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КРАПКИ НАД «І» В
ТУРКІВСЬКІЙ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ,
хоча є декілька важливих нюансів
Вчора таки відбулося заплановане обговорення перспективного плану адміністративно-територіальної реформи Турківщини, за участі першого заступника голови Львівської облдержадміністрації Василя Лозинського, голови Турківської районної ради Володимира Лозюка, першого заступника голови
Турківської РДА Миколи Яворського, а також сільських голів ,
директорів навчальних закладів, керівників установ та організацій. Схоже, що це остання дискусія на цю тему, адже до завершення 2019 року обласна державна адміністрація має подати своє узгоджене бачення адміністративного поділу
Львівщини на погодження до Міністерства регіонального розвитку, а вже в січні чи лютому наступного року Верховна Рада
України прийме відповідне рішення.

Направду, ця тема для нас усіх
є зовсім не нова. В Україні її обговорюють уже 5 років, а в нашому районі – добрих три роки.
Весь цей час громадам пропонували добровільне об’єднання,
хоча, як бачимо, в тих районах,
де об’єдналися громади в нібито спроможні ОТГ, сьогодні все
ламають. І в першу чергу через
те, що не був врахований основний принцип – фінансова спроможність.
Для
прикладу,
об’єдналися дотаційні сільські
ради і створили таку ж бідацьку
громаду. Хоча на перших початках держава виділила їм кошти,
але це так собі – для заохочення.
Перед тим, як приступити до
обговорення (можна вважати
нового перспективного плану),
було презентовано проект
«Міжмуніципальне співробітництво – можливості для розвитку громад». Це щось на зразок
мікропроектів, просто зі значно
більшим кошторисом – до 3 млн.
гривень. І тут кошти – 50 на 50 –
виділяє обласний бюджет, решту – внесок громад: двох, трьох,
чи навіть чотирьох. У деяких
районах Львівщини цим проектом уже успішно скористалися
окремі громади і мають з цього
вигоду.
Взявши слово, Василь Лозинський проінформував присутніх, як приблизно виглядатиме карта адміністративно-тери-

РОЗДРІБНА ЦІНА – 4 грн.

торіального устрою Львівщини.
Спершу було 61 громада і 5 районів, зараз – 67 громад і 6 районів. Забігаючи наперед, він розповів про ситуацію на Старосамбірщині, де раніше було створено 11 громад, а зараз планують
три. Адже в подрібнених ОТГ, як
було сказано вище, не враховано спроможність. Щодо Турківщини, то він спочатку розповів,
як можуть функціонувати дві
громади, хоч раніше у нас планували дванадцять, вісім, остання пропозиція – чотири. Зараз,
найвірогідніше, матимемо Турківську міську – з населенням
22629 осіб, площею 395,5 кв. км,
та Боринську селищну – з населенням 24235 осіб, площею
637,9 кв. км. Відповідно, до Турківської
входитимуть
12
сільських рад та одна міська
(Турківська міська рада, Вовченська, Завадівська. Ісаївська,
Ільницька, Лімнянська, Присліпська, Розлуцька, Хащівська,
Шум’яцька, Явірська, Ясеницька), а це – 24 населених пункти.
До Боринської, відповідно, –
Боринська селищна рада,
Бітлянська, Верхненська, Карпатська, Комарницька, Нижньовисоцька, Риківська, Сянківська, Верхньовисоцька, Верхньогусненська, Кривківська, Либохорськ а, Нижньояблунська,
Верхньояблунська, Шандровецька і Боберківська – (одна
селищна і 15 сільських рад), –

34 населені пункти. Ластівківська та Головська сільські ради,
які сьогодні ще належать до нашого району, відійдуть до
Східницької ОТГ Дрогобицького
району, а Красненська та Мохнатська сільські ради – до Козівської ОТГ Стрийського району.
Зі слів Василя Мироновича, дві
громади на Турківщині мають
право на існування, адже тут
враховані всі параметри фінансового та територіального характеру. Не обминув він і питання створення однієї Турківської
громади, при цьому наголосив,
що з параметрами доступності
громадян до центрів надання
адміністративних послуг в такому випадку є проблеми.
У процесі обговорення цієї
важливої теми було піднято
цілий ряд питань, що стосуються будівництва та ремонту доріг,
зайнятості населення, збереження культурної спадщини ре-

онної ради Михайло Повханич.
За кілометражем до Стрия кривчанам ближче, аніж до Турки, та
й автобус до Стрия курсує тричі
в день, а в напрямку Турки виїжджає зранку, а повертається ввечері. Але це питання піднято занадто пізно, адже сільська рада
не прийняла жодних рішень.
Можливо, й добре зробила. Чимало жителів села Мохнате та
Матків, після того, як капітально
відремонтували дорогу БориняМохнате, уже не хочуть до
Стрийського району, а все
більше схиляються до того, аби
залишитися у Боринській ОТГ і
не йти до Козівської. Очевидно,
висловлюючи думку нижньояблунської громади, слушне питання підняв і депутат районної
ради Михайло Хорт. На його думку, Нижній Яблуньці (а це село
одне з найбільших в районі) краще було б у Турківській громаді. І
найперше – через сполучення.
Не так давно тут побудовано дорогу, по якій за лічені хвилини
можна дістатися до Турки, та й
електричка має тут неабияке
значення. Це зручний і давно
облюбований вид транспорту
для нижньояблунців. А до центру Борині їм добиратися надто
складно, адже немає прямого
автобусного сполучення. Хоча
тут є велика проблема. Приєднавши Нижньояблунську
сільську раду до Турківської ОТГ,

Дорогого і люблячого, доброго і турботливого брата і
швагра – Миколу Онуфровича Яніновича – з ювілейним
днем народження, який
в ід с вя т кував
23
жовтня,
від щирого серця
вітають
сес тра
Аня
з
сім’єю
і
швагро Богдан з
сім’єю. Дорогому ювіляру
вони бажають міцного здоров’я, великого людського
щастя, сімейного благополуччя, родинного тепла,
Божої ласки і благословення на многії літа!
Шлемо ми вітання у
день ювілею,
Бажаємо щастя та
втіхи з сім’єю.
Хай Господь дарує ще
років багато,
Здоров’я й бадьорості –
в будні та свята.
Хай Матір Божа Тебе
охороняє,
А Господь щастя й сили
посилає.
Хай завжди ведеться з
легкої руки
На добро і на довгі безхмарні роки.

УКРАЇНА ПЕРЕХОДИТЬ
НА ЗИМОВИЙ ЧАС
Перехід на зимовий час у
2019 році в Україні відбудеться
традиційно, в останню неділю
жовтня.

гіону, розвитку туризму і т.ін. В
принципі, не надто активна
аудиторія, що зібралася на обговорення, так би мовити, мовчазно підтримала створення
двох територіальних громад,
очевидно, не вивчивши всі нюанси майбутнього співжиття.
Однак попри це, було порушено й ряд проблем. Зокрема,
якщо Боберківська сільська
рада належатиме до Боринської ОТГ, як бути із селом
Дністрик Дубовий, яке сьогодні
адміністративно належить до
цієї сільської ради, а територіально жителям зручно користуватися доїздом через Жукотин.
Тут і дорога краща, аніж до Боберки, та й учні до школи ходять
у Лімну. Не конче згідні бути в
Боринській громаді й жителі
села Кривка. Їм би зручніше було
відійти до Стрийського району.
Таку думку висловив депутат рай-

це доведеться зробити й з Верхньояблунською. Шандровецькою й Боберківською сільськими радами. У такому разі виникне дисбаланс у кількості населення, та й з надходженням податків у Боринську громаду, а
відтак виникне питання і з самодостатністю. Адже податок з
фізичних осіб є одним з основних джерел наповнення бюджетів ОТГ.
Втім, чи врахують в облдержадміністрації думку нижньояблунців, наразі сказати важко.
Очевидно, все відбудеться так,
як вирішить ОДА. Адже діяти з
територіальною реформою треба швидко, щоб уже в наступному році жити за новими принципами, які, хотілося б вірити, принесуть користь широкому загалу громадськості, а не стануть
черговою галочкою у рапортових
звітах влади.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Це означає, що у ніч з 26 на
27 жовтня, о 4 годині ранку,
стрілки годинників слід перевести на годину назад.

У зв’язку зі спалахом дифтерії, кабінет профілактичних
щеплень №3 в Центрі первинної медико-санітарної допомоги (за адресою: м. Турка, вул.Січових Стрільців, №108) буде
працювати без вихідних, з 9:00
до18:00год. до закінчення епідемії.
Просимо всіх приходити на
вакцинацію разом з дітьми.

2 стор.

«БОЙКIВЩИНА»
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У МЕНЕ Є МРІЯ – КУПИТИ
ВЛАСНИЙ ВЕРТИКАЛІЗАТОР
Зізнаюсь чесно: після курсу лікування у реабілітаційному центрі я відчула жагу до життя. Я
побачила, що моє тіло потребує регулярних фізичних тренуваннь та вправ. Захотілося вперше за багато років продовжувати боротися з недугою (Атаксія Фрідрейха), яка пожирає рік за
роком.

УДОСТОЇЛИСЯ
ПОЧЕСНОГО ДИПЛОМА
Як уже повідомляла газета «Бойківщина», у ці осінні дні працівники позашкілля Галичини відзначають свій 80-річний ювілей.
Нещодавно, з приводу цієї визначної дати, у Львові відбувся великий форум представників позашкільної галузі. Проходив захід
у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини, за участі представників Міністерства освіти і науки України, влади Львівщини, правління і членів Міжнародної асоціації позашкільної освіти з різних
областей України та інших держав світу.
Турківська делегація, у складі
Софії Багай, директора БДЮТу,
Олександри Цуняк і Наталії
Себій – керівників гуртків, а також вихованців вокального й
танцювального гуртків, мала
честь брати участь у цьому святковому дійстві. Турківчани показали присутнім своєрідну театралізовану презентацію-виставу
діяльності Будинку творчості,
зроблену у бойківському стилі.
Окрім того, що заслужили за
свій виступ бурхливих оплесків і
схвальних відгуків глядачів, ще й

удостоїлися почесного диплома
учасника фестивалю-огляду
творчого доробку закладів позашкільної освіти Львівщини в
номінації «Мистецька презентація». В додачу дістали й спеціально виготовлені до свята тарілку-вимпел та горнятко. Нагороди вручені від департаменту
освіти і науки Львівської ОДА,
Львівського відділення Міжнародної асоціації позашкільної
освіти та Центру творчості дітей
та юнацтва Галичини.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ІВАН СОБКО ОПІКУЄТЬСЯ
ГУМАНІТАРНОЮ СФЕРОЮ
Дізнавшись, що нашого земляка Івана Собка
нещодавно призначено заступником голови
Львівської облдержадміністрації, до редакції телефонують жителі району з проханням проінформувати, з якими питаннями можна звертатися до Івана Михайловича.
Звичайно, що найперше він розглядає ті, що стосуються його профільної – гуманітарної діяльності.
Згідно розподілу функціональних обов’язків, він
опікується освітою, медициною, культурою,
спортом, питаннями культурної спадщини, словом
вся гуманітарна сфера, за винятком соціального захисту.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

СПИСОК БЛАГОДІЙНИКІВ ЗБІЛЬШИВСЯ
Навіть після Дня захисника Вітчизни, до якого волонтери
Турківщини оголосили збір допомоги нашим безстрашним
воїнам, що стоять в обороні на передовій, люди й далі продовжували жертвувати. Так Вовченський НВК здав 1200 грн.,
Лімнянський НВК ім. Р. Мотичака – 1381 грн., Турківський професійний ліцей – 1500 грн., Сянківська ЗОШ І-ІІ ст. – 420 грн.,
Верхньояблунський НВК – 500 грн., Присліпський НВК – 1254
грн., Карпатський НВК – 420 грн., пані Віра принесла 3 упаковки теплих шкарпеток.
Велика подяка усім благодійникам, а також бухгалтеру ДЮСШ
«Юність» Ярославу Паращичу, начальнику сектору молоді та спорту
Турківської РДА Василю Поточному, підприємцю Олександру
Ільницькому – за допомогу транспортом.
Ольга ТАРАСЕНКО.

МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ:
ДЕ ОТРИМАТИ ГРОШІ
Як відомо, уже в цьому році ті, кому призначена субсидія,
можуть отримати її живими грошима. Хоча серед населення
хтось розпустив чутку, мовляв, не написав заяву до 15 жовтня – коштів не буде.
Насправді ж, як повідомив редакцію начальник управління соцзахисту населення Микола Гут, до 15 жовтня мали написати заяву
ті, хто хоче, щоб субсидію їм доставила пошта. Якщо такої заяви не
буде –громадяни, яким призначена субсидія, кошти отримають в
банківських установах.
Наш кор.

Стаючи на ноги вертикально за допомогою вертикалізатора, я відчувала, як тіло згадує й відтворює усе,
колись йому знайоме - життя у русі. Пальці рук, а особливо ніг, наливалися кров’ю оживаючи. Я відчувала
відновлення своїх, ще не зовсім втрачених можливостей – стояти на власних ногах.
З часу першого мого звернення про допомогу небайдужі допомогли мені назбирати початковий
капітал – майже 7 тис. грн., за що я неймовірно вдячна всім.
Саме тому в мене з’явилась мрія: дозбирати необхідну суму та придбати вертикалізатор.
Модель: параподіум PD180.
Приблизна вартість: 500 дол.
Дякую за розуміння та підтримку.
Буду вдячна за поширення мого прохання та небайдужість.
Сподіваюся, що почуєте!
Для тих, хто цікавиться, ось номер картки моєї сестри – Олени Кушнір: 5168 7556 3079 6098 Приватбанк (грн.).
Для поповнення в доларах картка:
BENEFICIARY: NAIDONOVA MARYNA, index 82500, Ukraine, area Lvivska, district Turkivskyi, city Turka,
street Travneva, building 62.
ACCOUNT: 5168757371201023 BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV,
01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
CORRESPONDENT ACCOUNT: 0011000080 INTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE/BIC: CHASUS33
IBAN: UA573052990005168757371201023

ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
ЛИСТЯНЕ ДИМОВЕ «ШОУ»
Часто спостерігаємо теплими осінніми вечорами
Незважаючи на те, що вже довгий час лікарі та екологи говорять про шкоду від спалювання листя, а законодавство України забороняє його спалювати і за це можна заплатити
штраф, мешканці довколишніх сіл та нашого міста досі не
позбулися цієї шкідливої звички. Особливо зараз, під час жовтневого падолисту, можна побачити ввечері стовпи диму, що
тягнуться в небо звідусіль. Все це димове «шоу» супроводжується гірким, їдким димом, що забивається в одяг та потрапляє в дихальні шляхи. Ще не страшно, якщо на вашому
одязі просто залишиться запах диму, але якщо у когось алергія – проблем зі здоров’ям не уникнути, а постійний контакт
із димом, за словами медиків, – пряма дорога до хронічних захворювань.
У першу чергу, варто пам’ятати, що спалювання листя найбільше шкодить тим,
хто його палить,
тобто тим людям та
всім тим, хто вдихає
цей дим. Мікрочастинки пилу під час
вдихання осідають
у дихальних шляхах
людини, а чадний
газ, зв’язуючись з
гемо гл обіном
крові, блокує постачання кисню до
тканин. У тліючому
димі виділяється
небезпечна хімічна сполука бензопірен, яка викликає онкологічні захворювання.
Крім цього, вдихання диму
зменшує опірність організму до

інфекцій. Подразнений димом
епітелій слизової оболонки ди-

хальних шляхів не здатен протистояти збудникам захворювань. Також листя виділяє
шкідливий для довкілля вуглекислий газ.

Науковці довели, що згорання
листя завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу
та мікроорганізмам, які збагачують ґрунт. По-перше, з листям
згорають зимуючі комахи, такі як
сонечка. По-друге, руйнується
ґрунтовий покрив, відбувається
збідніння ґрунту. По-третє, знищується насіння і коріння трав’янистих рослин. По-четверте,
пошкоджуються нижні частини
дерев і кущів та верхні частини
коріння. По-п’яте, в 2-4 рази зростає промерзання ґрунту.
Але ж куди подіти опале листя? По-перше, можна зробити з
нього листковий перегній. Викопати яму, накидати туди листя і
час від часу зволожувати водою,
щоб пришвидшити перегнивання. Можна розкидати вологе листя на вільних ділянках грунту.
Воно буде природною мульчею,
яка зупинить ріст бур’янів. Навесні перепріле листя можна
перекопати з грунтом. Застосувати його для утеплення на зимовий період кущів гортензії чи
троянди, які бояться морозів.
Дехто збирає опале листя як
підстилку для худоби.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.
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«ІДЕЯ ЗМІНЮЄ КРАЇНУ»
Упродовж жовтня-листопада на Львівщині проходять навчальні сесії та тренінги в межах молодіжного проекту «Ідея змінює країну». Мета цього комплексу тренінгів, до яких залучають молодь у всіх районах області, –
сформувати у молодіжному середовищі високу громадську свідомість, активізувати молодих людей на створення нових ідей, які можуть бути втілені в життя.
Запросили взяти участь в обласному проекті «Ідея змінює країну» й старшокласників (9-й, 10-й і 11-й класи) Турківського НВК. Учням необхідно було запропонувати якусь власну ідею і пояснити, що потрібно зробити для того, аби втілити її в
життя. Наприклад, була ось така вправа: маючи повітряну кульку, скрепку і скрипку, як їх можна креативно, нестандартно
використати? Розповісти про свою ідею можна було з різних напрямків: як зі сторони мрійника, так і реаліста чи критика.
На цьому цікавому заході був присутній заступник голови Турківської РДА Юрій Лило.
– Багато хто має свої цікаві власні ідеї, але не наважується їх втілити, соромиться розповісти про них комусь, бо вважає,
що ця ідея не варта уваги, – сказав Юрій Дмитрович. – Але зараз є багато стартапів (інноваційних компаній), коли люди
придумують і пропонують та продають свої ідеї тим, у кого є кошти, і хто зможе їх застосувати на практиці. Тому свої цікаві
ідеї потрібно пропонувати, давати їм розвиток.
Школярі, які брали участь в цьому тренінгу, отримали спеціальну анкету, яку вони заповнили, написавши в ній свою
ідею, яку б вони хотіли втілити в життя. Ці анкети візьмуть участь у дводенному Форумі ідей, який відбудеться у грудні у
Львові. Тож є надія, що котрась із ідей учнів Турківського НВК може перемогти.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ВІДБУВСЯ ЮВІЛЕЙНИЙ ЕТАП
ФЕСТИВАЛЮ «СУРМИ ЗВИТЯГИ»
Вже стало доброю традицією серед освітян району та учнів шкіл брати участь у Всеукраїнському дитячоюнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги». Цей фестиваль має на меті широко пропагувати серед
дітей та юнацтва кращі зразки мистецьких творів патріотичного спрямування, які б розкривали героїчний
шлях національно-визвольної боротьби українського народу в ХХ столітті, а також вивчення пісенної спадщини Січового Стрілецтва, Української Галицької Армії, Організації Українських Націоналістів, УПА, сучасну українську молодіжну патріотичну пісню, що звучала під час Революції на Граніті, на Помаранчевому та Євромайданах та Революції Гідності, а також підтримання та прославлення наших воїнів, які воюють з російським агресором, захищаючи рідну землю.
Слід сказати, що в цьому році виповнюється 110 років з дня
народження Степана Бандери, 90 років з часу створення
Організації Українських Націоналістів і 20 років з часу започаткування фестивалю «Сурми звитяги». Тож цьогоріч, впродовж 8-9 жовтня, в актовій залі Турківського НВК був проведений його 20-й ювілейний районний етап. У заході взяли
участь представники 37 закладів загальної середньої освіти
району (157 учасників).
Переможців фестивалю визначали в кількох номінаціях.
Так в номінації «Соліст-вокаліст» перше місце здобули Мар’яна Гніздовська з Матківського НВК (пісня «Чорна вишиванка») та Інна Москаль з Верхненського НВК (пісня «Нас
весна не там зустріла»). Ці дівчатка й представлятимуть наш
район на обласній сцені ІІ Всеукраїнського туру 31 жовтня -3
листопада в м. Львів. Друге місце у цій номінації зайняли Іван
Яворський з Турківського НВК, Софія Литвин з Ластівківського НВК, Поліна Сиплива з Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст., Владислав Бончук з Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Андріана Стебівка з
Турківської гімназії №1, Марина Нанівська з Турківського НВК,
Ярослав Сербін з Розлуцького НВК, Валентина Ільницька з
Турківського НВК №1; третє місце – Марія Ільків з Ясеницького НВК, Людмила Місяйло з Сянківської ЗОШ І-ІІ ст., Павло
Радевич з Боринського НВК, Ольга Білинська з Красненського НВК та Вікторія Булельо з Бітлянського НВК.
Серед дуетів переможцями районного турніру стали дуети
Вовченського та Верхньояблунського НВК; друге місце – в
Ісаївського, Карпатського, Нижньояблунського та Явірського
НВК, третє – Завадівського НВК, Либохорської ЗОШ, Шандровецького НВК та Нижненського НВК; четверте місце – Верхненського та Сигловатського НВК.
У номінації «Вокальний ансамбль» журі надало перевагу
представникам Риківської ЗОШ І-ІІ ст.; другими стали вокальні
ансамблі Верхньогусненського НВК, Ільницького НВК, Жу-

котинської ЗОШ І-ІІ ст., Комарницького НВК; третю сходинку п’єдесталу посіли ансамблі Лімнянського, Сигловатського, Нижньовисоцького та Боберківського НВК.
До сліз зворушували юні декламатори. Їхні натхненні
виступи були пронизані патріотизмом та любов’ю до рідної
землі, її відважних захисників. З-поміж усіх, у номінації
«Художнє читання та авторська поезія й проза», найкраще декламувала Тетяна Шемелинець з Либохорської ЗОШ
І-ІІ ст..), якій і було присуджено перше місце. Друге місце
вибороли Соломія Поточняк з Ільницького НВК, Наталія
Галич з Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст., Людмила Місяйло з
Сянківської ЗОШ І-ІІ ст., Вероніка Комарницька з Буковинської ЗОШ І-ІІ ст.; третє – Світлана Лихва (Либохорська
ЗОШ І-ІІІ ст.), та Людмила Хащівська і Наталія Кльоб (обоє
– Присліпський НВК). У номінації «Авторська поезія й
проза» перше місце не присудили нікому, зате другими
стали Богданна Миронова (Лімнянський НВК) і Анастасія
Ігошева (Завадівський НВК), а третього почесного місця
удостоїлися Людмила Місяйло (Сянківська ЗОШ І-ІІ ст.),
Емма Семків (Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1) і Вероніка Павлик (Завадівський НВК).
Найкраще представили героїко –патріотичну хореографічну композицію Турківський НВК №1, друге місце у цій
номінації вибороли учні Завадівського НВК і Буковинської ЗОШ І-ІІ ст., а третє – Боберківський НВК.
Від імені керівництва відділу освіти висловлюю щиру
подяку усім учасникам цих патріотичних змагань, їх наставникам, дирекціям навчальних закладів, які активно
долучилися до його проведення. А переможцям районного етапу фестивалю «Сурми звитяги» бажаю успіху у ІІму Всеукраїнському турі.
Наталія ГОШІВСЬКА,
методист відділу освіти РМК.

