо. Москвини ж уживають прикметникову форму «русский», тобто ЧИЙ. Москвин психічно не міг сприйняти
іменникової форми «русин».
Безвласницька правосвідомість природно поширилася на все московське життя. Щобільше, увійшла в
підсвідомість москвина, зробилася складником його духовності. Тим-то і соціалістичне безвласництво москвин
сприйняв охоче, як своє рідне, природне, замінивши
слово «государь» (цар) на «государство» (соціалістичне). За старою історичною традицією те «государство»
(як і колись «государь») відбирає в СРСР приватне майно разом з життям власників.
Ще 1840 року неписьменний московський мужик
Максим Попов проповідував 100%-ий марксизм.
К.Маркс видав «Капітал» 27 років пізніше. Граф Лев Толстой марксистом не був, а 1905 р. писав цареві: «Мати
землю на власність – це протиприродний злочин. Тимто московський народ бажає не знищити нашу споконвічну комуну-общину, а навпаки – поширити її на все життя
держави». Новий цар Володимир І задовольнив 1917
р. те бажання і мужика М.Попова, і графа Л.Толстого. І
не лише бажання цих двох станів, а й усіх. Наприклад,
аристократа князя П.Кропоткіна, монархістів В.Соловйова, К.Лєонтьєва, А.Хомякова, націоналістів Ф.Тютчева,
Г.Успенського, Ю.Самаріна, лібералів М.Погодіна, Н.Данилевського, соціалістів М.Бакуніна, О.Герцена, С.Нечаева, М.Чернишевського, Г.Плеханова, В.Леніна – всі
вони вірили (підкреслюємо – вірили), що мати землю у
приватній власності неморально, неприродно і гріховно. Всі вони ненавиділи і мріяли зруйнувати суспільний
лад у Європі власне тому, що він заснований на ідеї приватної власності та на ідеї вільної людини. Нема потреби наводити цитати з їхніх писань, виданих в СРСР великими накладами. Хіба кілька прикладів.
Монархіст К.Леонтьев: «Світ скоро мусить відкинути
буржуазну культуру, а новий ідеал людства вийде безперечно з московщини; з народу, у якого найслабше розвинені буржуазні ідеали. І пора вже покласти край європейській буржуазії». Ю.Самарін: «Так, москвин не знає
згубної різниці між «моє» і «твоє». І справді, в Московщині живуть разом і працюють спільно батьки, сини,
внуки і правнуки, не розділяючись аж до смерті «большака» (батька). Цілковито природно така сім’я-комуна
породила більшу комуну-общину. Цілковито природно,
що в Московщині не було жодного протесту проти усуспільнення (колективізації) землі. Навпаки, московські
селяни самі охоче йшли до колгоспів.
Москвини здійснювали ідею безвласності у своїй державі не від 1917 року, як гадають невігласи. Московська
ідея безвласності виникла водночас з народженням
самої московської спільноти (навіть ще раніше). Вже за
перших Іванів у XVI столітті записали москвини до державних законів свою ідею безвласності. Ті закони були
правосильні аж до 1801 року, коли «дворяни» одержали право власності на землю. Селяни та інші нижчі верстви не мали того права аж до 1906 року. А 1917 року
Московщина повернулася назад до старих безвласницьких законів, зневаживши закони 1801 і 1906 років. Отож
за всю історію право власності на землю мали: вищі
верстви – 116 років, а нижчі – лише 10 років.
Кількасотрічна безвласницька правосвідомість москвина стала складником його духовності, увійшла в його
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БЕЗВЛАСНІСТЬ І
ЗЛОДІЙСТВО МОСКВИНА
Московський народ не знав згубної різниці між «твоїм» і «моїм».
Ю.Самарін
Хто не бреше і не краде, той не москвин.
Олександр І
душу. Москвин ненавидить ідею приватної власності не
з переконання в її шкідливості, а з віри в її неморальність,
гріховність. А вірою – як і кожним почуттям – керує не
розум, а душа. Віру не можна побороти розумом, бо
віра і розум лежать у несумірних царинах: мозок у матеріальній, фізичній, а душа – в позаматеріальній, духовній. Так невизнання ідеї та засади приватної власності стало московським національним символом віри.
Заперечуючи право власності, москвин логічно не
визнавав його і поза Московщиною. Іншими словами –
виправдовував тим своє загарбання чужих земель, грабунок чужих багатств. У XX ст. московська «демократія»
безмірно вдосконалила історично-традиційне загарбництво, і то досить легко, надавши йому нових назв: «соціалізм», «інтернаціоналізм», «визволення з капіталістичного, колоніального ярма» і подібних ЛИЧИН.
ОБЩИНА
Від початків московської держави у XII ст. аж до XX ст.
вся селянська земля в ній належала юридично і фактично сільським громадам (общинам). Кожна община
ділила свою землю між своїми членами для користування і обробітку. А що кількість люду в селі мінялася, то
община кожні 3 — 5 років робила новий переділ.
Звільняючи 1861 року селян з кріпацтва, уряд мусив
продати їм частину дворянських земель. Позаяк селяни не мали грошей, то продав у борг (в Україні та дворянська земля належала колись українським козакам
та селянам. Петро І та Катерина II відібрали її від них і
подарували дворянам, переважно неукраїнським. Отже,
українські селяни купували 1861 р. свою колишню власну землю. Чи ж не «благотворное влияние России в присоединенных окраинах»?). А щоб забезпечити його стягнення, уряд продав не окремим селянам, а у власність
общинам. Вся община відповідала спільною порукою
за виплату землі і податків. Так московська община збереглася і по 1861 році. Зрештою, московський уряд не
міг, хоча б і хотів, продати землю у власність окремим
селянам, – бо ж ненавидячи працю на ріллі, московський мужик продав би свій наділ з першої нагоди і втік до
міста. Він тікав і з общини, відмовляючись від своєї частки. Московський уряд змушений був заборонити 1861
р. сільській владі видавати паспорти селянам без дозволу повітового начальника. Достеменно така самісінька заборона є і в СРСР. Без паспорта ніхто не міг вийти
з хати ні до 1917 p., ні досі.
Цілковито протилежно було в Україні. Землю одержали у власність також сільські громади, а не окремі
селяни. Та поділивши її поміж своїми, українські сільські
громади ніколи потім не переділювали, а батько передавав своїм дітям, діти – внукам, внуки – правнукам. І не
лише передавали, але й продавали та купували, як свою
приватну власність, хоч офіційно власником була
сільська громада. Так українська правосвідомість не
визнала 1861 року і ніколи не визнавала московської
безвласницької ідеї. Не визнає і тепер в СРСР. За це
українське селянство заплатило по 1917р. неймовірно
жахливу ціну – П’ЯТНАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ своїх трупів
на «нашій не своїй» землі. Та й у цьому московська «демократія» СРСР лише наслідувала свою стару аристократію, яка до 1917 року також жорстоко карала українських селян за те, що вони не хотіли і не дозволяли
нікому творити в Україні московської общини, а вважали одержану землю за свою приватну власність. Різниця лише в тому, що московська аристократія покарала
тисячі, і то не смертю, а московська «демократія» — на
смерть і мільйони.
Московський селянин не знав, чи в наступному переділі одержить ту саму ділянку землі, що має. Отже не
мав матеріальної спонуки її поліпшувати. Це призводило дедалі до менших урожаїв (високі врожаї в Україні
спричинював не лише родючий чорнозем, але й,
більшою мірою, приватна власність на землю. Український селянин дуже дбав, щоб його діти успадкували
невиснажену, незасмічену бур’янами землю.). В державному ж бюджеті московської імперії податки з
рільництва та з рільничого промислу давали більше грошей, ніж усі інші податки. Зменшення врожаїв – це зменшення державних прибутків, недобір у державному бюджеті, борги, занепад господарства, революція, розвал
імперії. Щоб урятувати її від такої можливості, міністр
С.Вітте запропонував 1904 р. замінити общинне володіння землею приватновласницьким. А що община була
свята святих кожного москвина, то німець збувся
міністерського крісла. Та життя не зважало на московські святощі, й імперія котилася до господарчого і
політичного упадку. Хоч-не-хоч, наступник С.Вітте П.Столипін законом від 6 листопада 1906 р. дав селянам
право перебирати від общини свої частки у приватну
власність. Той закон не примушував, лише давав селя-

нам право обирати общинний чи приватновласницький
спосіб володіти землею. В Україні він нічого не змінив,
бо тут селяни давно мали землю фактично на приватновласницькій засаді, отож лише офіційно визнав фактичний, давно існуючий стан. Московські ж селяни не
спішили виходити з общини, не сприйнявши дивного і
незрозумілого їм столипінського закону. Так і лишилася
в Московщині їхня община досі (перезвана на «колхоз»).