В УКРАЇНІ ЗБИРАЮТЬСЯ
ШТРАФУВАТИ БАТЬКІВ ШКОЛЯРІВ...
Батьки школярів можуть заплатити серйозний штраф за систематичні пропуски шкільних занять своїх
дітей. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів № 684. У документі сказано, що за відсутності учнів, які
не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів поспіль з невідомих причин, або без
поважних причин, навчальний заклад невідкладно зобов’язаний надати інформацію службі у справах дітей, а ті,
за необхідності – повідомити поліцію.
Уточнюється, що поважною причиною для відсутності дитини в школі є хвороба, відпочинок з батьками, або інші сімейні
обставини. Один з батьків зобов’язаний повідомити шкільну установу про те, що дитина буде відсутня і надати письмову заяву.
Якщо дитина не відвідувала уроки з причини хвороби та зверталася до лікаря – то доказом поважної причини може стати медична
довідка. Якщо ж такої немає – то потрібно заяву від батька, або матері про те, що у відповідний період дитина перебувала вдома під їх
наглядом.
Якщо дитина систематично пропускає заняття без поважної причини, а навчальний заклад не має інформації про те, де вона знаходиться, то – за законом – батьків можна притягнути до адміністративної відповідальності.
Такі справи розглядають на засіданнях суду. На перший раз суд
може призначити попередження, або штраф – у розмірі від 850 гривень до 1700 гривень. Якщо ситуація повториться, то батькам загрожує серйозний штраф – у розмірі від 1700 гривень до 5100 гривень,
без урахування судового збору.

3 стор.
Педагогічний колектив Сигловатського
НВК вітає з ювілейним днем народження
вчителя зарубіжної літератури Устину Юріївну Лабецьку і бажає шановній ювілярці доброго здоров’я, родинного благополуччя, Божого благословення.
Щастя, злагоди вдома, в
родині,
Всі ми щиро бажаємо
нині.
Хай Вам стелиться
довга дорога,
Хай Вам буде здоров’я від Бога.
Хай гараздів Вам у хату
прибуде,
Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щедрим, як літо,
Щастя й долі – на многії літа!

Адміністрація і профспілкова організація
Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з
ювілейним днем народження сантехніка
Турківської КЦРЛ Олександра
Івановича Яворського і
бажають ювіляру міцного-міцного здоров’я, великого людського щастя, родинного тепла,
благополуччя, Господнього благословення.
Бажаєм, щоб доля Вам
усміхалась,
Щоб задуми завжди здійснити вдавалось,
Щоб сонце удачі світило невпинно
І щоби щастило Вам неодмінно.

СЕЗОН ПОЛЮВАННЯ
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 26 ЖОВТНЯ
18 жовтня відбулося засідання ради Турківського ТМіРу, на якому були присутні члени
ради, голови первинних мисливських колективів та єгерська служба.
Присутнім доведено наказ про встановлення
термінів та порядку проведення полювання в сезоні 2019-2020 років на території мисливських угідь
Турківського ТМіРу. Згідно наказу, колективне полювання на козулю розпочнеться з 26 по 31 грудня 2019-го, а на кабана – з 26 жовтня 2019р. по 31
січня 2020 р. Дні полювання – субота і неділя.
На зайця-русака полювання розпочнеться 24
листопада й триватиме до 29 грудня. На лисицю і
вовка полювання буде тривати по 28 лютого 2020
року. Дні полювання на хутрових звірів, зокрема на
зайця – неділя; лисицю і вовка можна буде
відстрілювати при наявності спеціальної
відстрільної картки, або документа на видобування інших мисливських тварин.
На засіданні ради обговорено ряд інших питань,
зокрема про виконання завдань із заготівлі кормів
для підгодівлі диких тварин, влаштування біотехспоруд, дотримання техніки безпеки під час полювання та ряд інших.
Богдан МИХАЙЛИК.
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УРОКИ
КРАЄЗНАВСТВА
проводять педагоги району
на базі музеїв м. Турка
Пріоритетним напрямком виховання дітей та молоді в національній системі освіти є патріотичне виховання. Виховання любові і дбайливого ставлення до рідної землі – своєї «малої
батьківщини», її історії, поваги до народних традицій і звичаїв
записано основним пунктом у плані роботи кожного педагога
і вихователя. Виходячи з цього, вже не перший навчальний рік,
на базі народного музею «Бойківщина», починаючи з вересня і
закінчуючи травнем, завдяки активній і цілеспрямованій
підтримці районного відділу освіти Турківської РДА, проходять
ці уроки краєзнавства.
У виставкових залах історії та
етнографії нашого народного
музею школярам розповідають
про рідний край, розвиток Турківщини, починаючи з Х-го століття
й по сьогоднішній
день; діти дізнаються,
звідки походить назва
«бойки» та назва нашого міста, про традиції і побут горян та
багато чого іншого.
– Окрім краєзнавчих, організовують у
нас й уроки народознавства, але в переважній більшості –
все-таки краєзнавства. Під час екскурсій
школярам ми робимо
головний наголос на
житті, історії і розвитку
Бойківського краю –
на побуті його жителів
– бойків, їхньому одязі,
своєрідній бойківській
вишивці, писанкарстві.
Діти дуже люблять роздивлятися
взуття
бойків, і серед них завжди є охочі приміряти
дерев’яники. Із цікавістю юні екскурсанти
слухають розповідь
про те, як у давнину в нас вирощували льон. Як його сіяли і обробляли, як ламали на ламанці,
затим перетирали на перетирачці та спеціальною щіткою
розчісували, на куделі робили
нитки – пряли пряжу, а пізніше
на ткацькому верстаті ткали полотно, чи на кроснах, як його
відбілювали й шили з нього одяг,
– каже завідувач музею, заодно і його екскурсовод, Руслана
Юсипович. – Особливо звертають діти увагу на дерев’яні побутові вироби, які є у колекції музею, – на горнятка-двійнятка,
сільничку, ложку-варішку (вона у
вигляді черпачка, і діти під час

екскурсії завжди приміряють, як
би вони з цієї ложки їли), ручний
міксер – колотівку. Хлопчикам і
дівчаткам цікаво і весело під час
таких уроків. Вони із захоплен-

ням роздивляються бойківські
писанки, а ми, в свою чергу, радо
запрошуємо всіх брати участь у
майстер-класах з писанкарства,
де б вони могли навчитися самі
писати писанки. Уважно слухають школярі розповіді й про дерев’яні церкви, навіть приєднуються до бесіди, розказують, де
вони бачили такі церкви та чи є
подібні храми у їхньому селі.
– Два місяці як уже триває
новий навчальний рік. Хто
першим завітав до вас на урок
краєзнавства?
– Минулого тижня у нас побували на екскурсії маленькі діти

– другокласники Турківської
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (сорок учнів),
присвячена вона була Дню захисника Вітчизни. на тему «Я
люблю Україну». Я розповіла
діткам про історію Української
Повстанської Армії, Українських
Січових Стрільців, бої на теренах Турківщини під час Другої
світової війни, й про героїзм наших земляків у теперішній час –
воїнів АТО, Героїв Майдану. Також 18 жовтня пройшла цікава
екскурсія на тему «Історія мого
міста. Історія мого народу» для
учнів 3-А класу Турківського НВК,
які завітали в музей зі своїм педагогом Галиною Богдан (на
знімку). Дитяча аудиторія – посвоєму цікава, вміє слухати та
вміє запитувати. Часто буває так,
що після екскурсії задаю запитання і діти відразу ж відповідають. І відповідають правильно.
То ж такі краєзнавчі уроки дуже
корисні для дітей та молоді та
запам’ятовуються краще, аніж
звичайний урок.
– Пані Руслано, чи
приїжджають в музей на екскурсії
діти з сільських
шкіл?
– Минуло року було
проведено багато
уроків краєзнавства
для сільських школярів. Приймали ми
групи дітей з Лосинця, Явори, Мельничного, Завадівки, Нижньої Яблуньки, Лімни,
Хащова, Вовчого та ін.
Завдячуючи керівництву відділу освіти, в
особі Оксани Манюх,
дітям спеціально виділяли для таких екскурсій шкільний автобус
«Школярик».
Надіюся, що таким же
чином буде організована робота й у цьому навчальному році.
І школи, які не проводили жодного уроку з
краєзнавства на базі
нашого народного
музею, таки знайдуть час і можливість відвідали його. Тим
більше, що ми тісно співпрацюємо й з музеєм-бліндажем учасників АТО Турківщини, яким завідує заступник голови цієї організації Микола Коноваленко, де
також можна провести прекрасний патріотичний урок для школярів. Не завадило б ще відвідати краєзнавчий музей у Турківському районному Народному
домі. Отоді в дітей буде повна і
змістовна екскурсія, яка збагатить їхні знання і розширить кругозір.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

МІСЬКИЙ ЦВИНТАР БЕЗ ДЕРЕВ,
А ЗАРІЧНА БУДЕ З ОСВІТЛЕННЯМ
За словами міського голови Геннадія Когута, уже завершено зрізання старих дерев на міському кладовищі. Крім цього, відповідно багато роботи було зроблено з вивезення відходів, хоча
зрізане гілля ще де-не-де залишилося. Люди, скориставшись сприятливою погодою, приходять на цвинтар прибирати біля могил рідних. Тож купи сміття знову накопичуються. Та
мерія надіється, що до 1 листопада – дня поминання за покійними, цвинтар буде почищено від
сміття і від гілок.
Також міська влада продовжує роботи з ремонту, який був припинений, частини комунальної дороги
по вул. Міцкевича. Міський голова зазначає, що передувала цьому дуже довга паперова процедура.
Зараз там працює виконавець робіт – товариство з обмеженою відповідальністю «Будремдор», укладають бордюри. Чи реконструюють заплановану ділянку дороги, буде залежати не тільки від погодних
умов, а ще й від субвенційних коштів, які мають поступити, в сумі більше 5 млн. грн., з державного
бюджету на місцевий розвиток, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України. Наразі міська влада
чекає поступлення коштів.
Крім цього, розпочато роботи з прокладання бруківки біля міграційної служби і на зупинці на вул.
Молодіжна. Нарешті буде завершено роботи з вуличного освітлення по вул. Зарічна в м. Турка. Вартість
проекту – 266,814 тис. грн. Це завдяки участі міста і громади в обласному конкурсі проектів місцевого
розвитку.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Чуйну, добру, щиру людину, надійну подругу, жительку с.
Верхнє Висоцьке – Лідію Гомзяк – з днем народження сердечно вітають подруги і бажають дорогій іменинниці неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я
без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий
день.
Нехай з небес від Бога ллється
милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щастя щедрі многії літа.

НАДІЙНЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ
АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ –
запорука захисту соціально-правових
інтересів громадян
Усе життя людину супроводжують документи: від моменту її народження до моменту відходу у вічність. Документуються її навчання, трудова діяльність, матеріально-побутові
відносини із суспільством тощо. У ділових паперах знаходять
своє відображення всі соціальні перетворення. Вони є важливим незамінним носієм інформації для майбутнього. Тому за
кожним документом стоїть людина, її доля, перспективи її
соціально-правового захисту.
Згідно Закону України «Про Національний архівний фонд та
архівні установи», архівний відділ Турківської райдержадміністрації
як місцева державна установа здійснює реалізацію державної політики у сфері діловодства та управління архівною справою на території Турківського району з метою задоволення інформаційних потреб суспільства, реалізації законних прав та інтересів громадян.
Робота архівного відділу багатогранна, але одним з основних її
напрямків є виконання заяв громадян для забезпечення захисту їх
соціально-правових інтересів. Переважна більшість з них – це довідки про заробітну плату, довідки про роботу і зарахування стажу,
про кількість вихододнів колгоспника, про перейменування вулиць
та присвоєння номера будинку, передача земельних ділянок у приватну власність тощо. Також документи з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств установ і організацій, що зберігаються в архівних установах, у тому числі в архівному відділі райдержадміністрації, є незамінним джерелом інформації для підготовки і подання необхідних документів для оформлення різних видів
пенсій (за віком, пільгових, по втраті годувальника тощо).