П.Столипін, мабуть, не розумів, що запроваджуючи
приватну власність у Московщині, він «осквернил» московське безвласництво. Всі москвини, попри різницю
політичних поглядів і суспільного стану – від соціалістів
до монархістів, поставилися вкрай ворожо до його земельної реформи. І навпаки – вся Україна її вітала. В
Україні вітали навіть і ті москвини, що народилися і виросли тут, бо живучи серед українців, були значно культурніші за своїх одноплеменників з Московщини. Тому
змогли зрозуміти користь з реформи. Духовну ж, етичну
її вартість вони не відчували. Москвини вбили (з дозволу
царя) в 1910 р. Столипіна, не давши йому часу розпочати реформу. І прикметна подробиця: вбив соціаліст Богров, що був на таємній службі у політичній жандармерії.
Споконвічна община знищила у москвина інстинкт
власності не лише на матеріальні цінності, а й на духовні. Общинник не потребував власного розуму, бо за
нього думала община; не смів мати власного почину
(ініціативи), бо тим руйнував би общину. Та общинник
усе ж таки мав якесь рільниче знаряддя та худобу і мусив сам думати, як те знаряддя використати і чим ту
худобу нагодувати. Колгосп звільнив його і від цієї потреби, і москвини радо привітали 1917 р. усуспільнення
(колективізацію).
В Україні ж Московщина знайшла вільного селянина
з його споконвічною, непохитною приватновласницькою
правосвідомістю, з його власним особистим світоглядом, з його вродженим почуттям власної гідності, з його
незнищимим прагненням до волі, незалежності, з розвиненим почином (ініціативою). Український селянин
зустрів московську колгоспну ідею з такою ненавистю,
що Україна стихійно схопилася за зброю і горіла кілька
років у заграві селянських повстань. Перелякана Московщина змушена була визнати, що: і «Силою українців
не візьмемо», і В.Ленін наказав: «Не накидайте силою
колгоспів і взагалі комунізму українцям доти, доки ми
не зміцнимо свою владу в Україні». Так вимушено повернули частково приватну власність і особистий почин
у формі НЕПу (Нова Економічна Політика). Отже знову
– як і перед 1917 роком – українська приватновласницька правосвідомість перемогла московське безвласництво. Та й тут бачимо «прогрес» московської «демократії». Московська аристократія побоялася зломити силою український спротив, а от «демократія»,
зміцнивши свою владу, знищила 1928 року НЕП і вигубила мільйони українців.
Московщина почала закладати свої теперішні радгоспи ще в XIX столітті. Тоді Олександр І (1777-1825) наказав запровадити т.зв. «посьолки». В них землі, худоба,
будинки, реманент, знаряддя і навіть люди належали
державі. Селяни працювали за приписами, складеними в Петербурзі, і під наглядом старшин та підстаршин.
Все робилося там лише за командою, як у війську. Лад
був напіввійськовий з суворою дисципліною і жорстокими карами. В Україні з тих «посьолків» тікали. Їх ловили
і прилюдно вішали на пострах іншим. Олександр загрожував: «Ті посьолки будуть, хоч би довелося встелити
мерцями шлях від Петербурга до Чудова». Цар встелював лише тисячами, а «рабоче-крестьянская» влада
СРСР встелила мільйонами мерців і не сотнекілометровий шлях Олександра, а тисячокілометровий від Карпат по Сахалін. Тут виникає цікаве питання: чому московські монархічні соціалісти не поширили своїх радгоспів XIX ст.на всю Україну, а «демократичні» поширили? Бо треба було вигубити тисячі й тисячі українців. На
це вони не відважилися, бо тоді в Європі ще живою і
діяльною була традиційна культура, заснована на християнській етиці і римському праві. Тоді на кожне варварство Європа відгукувалася, і борців за християнські
ідеали підтримувала не лише морально, а й матеріально: грішми, дипломатично і навіть збройно. Так Європа
допомогла знищити рабство в Америці, Греції — визволити з турецької неволі тощо. Тисячі українських борців,
полеглих у боротьбі за Богом дане право бути Людиною, а не худобою могло обурити культурну Європу. Московщина ризикувала втратити Україну, а з нею і мрії про
панування у світі. Вона знала, що тоді були в Європі державні мужі, які розуміли московську загрозу Європі та її
культурі.
(Закінчення на 7 стор.)
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Європа ж XX століття вже цілковито інакша. Ще ніколи у
своїй історії не падала вона духовно і морально так низько.
Європа знає, що діється в тому гіршому за пекло СРСР. Знає,
і не лише мовчить, а й шукає московської ласки. Московщина
знала про такий духовний стан Європи і тому була цілковито
певна, що минеться їй безкарно вигублення мільйонів українців. Не помилилася. Щобільше, по війні 1939-45 pp. західний світ, нічим і ніким не примушений, з власної волі подарував Московщині нові мільйони рабів. Московська монархічна
держава була власником 35% всіх кріпаків. Соціалістична московська імперія СРСР є власником усіх 100%.