У період економічної нестабільності та у зв’язку з ліквідацією і
реорганізацією підприємств, установ і організацій різних форм власності, гостро постає питання щодо забезпечення збереженості соціально значущих трудових документів з особового складу, що утворилися у результаті їхньої діяльності і є підґрунтям для забезпечення законних інтересів громадян. На жаль, через халатне і безвідповідальне ставлення керівників підприємств до забезпечення
збереження документів з кадрових питань (особового складу) під
час продажу (перепродажу) при зміні профілю їх діяльності, чи
ліквідації, є факти втрати цих важливих документів, або відсутність
будь-якої інформації про місце їх знаходження. В таких випадках
соціально-правові інтереси колишніх працівників таких підприємств
залишаються незахищеними і такі громадяни, на жаль, в разі необхідності, не можуть підтвердити свій трудовий стаж або розмір заробітної плати.
Таким чином, забезпечення збереження документів з кадрових
питань (особового складу) як на діючих підприємствах, установах і
організаціях, так і в архівних установах, має неабияке значення для
захисту соціально-правових інтересів громадян, їх втрата є непоправною.
Лілія МИНЬО,
начальник архівного відділу Турківської РДА.
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«ВБЕРЕЖІТЬ ДІТЕЙ ВІД
ПСЕВДОСВЯТКУВАННЯ», —
священики закликають не
святкувати Хелловін
Сьогодні, в час глобалізації суспільства, нам, особливо молоді, підкидають згубні цінності, які з часом призводять до
руйнування християнської моралі, нищать людину як особистість. Християнські чесноти часто намагаються замінити псевдопринципами, святами, що йідуть з древньоязичницьких часів. Одним з таких «свят» є Хелловін, яке з великим
захопленням відзначає наша молодь, насправді не знаючи про
його зміст та сутність.
Так співпало, що наприкінці
жовтня, в районі відбувся круглий стіл за участі педагогів, духовенства, представників влади,
де значну увагу було відведено
роз’ясненню походження цього
свята та його антихристиянську
згубну дію на людину. Тема надзвичайно важлива, зрозуміло,
заслуговує на широке обговорення, адже йдеться про наше
майбутнє, майбутнє наших дітей
та онуків. Учасники круглого столу намагалися поставити на
шальки терезів псевдосвято – з
одного боку і правдиві християнські цінності – з іншого. І якщо
серед учасників дискусії друга позиція абсолютно переважала
над першою, то в повсякденному житті так буває далеко не завжди. Власне тому, хочеться донести думку духовенства, що нам
варто святкувати з 31 жовтня на
1 листопада включно –Хелловін,
чи згадати всіх святих та помолитися за предків, які в різні часи
пішли в засвіти.
«Що ж таке Хелловін?» “Це
старовинне кельтське свято, що
святкується в ніч з 31 жовтня на
1 листопада, знаменувало закінчення літа у північних народів
дохристиянського (язичницького) періоду. На їхнє переконання, мертві душі в цей день поверталися на землю для реалізації нездійснених планів та
мрій, могли для цього приймати різні обличчя, і в цей день, на
їхню думку, вся нечиста сила
спускалася на землю. Сама природа завмирала, починався холодний період року. Для того,
щоб захистити людей від нечистих духів і мертвих душ, язичницькі жерці проводили церемонії поклоніння темним силам, де приносили в жертву коней, котів, чорних овець, буйволів, та навіть людей.
У Католицькій Церкві римського обряду 1 листопада святкується День Всіх Святих, а на
наступний день – спомин всіх
померлих вірних, який бере свій
початок разом із культом перших мучеників. Християни
відзначали «День народження

до неба», що був днем мучеництва поодиноких християн.
Східна Церква також вшановує свято Всіх Святих в першу
неділю по Зісланні Святого Духа
(П’ятидесятниці). Це підкреслює
зв’язок святості з дією Святого
Духа. Щодо поминання померлих, то у Східній Церкві кожна
субота вважається днем молитви за всіх померлих, окрім цьо-

го, в церковному календарі
відзначені кілька субот впродовж року, коли відбувається
вселенське поминання всіх померлих.
Однак, не дивлячись на те, що
більшість наших співвітчизників
– українців є охрещеними, багато з них вважають, що святкування Хелловіна є нормальним
явищем і нешкідливим для нашого суспільства.
«Багато з нас були і є свідками того, як Боже Слово, згадане у притчі про Божественного
Сіяча, падає на край дороги, як
воно всихає і як, зрештою, диявол забирає його з душ наших
дітей та молоді. Господь сказав:
«Я – дорога, правда і життя»
(Ів.14,6). Шкода, що дехто з нашої
молоді в той день може бути не
на дорозі з Христом, а край дороги зі злим духом. Боляче спостерігати те незрозуміле пожвавлення, яке викликає Хелловін у дітей та молоді. Боляче
спостерігати, як наші діти із християнських сімей, які колись устами своїх хресних батьків у Тайні
Хрещення аж тричі відрікалися
сатани і стільки ж разів обіцяли

«БОЙКIВЩИНА»
служити Христові, вшановують
всяку нечисть, а рідні батьки
власноруч із захопленням та
завзяттям допомагають перетворювати обличчя своїх дітлахів
на обличчя упирів, відьом, чаклунів, тощо. Один наперед одного жартують над тим, над чим,
насправді, треба бити на сполох.
Як ми можемо називати себе
християнами, а чинити те, що
противиться християнству? Як
повернути дитину на дорогу, щоб
іти за Христом, коли йти край
дороги є веселіше і приємніше?
Можемо впевнено зробити
висновок, що Хелловін – це свято зла, яке прославляє демонів,
пропагує жорстокість, ідолопоклонство і аморальність», – каже
учасник круглого столу о. Іван.
В одному з популярних
фільмів головний герой каже
слова: «Найважливішим досягненням диявола у сучасному
світі є те, що він переконав людей, що його не існує». Ми з посмішкою слухаємо історії про
нечисту силу і вважаємо це просто казками. Але диявол існує і
старається перетягнути людство
на свій бік. Ми стали сліпими і
глухими до Слова Божого, де
чітко написано про те, що не
можна робити, але ми це з задоволенням робимо, особливо
у свято Хелловіну. Ми думаємо,
що це дитячі іграшки і нікому
вони не приносять шкоди, але
саме в такий спосіб ми не приймаємо серйозно
диявола, його силу і
вплив у нашому
житті. Ми не сприймаємо його серйозно, але діє він вельми серйозно.
Насправді ми, українці, маємо свою
настільки багату
культуру і свої звичаї,
що не мусимо йти
позичати це у інших
народів. Але найперше перед нами
стоїть завдання відновити нашу
країну, зупинити війну, а цього
всього не можливо зробити без
Божої допомоги. То кому ми збираємося служити? З ким ми вибираємо йти по дорозі життя?
Бо коли з демонами, то йдемо
без Бога. Двом панам служити
не можливо. Тому використаймо цей день, щоб підготуватися
до Дня всіх святих, помолитися
за душі усопших з наших родин,
за тих, про кого нема кому згадати, про наших Героїв Небесної Сотні та воїнів, які віддали
своє життя на Сході України за
нашу свободу.
«Ми усі покликані до святості
і повинні прожити життя так,
щоб хоч на крок до цієї святості
наблизитися. Традиція відвідувати наших померлих на цвинтарях 1 листопада дає нагоду
нам подивитися на ту короткочасність життя і запитати себе,
а чи все я зробив, щоби стати
ближче до Бога”, – прозвучало
як резолюція дискусії на круглому столі.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.
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СЕКРЕТ ПАПИ ЙОАНА
ПАВЛА ІІ, ЯК ПРИЙМАТИ
ВАЖКІ РІШЕННЯ
Спогади кардинала Ре про роки
співпраці з польським папою та про
те, чого він навчився, спостерігаючи
за поведінкою святого.
У Римі нещодавно представили книжку «Христос, Церква
та світ», випущену Ватиканським видавництвом. Вона
містить не опубліковані досі катехези (39 рукописів) тоді ще
архієпископа Краківського Войтили (1965). Під час презентації
префект Конгрегації в справах єпископів, кардинал Джованні
Батіста Ре підкреслив: святий Йоан Павло ІІ був людиною
молитви, позбавленою сумніву, впевненою в собі завдяки стосункам із Богом та обдарованою вмінням спілкуватися з іншими людьми. Кардинал Ре був очевидцем понтифікату Йоана
Павла ІІ, що тривав близько 27 років.
За цей час кардинал відкрив секрет Кароля Войтили, який допомагав папі у прийнятті складних рішень: «Він довго молився». Кардинал Ре пригадав декілька епізодів із духовного життя святого і
зазначив, що польський Папа вважав «потреби людської душі» не
менш важливими, ніж потреби тіла.

СКЛАДНІ РІШЕННЯ
З різних нагод — наприклад, прийому їжі, коли Папа обговорював важливі проєкти, проблеми і не був готовий до прийняття конкретного рішення, — він завжди говорив: «Нам потрібно молитися
ще відданіше, щоби Господь просвітив нас щодо цього питання —
тоді рука Божа допоможе нам у його вирішенні». Кардинал Ре,
який був персональним секретарем Державного секретаріату Святого Престолу з 1971 по 1977рр., розповідає про термінову справу,
що ретельно обговорювалася на засіданні найстарішого дикастерію Римської курії. Папа якраз вислухав декілька думок щодо цього
питання і всім здавалося, що вирішення проблеми є цілком очевидним. Тоді радники папи запитали, чи можна опублікувати рішення.
«Ні-ні, — відповів Войтила, — мені потрібно ще більше молитися
щодо цієї справи». Кардинал Ре був призначений секретарем Конгрегації в справах єпископів 1987 року. Він згадує епізод, який ілюструє духовні критерії Йоана Павла ІІ, коли йому доводилося приймати рішення стосовно справи, яка вплине на життя тисяч мирян,
наприклад, призначення єпископа. «Пригадую пленарне засідання Конгрегації, на якому голоси єпископів були поділені порівну: 50
на 50 відсотків. Одні підтримували першого кандидата, інші — другого. Обидва кандидати були ідеальними з погляду дотримання традицій, знань місця та досвіду. Ми розповіли все, що йому потрібно
було знати, і папа Йоан Павло ІІ взявся за документи. Це була ніч
суботи і він сказав мені: “У понеділок зранку я відправлю Літургію у
цьому наміренні, а тоді зможу прийняти рішення”. Не знаю, чому
він не сказав, що зробить це у неділю, адже Папа так само мав
відправляти Літургію і в цей день. Але, думаю, на неділю він уже мав
цілий список намірень», — сказав кардинал Ре. Минули вихідні і, як
розповідає кардинал, секретар Папи передав йому документи, на
яких було зазначено ім’я новопризначеного єпископа, як той і обіцяв.

ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ
Кардинал Ре також – згадав паломництво папи до одного з найстаріших храмів в Італії та Європі — Маріїної святині у Ментонеллі,
20 жовтня 1978 року. Тоді Йоан Павло ІІ сказав йому такі слова:
«Першочергове завдання Папи — молитись». Із часів Другого Ватиканського Собору Йоан Павло ІІ мав змогу перебувати в Римі на
декількох подіях: або для роботи на Соборі, або ж – за дорученням
тодішнього папи Павла VI. У той час він любив відвідувати храм
Матері Благодаті, розташований за 46 миль від Ватикану. Як говорив сам Йоан Павло ІІ, «цей храм, захований у горах від людського
ока, приваблює мене особливим чином». Тому за час його візитів до
Рима, завдяки молитвам до Пречистої Діви, «голод до молитви»
зріс у душі Кароля Войтили так, щоби ревно виконувати Божу волю,
особливо у вирішальні для Церкви моменти. Кардинал Ре цитує
слова Йоана Павла ІІ під час того паломництва: «Молитва, яка порізному відображає взаємини людини з живим Богом, також є для
Папи першочерговим завданням і чи не найпершим вираженням,
а також першою умовою його служіння в Церкві та світі». Кардинал
Ре визнав узгодженість між словами та діями папи Войтили: «Папа
молився, щоб відкрити свої найглибші думки. Він був переконаний,
що насамперед треба попросити допомоги в Господа, щоби Він
допоміг зробити правильний вибір, і так виконати Божу волю у
вирішенні проблеми».
Коментуючи книжку, Кардинал Ре процитував такі слова польського Папи: «Ще раз повторюю, що без Христа ми не можемо пізнати
світ і не можемо осягнути таємницю людини».