Теперішнє удержавлення промисловості, рабство робітників, розстріл інженерів за низьку якість і кількість продукції
і т.п. було й за Петра І, і за Миколи І. І за пізніших царів уся
уральська промисловість, майже вся петербурзька і чимало
навколо Москви були розбудовані і діяли за державні гроші.
Чимало з них належали державі й формально. В Україні тоді
було кілька великих і кількадесят менших державних
підприємств, де працювали державні кріпаки під керівництвом державних урядовців. Точнісінько так само і в СРСР. В
СРСР бо ВСЯ промисловість – державна, і ВСІ робітники –
державні кріпаки. І не лише робітники, а й жінки та діти.
Удержавлення банків почали не соціалісти у XX ст., а монархісти у XIX ст. Вже тоді більшість банків у Московській
імперії були приватними лише офіційно, формально (назвою),
а фактично були державні, засновані на державні гроші, одержували від держави безповоротні грошові допомоги, управителів призначав уряд.
Так само і всі залізниці були фактично державні, хоч так і не
називалися. Держава платила 50-90% коштів побудови і визначала оплату за перевезення та доплачувала недобори.
ЗЛОДІЙСТВО
Вважаючи право власності за гріховне, за неморальне, москвин логічно не вважав крадіжку гріхом, а морально виправданою. До цього зрештою примусило його і саме московське
життя. Як уже мовилося, стара «паль» не родила, і примара
голоду спонукала москвина брати, нікого не питаючи, не свій
шмат землі під нову «палю». Ця практика давала москвинові
моральне виправдання (санкцію) на захоплення чужої власності. Так з покоління в покоління виплекалися у москвина
світогляд і вдача «вора» (злодія), грабіжника, а далі й розбійника, харцизяки, загарбника (імперіаліста). Ця вдача та світогляд панують у житті москвина: у приватному, у громадському, у культурному, у міжнародному. Ними просякнута московські література, наука, мистецтво і навіть церква. Вони
відзеркалюються в московській народній мудрості. Наприклад: «Что взято – то свято», «С трудов праведных не наживешь палат каменных» і т.п. Український народ, навчений
довгим життєвим досвідом, створив безліч приказок та сміховиськ (анекдотів) про злодійство, брехню, шахрайство, ошуканство москвина.
Крадіжку громадських та державних («казьонних») грошей
москвин навіть не вважає за крадіжку. Крадуть усі: від царя
(тепер диктатора) до жебрака. І всі це знають. І ніхто не кине
каменем у злодія, бо ж кожний «возьмет, что плохо лежит».
Спритного злодія, який безкарно багато накрав, уважають за
мудру людину, його шанують, йому заздрять. За Катерини II
урядовці крали 43% державних грошей. В СРСР крадуть значно більше. Всі чужинці, які мали нещастя жити в Московщині
від XVI до XX ст., свідчать про неймовірне злодійство, крадіжки, брехливість, ошуканство москвинів від міністрів до вуличних дітей. Олександр І казав: «Хто не бреше і не краде –
той не москвин». Навіть усі московські державно-національні
клейноди – крадені. У державному гімні «Боже, царя храни»
слова англійського гімну в перекладі В.Жуковського, а музика – старовинна європейська «О, Санктисімо» композитора
В.Гена, що її московський композитор А.Львов пристосував
до московського перекладу. Державний герб – двоглавого

орла – Московщина вкрала у Візантії. Барви національного
прапора – у Голландії. Назву своєї імперії (навіть і народу)
вкрала в України. Назву своєї столиці (Москва) – у фіннів.
Навіть свою мову склала з запозичень у фіннів, татар, українців, німців, французів. Ніякі найжорстокіші кари, ніякий найлютіший деспот на зможуть знищити те злодійство, брехню,
ошуканство. Бо плекане століттями входить у кров, стає
спадковим і стійким. Так злодійство, брехня, ошуканство, волоцюзтво, безвласництво, безбожництво, загарбництво стали
національними рисами москвина.
До 1917 р. московською імперією правили помосковщені
немосквини. Їхня кров веліла їм стримувати москвина від
надто великого виявлення своїх національних рис. По 1917 р.
владу захопили вихідці з народу – питомі москвини. Вони вже
не мали жодного стриму і явно та відверто проголосили соціалістичну безвласніть імперським законом. Ця національна
«демократія» виявилася найбільшим, найжорстокішим, найпідлішим деспотом, загарбником, душогубом, розбишакою,
злодієм, ошуканцем, брехуном за всіх знаних у світовій історії.