Можливо й не треба багато молитов, а достатньо однієї?
Ми молимося в церкві, молимося вдома… Знаємо багато молитов… Часто промовляємо їх, навіть не
усвідомлюючи, що говоримо. Можливо на початках, коли вчили ці молитви, то була свідомість, а потім,
після постійного повторення, втратилася свідомість того, що промовляємо. Тому в молитві дуже важливий елемент «пережовування», усвідомлення кожного слова.
Погляньмо, на молитву «Отче Наш», яку ми найчастко, а ми — браття чи сестри.
іше повторюємо, якої нас вчив Ісус Христос. У ній ми
Ще один приклад — молитва «Царю Небесний». Ми
називаємо Бога-Отця — Отцем. Коли ми дійсно усвідоговоримо, що Він всюди є і все наповняє. Коли ми усвімили, що Бог — наш Отець, а ми — Його діти, то також
домили, що Бог є всюди — з нашого життя зникли стразрозуміли, що й та особа, яка, можливо, нам не дуже
хи, переживання і паніки.
приємна, теж Його називає Отцем. Тож у нас один БатьІ так можна говорити безкінечно. Бо кожне слово в

молитві до нас про щось промовляє. Адже молитва —
це досвід Бога, який передали нам інші особи. Тому так
важливо ввійти в стан молитви, щоб вона до нас промовляла, а не була механічним відмовлянням.
Пробуймо застановлятися над словами молитов.
Можливо не треба молитися багато молитов, а достатньо «Отче Наш», але роздумуючи над кожним словом.
Вранці можна помолитися «Богородице Діво» також
обдумуючи кожне слово. І ми побачимо, як ці молитви
будуть нас змінювати, робити нас іншими, коли усвідомлюватимемо, що промовляємо в цих молитвах.
Підготувала Наталія ПАВЛИШИН.
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«БОЙКIВЩИНА»

Продовження книги Павла Штепи
«Московство».
Початок у №№ 40-42.

БЕЗБОЖНИЦТВО І
РОЗПУСТА МОСКВИНА
Годится — молиться. Не годится — горшки накрывать.
Московська приказка
Людині черево найважливіше. Все ж бо життя людини з черева виходить.
М.Горький
Набоженство (релігія) народу творять ті самі чинники, що формують і всю його духовність. Нема
нічого випадкового в тому, що китайці мають буддизм, а не що інше. Іслам (магометанство) не випадково поширився серед кочовиків-семітів. Завжди легко сприймається те, що духовно споріднене. Українці
досить легко і скоро перейшли з свого поганства на християнство з цієї ж причини. Набоженство, що не
споріднене духовності народу, він або цілковито не сприймає, як наприклад, не сприйняли християнство
семіти – араби та євреї, або змінює, пристосовує до своєї духовності, як москвини – християнство.
Іронія історії накинула (руками українців) москвинам набоженство, яке цілковито заперечувало всю духовність москвина. Тим то москвини – простий народ, інтелігенція і навіть
священики та єпископи від XII ст. і досі московщили і змосковщили цілковито своє «християнство», переробили його на
своє національне поганство. Московський історик пише:
«Міфологія фіннів (предків москвинів) не виросла до антропоморфізму. Сили та предмети природи вони мали не за символи чи вияв божества, але за саме божество; звідси – дикунський фетишизм. В московських переказах про життя їхніх
святих є відлуння обожнювання дерева, каменю, прикриті
християнською формою. «В лесу родился – пню молился», –
записав етнограф В.Даль. Поганство і християнство в Московщині змішалися. Поганські боги, одержавши християнське
ім’я «бесы», знайшли місце в московському християнському
культі. Християнство і поганство не стали в Московщині двома протиставними релігіями. Навпаки частинами одного московського набоженства. Доповнюючи одна іншу, кожна частина діяла у своїй царині: християнська в небесній, а поганська в земній. Ще в XX ст. були в Московщині села, де молилися
поганським богам перед християнським образом із засвіченими лампадами. Християнство не стало для москвинів виходом з темряви до світла, а лише переходом з-під влади
богів нижчих під владу богів вищих, бо ж старих поганських
богів москвин не викинув із свідомості, а визнавав їх надалі,
надавши їм нижчого ступеню».
Москвини і тепер вірять, що чаклунами опікуються чорти.
На весілля завжди запрошують «колдуна» (чаклуна) і частують його найбільше, щоб його опікун – «леший» (чорт) обороняв молодих. Так і співають у весільних піснях, пояснюючи:
мовляв, Бог на небі і не почує, а чорт тут, на землі, і напевно
почує.
Згаданий проф.В. Даль записав такі релігійні погляди москвинів: молючись, треба черес (пояс) спускати нижче пупа, а
ноги не розчепірювати, бо чорт проскочить. Чай, кава, картопля, тютюн – викляті Вселенським собором (горілка – ні).
Дар Божий гріх колоти (себто брати виделкою). Гріх їздити
возом, що має дишло (а не голоблі), бо антихрист має дишлову колісницю. Державне тавро на вагових гирях – це печатка
антихриста. Щеплення віспи – запродаж дияволові. Статистика робиться, щоб і на тому світі платити податки і т.п. Він
записав, наприклад, такі народні приказки: «Какой бог, такая
ему и свечка», «Годится – молиться; не годится – горшки
накрывать» (це про ікони). На церковній дзвіниці москвини
ставили поганського боввана. Попові та місцевому поліцаєві
давали хабара, щоб вони не перешкоджали приносити жертви поганським богам та молитися в поганських капищах, захованих у лісі. Таких капищ знайдено 1931р. чимало в Московщині. Москвини мали секту «діромолів». Ті сектанти просвердлювали в хатній стіні дірку і крізь неї кричали: «Изба
моя, дыра моя, спаси меня».
Датський дипломат, що був у Московщині, пише: «Московський митрополит дає за добрі гроші дозвіл продавати біля церкви горілку. Люди біля церкви пиячать, співають сороміцьких
пісень і розпуствують». «При московських церквах існували
т.зв. «братчины», щоб спільно святкувати церковні свята.
На тих святкуваннях москвини напивалися так, що билися і
навіть убивали. Жінки не відставали від чоловіків. Священики пиячили і билися не менше за свою паству.
Московську «побожність» задокументовано офіційно в
їхньому збірнику церковних законів «Стоглаве», де читаємо:
«Священики завжди п’яні, і в церкві сваряться найогиднішими лайками; навіть б’ються в церкві. А на них і люди рівняються: стоять у церкві в шапках, служби Божої не слухають,
навіть глузують з неї; розмовляють між собою голосно, сваряться, вживаючи сороміцьких лайок».
Т.Шевченко у своєму «Щоденнику» пише: «Чеснотні уральці,
а надто уралки не дадуть води напитися «нестароверу». «Староверы» – московські церковні фанатики, що не визнавали
церковної реформи патр. Нікона. За це московський уряд виселив їх на Урал, а їхніх священиків «расстригал», себто відбирав сан і права священицькі та карав. На Уралі найліпше удавати попа-розстригу. Тоді, мов у казці, з’являється перед вами
все, разом із «свальным грехом». Тоді мати сама запропонує
святому страднику «за вєру» свою дочку на нічну «розвагу».
І.Прижов назбирав у XIX ст. у московських селах тисячі
безбожницьких оповідань. І.Родінов – безліч таких жахливих
оповідань, що коли видав окремою книжкою, то уряд оголосив його божевільним.
Московський письменник пише: «На Великдень 1908 р. я
зустрів у Петербурзі на головній вулиці гурт п’яних, що йшли
вулицею і кричали: «Христос воскрес ... его мать!». Це було

за 10 років перед ленінською безбожницькою пропагандою.
Темний народ? Той же Д.Мережковський пише, що мати
московського вельможі захворіла на пістряк. Перше вона
молилася, просила Бога, щоб Він уздоровив її. Коли ж переконалася, що молитва не помогла, то роззлостилася, наказала
порубати образи і викинути їх на смітник. Як бачимо, народну
приказку «Годится — молиться, не годится — горшки накрывать» визнавали й аристократи. Окремий випадок? «У московських монастирях панували пиятицькі оргії, розпуста і
бійки». «У московських монастирях чоловічих і жіночих було
багато всіляких злочинців, які там ховалися під чернечою
рясою. Там панували пиятика і розпуста». В.Розанов свідчить,
що 1913 р. в одній лише губернії (Нижегородській) кілька жіночих монастирів «радели». Московське «радение» – це збочене «релігійне» захоплення, що кінчалося розпусницькою оргією
всіх учасників. Учасники-мужчини називалися «бугаями», а
жінки – «богородицами». Те «радение» було поширене і серед
московської аристократії у XIX столітті. Олександр І брав у
них активну участь. У XX ст. московська аристократія разом
з царицею «радели» з Г.Распутіним. Ніяких сект (навіть і незбоченських) ніколи не було в Україні. Були 2-3 протестантські
секти, але їх творили і ними керували німці та москвини. З
українців до них приставали лише ті, хто не міг витримати
морального бруду попів-москвинів, що їх московський уряд
оселював в Україні як своїх шпигунів та агентів. З усієї України до тих сект належало лише кількасот українців.
«Петро І заснував був «Сумасброднейший, Всешутейший
и Всепьянейший Собор». Він був організацією найбільших пияків. Мав свого «патріарха» (сенатор Н.Зотов), 12 «кардиналів», «єпископів», «священиків» з такими титулами, що їх
жодний цензор не дозволить друкувати. Та «братія» одягала
церковні ризи, митри і з хрестами відправляла свою «богослужбу», тобто співали найбрудніші, сороміцькі та блюзнірські
пісні, і «причащались», упиваючись до безтями. До того «собору» належали також і «всешутейшие» матері-ігумені і архірейші. У великі свята той «собор» (близько 200 люду) на
кількадесятьох санях гасали, як навіжені, по столиці всю ніч
на чолі зі своїм «патріархом»; він – у повному патріаршому
одязі, з патерицею, митрою, а решта – в єпископських і священицьких ризах. Їздячи, вони на весь голос викрикували
свою «богослужбу». Потім заїздили до домів московської аристократії і разом з господарями закінчували жахливою пиятицькою та розпусницькою оргією. Петро І брав активну
участь, лише мав скромний титул «протодьякона». Він сам
уклав статут і приписник того «собору». Читаючи їх, найрозпусніший розпусник засоромиться, зашаріється».
У Богословській академії в Москві існувала у XIX-XX столітті
студентська «всепьянейшая, всешутейшая иерархия». Щороку на храмове свято академічної церкви студенти-богослови влаштовували пиятицьку блюзнірську оргію з блюзнірським «богослужениям», з усім Петровим сороміцьким брудом. Це робилося в мурах Троїцько-Сергієвої Лаври, і про це
знали ректор Академії і все начальство. Подібне діялося і в
богословських школах (семінаріях). Саме таких «богословів»
призначав московський уряд до 1917 року і пізніше на патріархів, митрополитів, єпископів. Наприклад, запеклого україножера архиєпископа Антонія Храповецького. Він навіть у
пристойному товаристві не міг витримати й півгодини, щоб
не оповісти якогось сороміцького анекдоту.
Про те, якими були зверхники тих священиків: єпископи,
митрополити, патріархи, оповідає літописець: «Єпископ Федір
багато людей запроторив до в’язниць і забрав їхні маєтки.
Інші мусили працювати на нього як раби. Іншим він рубав
голови, випалював очі, вирізував язики, на стіні розпинав,
катував іншими способами, бажаючи загарбати їхні маєтки,
бо на маєтки і гроші ненажерливий був, як пекло.
Патріарх Нікон наказав катувати єпископа Павла Коломенського так, що той збожеволів. Свого духівника Нікон
звелів бити два роки, аж поки той не сконав. У Воскресенському монастирі Нікон наказав бити ченців немилосердно батогами та пекти вогнем, і від того багато ченців померло».
Іван IV одягав сам і наказував своїм опричникам (опричники – це тодішні чекісти, енкаведисти) одягати чернечі ряси;
називав себе їхнім ігуменом, і вони йшли молитися до церкви. Помолившись, їхали всі до темниць і там катували в’язнів.
Імена скатованих на смерть Іван IV наказав записувати до
синодиків (поминальних книжечок) і розсилати по монастирях, щоб там їх поминали. У деяких синодиках кількість жертв
доходила до 4 тисяч «упокоеных христиан мужесково, женсково и детсково чина, имена коих Ты Сам, Господи, веси».
Іван IV власною рукою вбив ігумена Псковського монастиря
Корнелія і наказав на його нагробку написати: «Предпослал
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его Земной Царь Царю Небесному.
Монастирі, що їх москвини заснували в хащах лісів, ставали управительськими осередками, бо крім ігумена та його
ченців не було там нікого, хто міг би керувати господарським
(а відтак і політичним) життям околиці. З плином часу такі
монастирі виростали на міста, і світська влада набирала сили.
Монастирі мали свою землю з кріпаками та ремісниками, і на
них світська влада не поширювалась. На грунті цього виникла боротьба між церковною і державною владою. Державна
влада мала військо, тому московські єрархи обрали інший
шлях забезпечити собі добробут. Вони продали державі незалежність церкви за ціну добробуту її єрархів. Московська церква визнала беззастережно зверхність держави. Пізніше це
оформилося і правно. У «Своде Законов» написано, що найвища влада в «Русской православной церкви» належить імператорові. А що московські царі завжди були самодержавцями (деспотами), то логічно не могло бути іншого голови церкви – Патріарха. Петро І знищив московський патріархат, а
керувати церквою доручив одному з міністрів (називався він
оберпрокурор Св. Синоду).
Всі європейські (отже й Українська) церкви ніколи не визнавали зверхності держави над собою. Іноді церква була зверхницею держави (католицька, кальвінська). Жодна церква у
світі, крім московської та турецької (магометанської), не були
ніколи під владою держави. Турецька стала 1921 р. вільною,
незалежною від держави. Лише одна московська як була, так
і лишилася досі рабинею і служкою держави.
«Наша московська церква віддала себе беззастережно на
послугу державі, щоб мати від держави запоруку свого існування і пільг. Вказані в державних карних законах способи
примусу та насильства – це властиво єдина зброя, якою
наша церква бореться з відступниками та іншою вірою. Крихка і сумнівна єдність нашої церкви тримається лише насильством і фальшем, що їх наша держава не лише визнає, а й
сама робить. Наприклад, підробляє документи вигаданого
церковного Собору, або переклади документів Вселенських
Соборів. Уся оборонна і наступальна діяльність нашої церкви
– це суцільне шахрайство, фальш і брехня, що чиняться безкарно, під захистом державної цензури, яка дуже пильнує,
щоб хтось не відкрив тих шахрайств... Наша московська церква визнає саму засаду зверхності держави над Церквою і
потребу державного керування церквою. Ця засада і записана в державних і церковних законах».
«Цар Павло І нагородив архиєпископа Ірінея генеральськими відзнаками. Це промовисто виявляє стосунки між церквою і державою в Московщині. Державний закон надає духовенству чини і платню, що відповідають війсковим чинам і
платні. Митрополит – повний генерал, архиєпископ – генерал-лейтенант, єпископ – генерал-майор, заслужений священик – полковник і т.д. Наші слуги церковного вівтаря вважають себе державними урядовцями. А докладніше висловлюючись – вірними слугами держави насамперед, а потім
може (?) і Бога. Створений безбожником Петром І т.зв. Св.
Синод від самого свого початку не оминав нагоди вказувати
на державну владу, як на істотне джерело своєї влади і поваги. Цього нема в жодній церкві жодного народу. Наша московська церква завжди була і є покірною і вірною служкою
московської держави, а точніше – московського уряду. Духу
правди, любові, духу життя, духу волі – цього спасенного
натхнення християнства – немає ані сліду в нашій московській
церкві.
Зверхність держави над церквою в Московщині виявляється в щоденному житті. Московський князь Андрій Боголюбський вигнав 1157 р. з Московщини єпископа Нестора за те, що
той не виконував його (Андрія) наказів. З наказу Івана IV
Малюта Скуратов задушив 1569 р. у в’язниці московського
митрополита Філіпа Количева за те, що митрополит осудив
прилюдно в церкві опричнину. Катерина II замурувала 1764 р.
живим у Ревельській фортеці митрополита Арсенія Мацієвича за те, що він викляв тих, хто грабує церкви (Катерина тоді
загарбала церковні та монастирські землі в Україні). Олександр І наказав 1812 р. закатувати архиепископа Варлама
Шишацького за те, що він «противился Его Императорскому
Величеству». «Радянський» цар наказав 1928 p. вигубити
митрополитів В.Липківського та М.Борецького також за те,
що вони «противились Его Советскому Величеству». Крім
Количева, всі згадані жертви – українці.
У XX ст. московський митрополит Ніколай наказав світити
лампадки перед образом Й.Сталіна, як перед іконою. Наказав, бо ж «царь богоподобен есть».
Московські селяни, відвідуючи мавзолей В.Леніна, хрестяться і шепочуть молитву, бо ж «царь богоподобен есть».
Всі московські космонавти ходили до мавзолею В.Леніна по
його благословіння, помолитися йому, бо ж «царь богоподобен есть».
Звичайний промисловий робітник, 30-річний комуніст, безбожник Ніколай Ротов раптово став 1960 р. фактичним московським патріархом (офіційно — митрополитом). Закордонні
москвини кажуть, що у тому нема нічого дивного, бо ж комуністичний бозбожницький уряд зробив його митрополитом.
Та в літопису XII ст. читаємо: «Патриарх Иоким начал учитца,
а до того не знал он писания, разве азбуке. Ни церкови, ни
чина церковного не знал, понеже был человек служилый и
жил в деревни и зайцев ловил, а в церкве в редкий Великдень бывал». Не знав читати-писати, до церкви ходив раз на
рік і раптом став патріархом. Хіба і в XVII ст. був у Московщині
комуністичний уряд? Цей самий патріарх Іоким писав цареві
з приводу тодішнього «староверческого» розколу в московській церкві: «Аз, Государь, не знаю не старые веры не
новые, но што велять начальніце, то і готов творить и слушать их во всем». Чи ж не те саме говорить (не прилюдно)
фактичний патріарх Ніколай Ротов й офіційний Алексій Семанський?

(Закінчення на 7 стор.)
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«БОЙКIВЩИНА»

БЕЗБОЖНИЦТВО І
РОЗПУСТА МОСКВИНА
(Закінчення. Початок на 6 стор.)
«Начальніце» ж, тобто уряд монархічний до 1917 року і уряд
соціалістичний по 1917 році, наказали церкві бути таємною
державною поліціанткою, і московські патріархи, митрополити, єпископи веліли священикам виказувати поліції таємну
сповідь своїх парохіян. А за законами церкви сповідь є святим таїнством, і тому церква знімає священицький сан, якщо
священик порушив таїну сповіді, хоч би злочин був найжахливіший, і злочинець небезпечний суспільству. Отже московські єпископи свідомо порушили святі канони, свідомо наказували священикам виявляти поліції таємницю сповіді. Так
низько не падала жодна церква в світі.
Нема нічого дивного, що коли відроджувалася в 1920-х роках Українська Національна (Автокефальна) Церква, то ВСІ –
без єдиного винятку – московські єпископи та священики в
Україні самі охоче пішли на службу в ЧЕКА (таємна поліція),
щоб нищити «изменников-сепаратистов». Вони більше за
будь-кого допомогли московській поліції (ЧЕКА) вигубити всіх
єпископів та священиків УАПЦ. Так само нищили 1946 р. Українську Греко-Католицьку Церкву. Власне «демократический» патріарх Алексій лише докінчив 1946 р. те, чого не встиг
зробити 1915 р. монархічний «патріарх» (обер-прокурор Св.Синоду) К.Побєдоносцев. За 1914-16 pp. запеклий україножер
єпископ Євлогій нищив щосили Українську Греко-Католицьку
Церкву в Галичині. Її митрополита А.Шептицького вивезли до
Московщини. Євлогій не встиг його знищити, бо Московщина
програла війну. Року 1945 вона виграла і докінчила нищення.
Подиву гідна стійкість московських традицій без огляду на
зміни – від монархічної до соціалістичної влади. Щобільше,
соціалістична перевершила монархічну у нищенні «сепаратистов». Якщо за монархічної було в Україні дві Богословські
Академії (у Києві і Львові) та 9 богословських середніх шкіл
(семінарій), то тепер нема жодної академії і лише дві семінарії
(в Московщині є дві богословські академії і чимало середніх
богословських шкіл), і то в маленькому Луцьку та в інтернаціональній Одесі (раніш їх там не було). Боїться Московщина
Києва.
Московський патріот і людина побожна визнає: «Московський шовінізм у московській церкві – це питома москвинам,
суто московська національна її прикмета. Московська церква насичена московським шовінізмом від гори до споду і в
минулому, і в сучасному». З приводу 30-ої річниці радянської
влади патріарх Алексій Семанський написав 1947 р. таке «послание»: «Скріпімо наші молитви за Русскую (не за «советскую» чи за СРСР, але відкрито за «русскую», тобто за московську) державу, за її законну владу на чолі з її мудрим вождем, якого сам Бог обрав і призначив вести нашу батьківщину (отже, батьківщин інших народів СРСР він не визнає) шляхом добра і слави». Був примушений терором НКВД? Ось
ніким не примушений голос. Московський емігрант, запеклий
монархіст, архиєпископ Вільямін у своїй промові, що її виголосив у Парижі 17 вересня 1945 p., казав: «Я вважаю радянську владу за наставлену самим Богом. Боже благословення зійде на тих, хто підтримує її». Ще приклад. Москвини
переклали Біблію на свою мову щойно 1824 р. Той переклад
видало Британське Біблійне Товариство. З цього приводу архиєпископ Фотій і міністр освіти М.Шишков писали цареві
Миколі І таке: «Британське Біблійне Товариство має своєю
метою валити трони, Церкви, закони, державний лад, набоженство, щоб запровадити світову республіку. Ретельне дослідження діяльності того товариства показує цілковито ясно
і безпомилково, що переклад Біблії з церковно-слов’янської
мови на мову романів та театру зробило те Товариство задля того, щоб захитати основи нашої держави, щоб поширити
безбожництво, щоб запалити громадянську війну, щоб зробити революцію в нашій державі, щоб знищити суспільний лад».
Московська церква боронила московську імперію від революціонерів до 1917 р. і боронить по 1917 році. Московський
патріарх Сергій Староградський уклав 1929 р. угоду з урядом
СРСР, якою підтвердив стару зверхність уряду над церквою і
якою зобов’язався служити владі СРСР, бо вона – як він проголосив у своєму «послании» – від Бога походить. Уряд відновив Св. Синод, нічого не змінивши в його устрої, крім назви,
перезвавши на «Совет по делам Русской Церкви», що фактично і правно є міністерством (міністр Г.Карпов – комуніст,
певна річ). Єпископи та священики одержують від уряду сталу платню; єпископ – таку, як генерал.
Як бачимо, навіть стара царська «табель о рангах» існує в
СРСР. Направду, нічого нового не запровадили москвини в
СРСР крім того, що винищили всіх українських єпископів та
священиків.
Емігрантка княжна З.Шаховська, що вийшла заміж за бельгійського дипломата, їздила до Москви. Там її приймали урядові, церковні кола з почестями. Повернувшись вона написала: «Хоч би й усі москвини в СРСР стали б побожними, то
безбожницький уряд СРСР може спати спокійно. Ані єпископи, ані священики, ані побожні світські ніколи і ніякого бунту
проти уряду СРСР не вчинять». Аж до XVIII ст. московські
монастирі були в’язницями для політичних злочинців. Дуже
часто їх силоміць постригали у ченці. Щоб мовчали – відтинали їм язика. Щоб не бачили, чого не дозволено бачити – осліплювали. Кому хотіли вкоротити віку – морили голодом і т.п.
У монастирських льохах тримали закованих у ланцюги, там