Власність була визнана законом незаконною, отже логічно
кожний громадянин «социалистического отечества» мав законне право відбирати у власників їхнє добро. А що власником усього добра в СРСР є держава, то відбирати і в держави. Так клич: «Хто не працює — той не їсть» обернувся в
СРСР на «Хто не краде – той не їсть». Ледве чи є в усьому
СРСР бодай одна людина, яка не дотримується цього закону.
Тисячі прикладів можна назбирати в часописах СРСР, а вони
друкують таке лише тоді, коли явище стає загальним, надто
поширеним. Отже затаювати – це визнавати, що caм уряд
тому потурає, бо ж усі часописи СРСР видає сам уряд. Mи
згадаємо лише кілька задля прикладу.
«У соціалістичному ладі СРСР нема нічого, що породжує
злочинність. В СРСР давно вже усунено ті суспільні причини,
які роблять злочинність неминучим суспільним явищем капіталістичних держав»,– пише найвищий обвинувач (генеральний прокурор) СРСР Руденко саме тоді, коли уряд СРСР оголосив смертну кару за крадіжки, ґвалтування жінок, хабарництво і т.п. Всі часописи СРСР нарікають, що злочини коїть переважно молодь. А вона ж народилася по 1917 році, отже вихована ладом СРСР, у якому нема нічого, що породжує злочинність.
Уряд СРСР створив окремі бригади з в’язнів, які ночами –
під наглядом НКВД – розкопували старі могили, шукаючи золотих хрестиків, перснів, зубів у мерців. До такого джерела
золота не доглупався ще жодний злодій у світі, не те що уряд.
Чи ж не «прогрес» московської «демократії»?
Поблизу будови великого металургійного комбінату в Західному Сибіру виросло чимале місто, прозване «Крадигород».
А прозвано його так, бо люди побудували його з крадених
матеріалів. І – самозрозуміло – крали не сторожі чи служки,
але місцеві можновладці, всілякі начальники.
«У Киргизькій РСР лише за пару років украдено всілякого
державного майна на 30 мільйонів рублів. Серед злодіїв були
такі високі особи, як, наприклад, голова Ради міністрів».
Навіть у столиці Москві високі урядовці, начальники «Союзглавмашу» та управителі кількох великих заводів створили таємне підприємство, що продало нелегально самих лише
ткацьких верстатів 900. Кому ж продало? Та ж державним
підприємствам, де вони були управителями. Самозрозуміло,
продало за цінами, значно вищими, ніж офіційні. Чому ж управителі купували, переплачуючи? Бо купити офіційно через
Держплан забирає не місяці, але роки часу. А імперська влада вимагає виконати план уже цього року. А як же виробиш
без машин?
Отже, сама держава спонукує себе ж (державу) красти,
шахраювати, дурити і... плювати на всі Держплани. До такого
соціалізму не доглупалися всі світові соціалісти разом. «Истинно русский» соціалізм. Увесь СРСР можна назвати «Крадигосударством».
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Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним
днем народження молодшу сестру неврологічного
відділення Ірину Михайлівну Маслиган і
бажають шановній ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я
– без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі.
Хай Господь дарує надію й тепло –
На довгі літа, на щастя й добро!

ДОПОМОГА
СОЛДАТАМ НЕ
ЗАБАРИЛАСЯ
Цього разу дуже активно відгукнулися жителі
Турківщини на заклик волонтерів зробити подарунок до Дня захисника України нашим землякам, що
воюють на Сході України з російським агресором.
Особливу подяку волонтери висловлюють начальнику відділу освіти Оксані Манюх, яка організувала
на благодійний вчинок колективи загальноосвітніх
закладів, керівництву Турківської комунальної центральної районної лікарні та жителю Турки Мар’яну Севері. Він допомагав організаторам в зборі продуктових посилок та їх відправленні. Нашим солдатам «Новою поштою» уже відправлено 24 ящики
продуктів, але, як каже волонтер Марія Матківська, це ще не все. Адже як продуктові набори, так і
гроші, ще приносять жертводавці.