були катівські приладдя. В’язнів доглядали ченці під керівництвом ігумена. Соловецький монастир власне й побудували
для ув’язнення великих політичних злочинців, а не для молитов. І справді, їх там завжди було багато. Запорізький кошовий Петро Калнишевський сидів замурований у келії 28 років
до смерті (1803). Ув’язнені в Тобольському монастирі, померли: Генеральний суддя Павло Головатий (1790 p.), військовий
писар Іван Глоба (1791 р.) та інші «сепаратисты». До 1917 р. в
Соловецькому «монастирі» каралося десятки політичних
в’язнів. По 1917 – багато тисяч.
Такий самий «прогрес» бачимо і в безбожництві. Наприклад, предки теперішніх комсомольців-безбожників ще 1611 р.
«вдерлися до кафедрального собору в Ростові, порубали труну св. Лаврентія на друзки, з митрополита здерли і шматували ризи, а його одягнули у смердюче лахміття і знущалися.
Пограбували все в церкві, а решту понищили. Дівочий монастир сплюндрували: ікони потоптали і попалили, чорниць оголили і зґвалтували. Так діялося перед тим і по тім, і в інших
містах, навіть і в Москві». Стєнька Разін зі своїми людьми під
час Богослужби в церкві бешкетували, блюзнірили, а по Богослужбі катували і вбивали священиків, забирали з церков усі
золоті і срібні речі, а решту нищили.» «Воєвода М.Салтиков
знущався з патріарха Гермогена і хотів його ножем краяти».
Сотні подібних та ще страшніших фактів задокументовано в
московських старих архівах і тисячі таких самих та гірших –
у нових архівах та спогадах жертв чи самовидців 1917-1964
pp. Різниця лише в тому, що до XVII ст. москвини могли здійснювати свою «побожність» лише у своїй Московщині, а по нашій
катастрофі 1709 р. під Полтавою дістали до своїх рук тисячі
багатющих кількасотрічних українських церков. Було що грабувати та нищити. Та монархічні Петри забирали лише дзвони з церков і робили з них гармати. Монархічні Катерини лише
роздавали своїм любасам українську землю. Соціалістичні ж
Петри та Катерини не лише нищать і грабують церкви, але
насамперед їх спаскуджують; вигублюють не лише священиків (як їхні предки), але й усю їхню рідню, сусідів і знайомих.
Чи ж не прогрес «боголюбивого, християнского народа-богоносця», як величають його московські письменники. Та розумніші з них пишуть: «На Вашу думку московський народ є
побожним. Брехня! Основою побожності є богобоязнь та чеснотливість взагалі. У московському ж народі нема найменших ознак, найменших слідів цього. Його «побожність» переповнена поганством та дикунськими забобонами. НІ! Московський народ у всій його духовності є глибоко безбожницький народ. Навіть попи наші є фактично безбожниками». З
В.Бєлінським погоджуються й інші московські письменники.
Наприклад, В.Салтиков каже: «Московська церква наскрізь
переповнена цілковито чужими християнству, поганськими і
навіть безбожницькими тенденціями». М.Бердяев: «Правду
кажучи, в московському народі є готовий до прийняття антихриста грунт». «Та ж антихрист не має чого робити в Московщині», — каже М.Булгаков. І він справді не мав що робити
в Московщині. «Цар від Бога. Був цар – був Бог. Не стало царя
– не стало Бога. Перехід від церкви до повного безбожництва
стався так легко, ніби в лазні новою водою змилися».
Московська інтелігенція була такою самою безбожницькою
(і то не лише соціалістична), як і московський народ, тобто
наскрізь безбожницькою. Народники проповідували безбожництво не лише словом, але й ділом, що набирало форми
дикунського блюзнірства. Це – до 1917 р. Сам безбожник, що
влаштовував п’яні, блюзнірські оргії, І.Прижов переодягнувся
в лахміття, взяв жебрацьку торбу і прилучився до гурту мандрівних московських жебраків, щоб дослідити їхнє життя та
побожність. Він пише: «Хоч я знав багато гидкого про побожність московського народу, все ж те, що я побачив та
почув, мандруючи з жебраками, направду перелякало мене.
Нормальній людині тяжко уявити таку безпробудну пиятику,
таке гидке блюзнірство, таку безсорому розпусту, такі дикунсько-жахливі пісні, такі поганські молитви з божевільним
реготом, такий моральний і фізичний бруд, який панував у
всіх монастирях, що до них заходив наш гурт жебраків. Ясна
річ, наш гурт брав дієву участь у всіх тих паскудствах... Я
також знайшов «пророка» Івана Яковлевича. Його життя –
це такий неймовірний, дикий фанатизм, темнота, розпуста,
що того не знайти і серед найдикіших дикунів. Серед селян
Московської, Тверської, Владимирської губерній я поназбирав тисячі морально брудних, сороміцьких оповідань про
священиків, ченців, черниць. Отже навіть безбожник перелякався глибочини безбожництва свого «народа-богоносца». З
зібраних фактів І.Прижов склав 1860 р. дві книжки: «Жизнь
Ивана Яковлевича» та «Юродивый». Московські селяни,
прийнявши в церкві причастя, не ковтали його, а зашивали в
«ладанку», закладали в рушницю і вистрілювали. У XVIII ст.
малописьменний селянин Даніїл Філіпов «заснував секту хлистовців. Він проголосив себе богом-Саваофом, а свого сина
Івана Суслова – Христом. Він навчав, що Христів і Дів Марій
є багато серед народу. Вчив, що людина може стати Богом.
Ця секта влаштовувала гуртові розпусницькі оргії. Робили
людину Богом не лише малописьменні Філіпови, але й еліта
московської інтелігенції.
Москвин живе у духовому і фізичному рабстві. Своє приниження він намагається надолужити містицизмом. Його
душу полонила божевільна манія його власної божественості
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(андротеїзм). Ф.Достоєвський у романі «Бесы» показав цю
манію жахливо реально. Герой роману Кирилов каже, що людина стане Богом, зміняться її почуття, думка і дії, зміниться
вона навіть фізично. М.Бакунін обгрунтував своє безбожництво у книзі «Бог и государство». В.Бєлінський – у листі до
М.Гоголя та в статтях. Він доводив, що глибоке безбожництво москвинів є запорукою великої майбутності Московщини.
М.Чернишевський, П.Чайковський, М.Маліков намагалися зробити собі Бога з людини. А.Михайлов мріяв про нову релігію
без Бога. М. Горький мав московський народ уже не за богоносця, але за самого бога. В.Маяковський робив Богом не
людину взагалі, але лише большевика». О.Блок – так само. Як
бачимо, духовний варвар-москвин підсвідомо робив свою
комуністичну ідеологію новою безбожницькою релігією (секулярною релігією). Його безбожність є не переконання, але
ВІРА (в неіснування Бога). Крім сліпої віри, москвин не мав
жодної іншої сили, яка підтримала б його. Віра в її найвищій
політичній формі месіанства стала рятівною догмою всього
духовного (а з нього й політичного) життя москвинів всіх
станів і всіх політичних поглядів, від старих монархістів до
нових комуністів. «Москва – III Рим» стала справжнім московським богом. І жертв тому богові чужою і навіть власною
кров’ю ніколи Московщина не шкодувала за всі минулі століття, не шкодує й тепер. Боввани на церквах, дика пиятика
на церковних святах, матюки і сварки на Богослужбі, діромоли, зогидження, плюндрування, нищення святинь, блюзнірство царів, єпископів, священиків, богословів, вигуби
патріархів, митрополитів, єпископів, таємна поліція в рясах,
розпусні «побожні» оргії царів, аристократії, мужиків, ченців,
черниць, безбожництво священиків, інтелігенції, простого народу, десятки тисяч закатованих у синодиках Іванів, Петрів,
Миколаїв і десятки мільйонів закатованих без синодиків у СРСР,
знищення цілих народів, церков з митрополитами, єпископами, священиками, парафіями й їхніми родинами. Від непроглядної давнини по сьогоднішній день. Кров, кров, кров. Катування, катування, катування. Нищення, нищення, нищення.
Вірні Бога любові, чи бога ненависті, крові, нищення? Християнство чи сатанинство?
Швед Йоган Батвідус захищав 1620 року свою докторську
дисертацію в Упсальському університеті на тему: чи москвини є християнами. Він доводив, що москвини не є християни. Професори визнали тезу доведеною і докторат дали.
Слушно. Християнство ж бо є релігією Любові, а набоженством москвина є САТАНИНСТВО.
РОЗПУСТА МОСКВИНА
Ще в XI ст. наш літописець писав: «Радимичі і Вятичі (предки москвинів — П.Ш.) живуть у лісах як звірі, їдять всіляку
нечисть, ведуть сороміцькі розмови у присутності своїх
батьків і сестер, а шлюбу не беруть». Ще й тепер існує в
Московщині т.зв. «снохачество», тобто статеві стосунки батька з жінками своїх синів. Московське суспільство не вважає
ті стосунки за розпусту. Навпаки, сини й їхні жінки вважають
те за честь для себе. Ці стосунки здійснюються відкрито,
навіть у присутності жінки старого та дітей. Ледве чи таке є
в африканських дикунів.
Датський дипломат А.Олеарій подорожував по Московщині
1633 р. Він бачив, як на церковному святі люди пиячили біля
церкви. Одна п’яна жінка заснула і лежала на вулиці заголена.
Побачивши її, п’яний мужик поліз на неї, а навколо них зібралися мужчини, жінки, дівчата, діти і сміялися та підбадьорювали «удальца». Це за дня, на вулиці.
По 1917 році московська «демократія» поширила розпусту
на безмірно більше мірило. Вона офіційно проголосила шлюб,
подружню вірність та родину буржуазним забобоном; проголосила законною і моральною «вільну любов». Вустами дружини В.Леніна Н.Крупської та більшовички О.Коллонтай навіть
заохочувала молодь, давши їй «наукову» засаду розпусти.
Потребу і легкість статевих стосунків вони прирівнювали до
потреби і легкості випити шклянку води.
Після такого заохочення молоді, середнього віку, старі вже
офіційно «женилися» і «розлучалися» кілька разів на місяць,
міняючи 5-10 «жінок» чи «чоловіків». За соціалістичним законом чоловік мусив платити розведеній жінці «аліменти» –
гроші на утримання дітей. Московки й кинулися плодити якомога більше дітей від якомога більше чоловіків. Діти виростали самопасом на вулиці серед малих повій та розбишак. Голі,
голодні вони прилучалися до юрби «беспризорных» дітейповій, дітей-злодіїв і навіть дітей-бандитів. З них творилася
мільйонова озлоблена сила. Нові голодранці (люмпен-пролетаріат) мали свої організації, свої закони й дисципліну. Сила,
що скидала царів і робила революції в історії.
Наступники В.Леніна добре знали навіщо той випустив із
в’язниць злодіїв і душогубів. Як обернути цю силу на підпору
уряду навчив їх Іван IV. Адже й НКВД заснували на тих самих
(аж до подробиць) засадах, що й «Пытошный приказ» Івана IV.
У 20-ту річницю ЧЕКА (НКВД) уряд СРСР урочисто підніс М.Єжову золоту відзнаку (емблему) опричнини – собачу голову з
мітлою. Сирота, що ніколи не відчула материнської, родинної
любові, ласки, а навпаки виросла серед злоби, розпусти, крові,
насильства, цілковито природно втрачала людські почуття і
ставала недолюдком, потворою, звірячішою за звіра. Вона
насолоджується, коли катує, мучить, убиває, бо ця насолода
є психічною винагородою (компенсацією) за каліцтво душі.
Додайте до цього ще й вроджену, з молоком матері всмоктану жорстокість, і маєте сучасного «опричника», чекіста, енкаведиста, ідеалом життя якого є розпуста та садизм. Тому
Московщина вишколює енкаведистів насамперед з «безпризорных», яким дає все, що вони вважають за вартісне: право знущатися з безборонних досхочу, жахати собою підвладних. Ось хто є основою теперішньої московської імперської
влади, всієї імперії. Це знають і московські емігранти. Вони
цілком відверто пишуть, що не змінять нічого в СРСР, коли
переберуть там владу, хіба змінять назви (і то не всі). Отже,
вигадають нову, привабливішу назву і старому НКВД.

8 стор.
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ПАТРІОТИ УКРАЇНИ! ВСТУПАЙТЕ В РЯДИ 10-ОЇ
ОКРЕМОЇ ГІРСЬКО-ШТУРМОВОЇ БРИГАДИ!
Будемо відверті: коли п’ять років тому на Донбасі, під орудою російських диверсантів, сепаратисти почали захоплювати адміністративні приміщення, а кордон України перетнули
російські танки, ми не були готові до цієї війни. І хоч моральний
дух та рівень патріотизму у добровольців і мобілізованих першої хвилі, був надзвичайно високий, все ж тактичних знань та
військових навиків не вистачало. А чому дивуватись: жоден
наш уряд не приділяв армії належної уваги, а при Януковичі її
взагалі цілеспрямовано розвалювали. Звідси і причина наших
поразок під Іловайськом, Луганськом, Дебальцевим… Втім, ми,
українці, зробили висновки і, навчаючись на власних помилках,
з нуля почали створювати нову армію, високопрофесійну і
боєздатну, армію, яка зуміла зупинити ворога, і маємо надію,
швидко звільнить від окупантів решту нашої території. І ці
нові, добре підготовлені підрозділи Збройних Сил України, пройшовши серйозний вишкіл навчань на полігонах, рушили в напрямку фронту. Саме до таких – принципово нових формувань – належить нещодавно створена 10-а окрема гірськоштурмова бригада.
1 вересня 2015 року, в місті
ішних операцій в зоні АТО, ПреБіла Церква, був сформований
зидент України Петро Порошен10-й окремий гірсько-піхотний
ко особисто вручив командиру
полк. І вже через місяць, усвібригади бойовий прапор бридомлюючи необхідність ствогади. А це дуже і дуже велика
рення в Збройних Силах Україчесть та шана, особливо для
ни спеціального наступального
підрозділу, якому лише рік. Врупідрозділу, який міг би вести
чення бойового прапора ознабойові дії в горах та штурмувати
чає, що, незважаючи на відносвисотні будівлі під час вуличних
но молодий вік існування бригабоїв, 1 жовтня 2015 року, 10-й
ди, вона показала себе як тверокремий гірсько-піхотний полк
де, стале, бойове військове форбув переформований в 10-у окмування, що здатне виконати
рему гірсько-штурмову бригаду.
будь-яке завдання із захисту теЗ цього моменту і почалась істориторіальної цілісності та незарія 10-ої бригади.
лежності нашої Вітчизни.
За рік існування підрозділ
Гідно виконавши поставлену
пройшов етап складних навчань.
командуванням задачу, 10-а
А потім почався фронтовий перОГШБр повернулась у ППД, в
іод, тобто «відрядження» в зону
місто Коломия, на бойове
АТО.
відновлення. На мирній териЗ травня по листопад 2016
торії бійці бригади не сиділи без
року бригада знаходилась на
діла. Навчання, учбові стрільби,
Сході, де під Донецьком, в райгірська підготовка, обкатка та
оні Мар’їнки та Красногорівки,
ремонт бронетехніки та автонадійно утримувала довірену їй
мобілів. Все це для того, щоб не
смугу відповідальності. За цей
втрачати навики, отримані на
час командування Збройних
попередніх навчаннях, і головне
Сил України високо оцінило
– закріпити безцінний фронтобойові досягнення особового
вий досвід. Адже в будь-який
складу бригади, адже країна має
момент підрозділ знову могли
знати своїх героїв і бути їм вдячвідрядити на фронт: ситуація на
на.
Сході, самі знаєте – стабільно
У день 25-ої річниці Незалежскладна. І до цього треба бути
ності України 8 військовослужготовим будь-якої миті.
бовців 10-ої ОГШБр були нагоАле поки бригада тут, то короджені
медаллю
«За
мандування старалось побудувзірцевість у військовій службі»;
вати бойову життєдіяльність
двоє бійців отримали медаль
підрозділу так, щоб кожен день
«За досягнення у військовій
особовий склад міг вчитись і
службі»; четверо отримали натренуватись. Адже у «Десятку»,
грудний знак «Учасник АТО»; дез моменту повернення у Колосятьом бійцям вручили нагрудмию, прийшло багато нових, моний «Знак військової пошани»;
лодих бійців, з яких треба було
один боєць отримав персональзробити професійних воїнів. І
ну грамоту від командувача Суцей процес, тобто поповнення
хопутних військ; чотирьох солособового складу бригади, тридатів нагородили грамотами від
ває й досі. Потреба в людях є.
Міністерства Оборони України;
Хоч 10-а бригада має, так би
57 бійцям були вручені грамоти
мовити, гірсько-штурмову спевід командира бригади; 34
цифіку, але тут раді бачити предвійськовослужбовці отримали
ставників різних, та, зрештою,
чергові звання; 22-ох бійців
абсолютно всіх військових спецвідмітили врученням футболок з
іальностей. Якщо ви, наприкемблемою 10-ої бригади; 67
лад, під час попередньої стросолдатам була винесена подякової служби були артилериска від командування. І що особтом, мінометником, кулеметниливо приємно, троє військовоском, механіком-водієм, зв’язкілужбовців бригади були предвцем, гранатометником, кухаставлені на отримання ордена
рем, то тут для вас знайдеться
«Богдана Хмельницького» ІІІ
робота за вашою військовою
ступеня. І найголовніше: власне
спеціальністю. При чому, якщо
на День Незалежності у Києві,
ви вирішили розпочати контракза суттєві досягнення особового
тну службу у «Десятці», то відтескладу 10-ої ОГШБр, у справі
пер вже не треба їхати на кілька
оборони держави та за ряд усп-
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місяців у навчальний центр, як
раніше, наприклад, у Старичі,
Яворів чи «Десну». Ні! Тепер,
щодо оформлення на контракт,
можна звертатись напряму у
штаб бригади у Коломиї, або у
місцевий військкомат. Після
проходження медкомісії і оформлення всіх необхідних документів, ви відразу прибуваєте у
частину, у Коломию, де й почнеться ваша служба без
відправки в навчальний центр
(якої, чого гріха таїти, так не люблять солдати). Якщо, скажімо, ви
взагалі не проходили строкову
службу і, відповідно, не маєте
жодної військової спеціальності,
то і це не є перешкодою для укладення контракту з ЗСУ і службою в 10-ій ОГШБр. Ноу, проблем! Вам виповнилось 18 років,
ви у відмінній фізичній формі, ви
є патріотом і бажаєте захищати
Батьківщину, приходьте у штаб
бригади у Коломиї, або у
військкомат за місцем проживання, і вам
допоможуть
підібрати військову спеціальність згідно ваших здібностей та уподобань. І ви – воїн, захисник Вітчизни! Крім поваги у
суспільстві, ви будете отримувати ще і непогану зарплату: від
семи тисяч гривень та вище,
плюс різноманітні пільги.
З 21 липня 2017 року по 30
квітня 2018 року 10-а окрема
гірсько-штурмова бригада виконувала завдання за призначенням в районі міст Попасна-Золоте-Гірське Луганської області.
За час виконання завдань
підрозділами бригади, було повернуто під повний контроль української влади два населених
пункти – Новоолександрівка та
Катеринівка, що було високо оцінено керівництвом держави.
Президент України – Верховний
Головнокомандувач Збройних
Сил України – особисто, в районі відповідальності бригади,
вручив особовому складу, який
проявив мужність та героїзм при
проведенні бойових операцій,
державні нагороди та відзнаки.
Після повернення із зони проведення антитерористичної
операції понад 200 військовослужбовців були заохочені державними та відомчими відзнаками, медалями, грамотами та
подяками. А за період виконання бойових завдань було заохочено 961 військовослужбовця.
На сьогоднішній день бригада продовжує виконувати завдання за призначенням.
Отож, якщо ви, шановні читачі,
бажаєте приєднатись до цього
славного підрозділу, то двері 10ої окремої гірсько-штурмової
бригади завжди відкриті для патріотів!
Бажаючим укласти контракт
та проходити військову службу у Збройних Силах України
звертатися для співбесіди і подальшого оформлення документів у Турківський районний
військовий комісаріат за адресою: м. Турка, вул. С. Стрільців,
9,
тел.:
0662204209,
0961375510.
Районна призовна комісія.

25 жовтня 2019 року
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ДБ №291827,
видане управлінням соцзахисту Турківської РДА на ім’я Марії Степанівни Кузан, вважати недійсним.
Продається будинок (45 км. від Львова), площею 118 м. кв., у
доброму стані. Є газ, світло, сад, господарські будівлі, пластикові
вікна. Ціна – договірна. Тел.: 0970547921, Марія.

У РОЗЛУЧІ ЗІТКНУЛИСЯ
ОПЕЛЬ ТА СІТРОЕН
Минулої неділі в с. Розлуч, на дорозі Львів-Самбір-Ужгород,
трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох іномарок. 58-річний водій, житель с. Явора, їхав з компанією автомобілем Сітроен в бік Розлуча, і коли повертав на базу відпочинку «Карпатський Замок» його наздогнав Опель, під керуванням 34-річного жителя с. Ясениця Замкова Старосамбірського району.
Від удару Сітроен перекинувся з проїжджої частини в кювет. В
результаті постраждало 3 особи з Сітроена. Двоє з них від госпіталізації відмовилися, а водій зараз перебуває на лікуванні в нейрохірургічному відділенні 8-ої клінічної лікарні м. Львів. У нього травма шийного відділу хребта.
Наш кор.
Втрачений договір дарування на земельну ділянку – № 1260 від 21.10.2010р.,
виданий турківським державним нотаріусом, вважати недійсним.

Турківська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта - проект рішення сесії міської ради «Про
затвердження Правил утримання домашніх тварин на території
Турківської міської ради».
Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу
до проекту рішення розміщено на офіційному сайті Турківської
міської ради (turka-mrada.gov.ua) у спеціальному розділі «Прозоре
місто» (підрозділ «Регуляторна політика»).
Термін приймання пропозицій та зауважень – один місяць з дня
оприлюднення даного повідомлення.
Пропозиції та зауваження просимо надавати в письмовій формі
на адресу розробника: Турківська міська рада, пл. Ринок, 26, м.
Турка, 82500, за тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу:
turkamrada@ukr.net
Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Звертатися за тел.: 067-54-16258, 095-230-41-81, 067-541-6224.

Продається трактор Т-16 М, з
косаркою.
Куплю шкіру ВРХ.
Тел.:
0973410398;
0668015338.

Загублені документи: атестат про середню освіту – AC № 002939,
виданий Середянською середньою школою 29 червня 1990 р.; диплом – СТ-І № 043798, виданий 28/12/1992р. Львівським медичним
училищем підготовки та підвищенням кваліфікації; трудова книжка
БТ-ІІ № 6744534, видана 10/02/1990р. 1-ою міською клінічною лікарнею ім. князя Лева м. Львів на прізвище Лілії Миколаївни Кузан,
вважати недійсними.

СПІВЧУВАЄМО
Колектив, депутатський корпус, виконком Вовченської сільської
ради висловлюють щире співчуття сільському голові Вірі Дмитрівні
Дупіряк з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка –
Михайла Михайловича.
Колктив Вовченського НВК висловлює глибоке співчуття сільському
голові Вірі Дмитрівні Дупіряк з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті чоловіка – Михайла Михайловича.
Працівники Народного дому та бібліотеки с. Вовче висловлюють
щире співчуття сільському голові Вірі Дмитрівні Дупіряк з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка.
Працівники Турківського районного суду висловлюють глибоке
співчуття секретарю суду Андрію Ярославовичу Федорку з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті тестя.
Працівники Пенсійного фонду України висловлюють щире співчуття головному спеціалісту Аллі Михайлівні Федорко з приводу тяжкої
втрати – смерті батька – Михайла Михайловича Дупіряка.
Колектив Ільницької сільської ради висловлює щире співчуття
Вовченському сільському голові Вірі Дмитрівні Дупіряк з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка.
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