Так, Турківська райдержадміністрація принесла продукти і 2460 грн., Хащівська ЗОШ І-ІІ ст. – 650 грн., терапевтичний відділ лікарні – 1800 грн., Турківська ЗОШ І-ІІІ
ст. №1 – 5 ящиків продуктів, п. Нестор приніс мед, поліклінічний відділ лікарні – продукти і 1385 грн., Розлуцький НВК – 612 грн., Яворівська ЗОШ І-ІІ ст. – 300 грн.,
школа с. Дністрик – 400 грн., Либохорська ЗОШ І-ІІ ст. –
1150 грн., Орест Яцкуляк – продукти і засоби гігієни, Буковинська ЗОШ І-ІІ ст. – 500 грн., дитяче відділення
лікарні – 300 грн., Турківський НВК №1 – 1570 грн., Комарницький НВК – 950 грн., Сигловатський НВК – 600
грн., неврологічний відділ лікарні – 635 грн., пологовий
відділ лікарні – 600 грн., хірургічний відділ лікарні – 600
грн., Красненська ЗОШ І-ІІ ст. – 1000 грн., вчителі і учні
Ісаївського НВК здали 2000 грн., Либохорська ЗОШ І-ІІІ
ст. – 2350 грн., Кривківська ЗОШ І-ІІ ст. – 400 грн., Верхньогусненський НВК – 537 грн., Риківська ЗОШ І-ІІ ст. –
1193 грн., Риківська ЗОШ І-ІІ ст. (філія с. Багнувате) – 370
грн., Верхненський НВК – 600 грн., Будинок дитячої творчості приготував адресну посилку воїнам-добровольцям,
Ясеницький НВК – 950 грн., Яблунівська ЗОШ І-ІІ ст.. –
500 грн., Явірський НВК – 9 ящиків продуктів, а також
учні намалювали солдатам малюнки, Ільницький НВК
– 3 коробки печива і цукерки, Верхньовисоцький НВК –
1510 грн., Шум’яцька ЗОШ І-ІІ ст. – 550 грн., Лосинецька
ЗОШ І-ІІ ст. – 500 грн., Нижненська ЗОШ І-ІІ ст. (вчителі і
учні) – 1930 грн., Жукотинська ЗОШ І-ІІ ст. – 1110 грн.,
Нижньояблунський НВК – 1470 грн., Мельничненська
ЗОШ І-ІІ ст. – продукти, цукерки, печиво, Шандровецький НВК ім. В. Борути –1205 грн., Боринський НВК (вчителі і учні) – 1140 грн.
Волонтери щиро дякують доброзичливцям за пожертви і вірять, що допомога небайдужих жителів району
стане приємним подарунком нашим безстрашним і
відважним захисникам.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ПРОСТЕРИЛІЗУВАЛИ БРОДЯЧИХ СОБАК
Не тільки для того, щоб тваринки не народжувалися, щоб було менше безпритульних собак, а
й для того, щоб населення захистити від сказу, й було проведено стерилізацію бродячих собак за
кошти міської ради ветеринарами та кінологами ГО «ЗооКонтроль». Ветеринарний комплекс
«ЗооКонтроль» працював з 4 жовтня (до речі, цього дня у всьому світі відзначали День тварин) по
8 жовтня і знаходився у місті, у дворі приміщення податкової служби. Спеціалісти «ЗооКонтролю» побували до цього часу вже у восьми областях України.
У спеціальному автомобілі для вилову тварин знаходилася навіть операційна, це такий собі аналог
стаціонару для тварин, але на колесах. Це унікальний автомобіль і такого другого в Україні немає. У
вольєрах знаходилося 13 безпритульних собак, яких виловили позаминулої п’ятниці зранку на очах у
багатьох жителів міста. Навіть дехто з турківчан допомагав і показував кінологам місце знаходження
безпритульної собаки. Звичайно, ще залишилися в місті собаки. Усіх не виловили. Стерилізували ту кількість,
за яку було заплачено гроші.
– У Турку ми приїхали завдяки тому, що на електронній системі Прозорро відбулася тендерна закупівля.
Ми взяли участь у торгах, а Турківська міська рада отримала найдешевшого підрядника. До вашого міста
ми приїхали з Харкова, – каже Наталія Зозуля, керівник інформаційної служби ГО «ЗооКонтроль». – Ми
тварин виловили та, під наглядом Держпродспоживслужби, щепили від сказу. Після цього тварин простерилізували та ідентифікували за допомогою електронного мікрочипа. Від моменту вилову до випуску тварина перебувала у вольоєрі до семи діб. Кожній з тварин повісили на вушко помаранчеву кліпсу з написом
«Турка» і повернули на місце, де їх зловили. Велике прохання до містян, цієї кліпси не знімати. Це знак
того, що тваринка стерилізована, щеплена і оброблена.
Хто бажав надати ветеринарну допомогу своїм домашнім улюбленцям, приходили сюди також. Але ця послуга була вже не за кошти міста, а за рахунок власників.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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«БОЙКIВЩИНА»
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З НАГОДИ ДНЯ
ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ
МИКОЛИ ХОДАНЯ
Цьогоріч традиційний турнір з футзалу пройшов у неділю,
13 жовтня, на спортивному майданчику зі штучним покриттям на території Турківського НВК. Участь у ньому взяли 9та 10-річні вихованці Турківської ДЮСШ «Юність», у якій до
останнього директорував, нині покійний, Микола Ходань.
Урочисто відкрили турнір директор спортшколи Василь Ціко та
його заступник – Олег Мельник. Вони привітали учасників та гостей
змагань, побажали юним футболістам чесної спортивної боротьби
та перемоги, а вболівальникам – гарного футбольного видовища.
Кращих спортсменів школи було делеговано на цвинтар де вони
поклали кошик з живими трояндами до могили Миколи Зіновійовича.
Щодо зіграних матчів, то, після напружених баталій на футбольному полі, юні футболісти були нагороджені дипломами за 1-4 місця.
Команда-переможець отримала кубок та футбольний м’яч. Кращий воротар, бомбардир та кращий гравець турніру також були нагороджені грамотами та цінними призами.
На турнірі була присутня родина Миколи Ходаня. ДЮСШ «Юність»
дякує за підтримку в проведенні турніру сектору молоді та спорту
Турківської РДА та, окремо, спортивному лікарю – Мирославу Лоневському – за сумлінну самовіддачу під час проведення спортивно- масових заходів на території нашого району.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Робота за кордоном: Швеція,
Німеччина, Польща.
Візи: чоловіки, жінки, сімейні
пари.
Тел.: 0988356134, Віталій.

ФК «ПРОГРЕС»
(с.Нижня Яблунька) –
переможець «Кубка Героїв АТО імені
Миколи Кльоба та Василя Гунзи»
У Нижній Яблуньці, 13 жовтня, відбувся футбольний турнір
“Кубок Героїв АТО, присвячений пам’яті Василя Гунзи та Миколи Кльоба”. Участь в турнірі взяли чотири команди – з сіл
Бітля, Нижнє, Явора та Н.Яблунька.
На відкритті до учасників турніру звернувся Нижньояблунський сільський голова Василь
Хорт. Він подякував батькам наших Героїв за те, що виховали
справжніх патріотів своєї держави, яких, на жаль, сьогодні
немає посеред нас. Після цього
гравці всіх чотирьох команд, разом з батьками Героїв та місцевими жителями, виконали Гімн
України та хвилиною мовчання
вшанували пам’ять Героїв України – Василя Гунзи та Миколи
Кльоба.
Затим відбулося жеребкування, яке визначило суперників.
Першими на поле вийшли футболісти Н.Яблуньки та Нижнього. Відкрити рахунок у матчі вдалось молодій команді із Нижнього і на перерву команди пішли
з рахунком 0:1. Другий тайм розпочався з численних атак нижньояблунців, одна з яких увінчалась успіхом. Згодом нижньояблунці забили ще два голи, зафіксувавши остаточний рахунок у
матчі –3:1.
У другому поєдинку, на поле
вийшли команди Явори та Бітлі.
Матч видався досить рівний. І
лише в другому таймі явірчанам
вдалось забити два м’ячі.

За результатами зіграних
матчів, за третє місце вийшли
боротися Бітля та Нижнє. Основний час матчу закінчився з рахунком 0:0, а тому командам
довелось йти до 11-метрової
позначки. В цій футбольній лотереї сильнішими виявились
бітлянські футболісти, які здобули перемогу – 3:1.
У фіналі зустрілись команди
Н.Яблуньки та Явори. Вже на початку матчу нижньояблунцям
вдалось відкрити рахунок, а до
кінця тайму – забити ще двічі. У
другому таймі команди більше
не забивали. Нижня Яблунька
перемогла Явору – 3:0.
Кращим воротарем турніру
було визнано – Михайла Киля
(ФК “Нижнє”), кращим гравцем
– Мирона Шалабавку (ФК “Прогрес”), а кращим бомбардиром
став Ігор Гудій (ФК “Прогрес”).
Від імені всієї нашої команди
щиро дякую за допомогу в організації турніру Нижньояблунському сільському голові Василю
Хорту, підприємцю Віталію Пукшину, а також усім тим, хто допомагав, чим міг.
Ігор ГУДІЙ,
капітан ФК “Прогрес”.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї ВС 020576 від
28.10.2010 р., видане відділом у справах сім’ї та молоді Турківської
РДА на ім’я Івана Івановича Шведа, вважати недійсним.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
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У неділю, 13 жовтня, у приміщенні
ДЮСШ «Юність» пройшли турніри з
шашок та шахів, з нагоди Дня захисника України.
У цих спортивних заходах взяли участь як
дорослі досвідчені спорсмени, так і зовсім
юні хлопчаки та дівчата..
За підсумками зіграних шашкових партій,
найсильнішою серед дівчат стала Ірина
Малетич, срібло здобула Ангеліна Титар, а
третю сходинку п’єдесталу посіла Соломія
Крецул.
У змаганнях серед юнаків перемогу здобув Андрій Комарницький, другим став Артур Кузьмин, а замкнув трійку лідерів Олег
Копитчак.
Серед жінок перше місце виборола Ольга Малетич, друге – Христина Зубрицька,
третьою – Мар’яна Біян.
А серед чоловіків спортсменів кращим
став Богдан Москаль, за ним розташувались
Ігор Комарницький та Василь Костишак.
У шаховому турнірі перемогу здобув Петро Рогач, друге місце – Микола Сакаль,
третє – Василь Ціко.
Учасники турнірів нагороджені грамотами та цінними призами від сектору молоді
та спорту Турківської райдержадміністрації.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної
діяльності, комунікацій з громадськістю та
молодіжної політики апарату РДА.

ЗМІЇ ПРО СПЛЯЧКУ
ЩЕ НЕ ДУМАЮТЬ
Здавна люди вважали, що
навесні, після християнського свята Благовіщення, змії
прокидаються із сплячки, а
восени – на свято Воздвиження Чесного Хреста, ховаються на зимівлю.
Але, в зв’язку з глобальним
потеплінням, багато процесів в
природі зазнають змін. Не поспішають до своїх підземних сховищ і плазуни. А відтак, вони є і
надалі небезпечними для людей. Так минулого понеділка, на
свято Покрови Пресвятої Богородиці, на горі Кичера, один із
групи молодих людей з Києва,
ледь не наступив на змію. Тому
всім треба бути обережними.
Наш кор.
Продам трактор Т-16 М, на
ходу. У доброму стані, з косаркою
та навіскою. Ціна – 2850 у.о.
Куплю шкіру ВРХ.
Тел.:
0973410398;
0668015338.
Загублене посвідчення дитини з інвалідністю серія ААГ №
132036 від 23.10.17р., видане
УСЗН Турківської РДА на ім’я
Володимира Казимировича
Яворського, вваж ати недійсним.
Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Звертатися за тел.: 067-54-16258, 095-230-41-81, 067-541-6224.

ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР
В СЕЛІ ЛАСТІВКА
13 жовтня в с. Ластівка відбувся футбольний турнір, присвячений Покрові Пресвятої Богородиці, воїнам УПА та 10річчю заснування ФК «Ластівка».
У футбольному турнірі брали участь чемпіони району – ФК «Яблунька», команда Дрогобицького району – ФК «Східниця» та господарі – ФК «Ластівка», також був запрошений ФК «Либохора». Але
команда не приїхала на турнір, тож приз розіграли між собою команди ФК «Яблунька», ФК «Східниця» та господарі – ФК «Ластівка», які й завоювали головний приз турніру.
Василь ПОТОЧНИЙ,
завідувач сектору молоді та спорту Турківської РДА.

СПІВЧУВАЄМО
Відділ освіти Турківської РДА висловлює щире співчуття юристу
Дмитру Васильовичу Кудричу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Педагогічний колектив Присліпського НВК висловлює щире
співчуття вчителю історії Катерині Іванівні Кудрич з приводу передчасної смерті чоловіка – Василя Петровича.
Працівники Турківського районного суду висловлюють глибоке
співчуття заступнику керівника апарату суду Оксані Іванівні Кудрич
з приводу смерті свекра.
Колектив працівників хірургічного відділення Турківської КЦРЛ
висловлює щире співчуття молодшій медсестрі Ганні Василівні Карплюк з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив працівників відділення гемодіалізу Турківської КЦРЛ
висловлює щире співчуття молодшій медичній сестрі Світлані Степанівні Марусяк з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив працівників анестезіологічного відділення Турківської
КЦРЛ висловлює щире співчуття молодшій медичній сестрі Галині
Василівні Батько з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Педагоги та учні Риківської ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумують з приводу
смерті Софії Василівни Шуптар – колишнього вчителя та заступника директора школи, доброї, чуйної людини – і висловлюють щире
співчуття рідним та близьким.
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