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ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОДА ЮРІЙ
ХОЛОД ВІДВІДАВ ТУРКІВЩИНУ
На початку тижня, не так давно призначений на
посаду заступника голови Львівської ОДА, Юрій Холод здійснив візит на Турківщину. Разом з першим
заступником голови Турківської РДА Миколою
Яворським та заступником голови Турківської
районної ради Василем Костишаком він побував у
с. Нижня Яблунька й ознайомився з ходом будівельних робіт лікарської амбулаторії. На даний час
тут вимурувано стіни і будівельники готові приступити до облаштування даху. Спілкуючись з робітниками та керівництвом підрядної організації,
чиновник ОДА наголосив, що роботи з будівництва амбулаторії необхідно закінчити вчасно та провести їх якісно. Більше того, здача в експлуатацію об’єкта вже може відбутися до кінця року.
– 31 жовтня закінчується договір з підрядними організаціями і, промоніторивши здійснену роботу на об’єкті,
ми вирішимо, з ким продовжувати співпрацю, а з ким
вона буде припинена. Основна вимога до підрядників
– якісне будівництво і вчасна здача об’єкта, – наголосив Юрій Холод.
Нагадаємо, що подібний об’єкт споруджують і в с. Либохора. А загалом по області буде збудовано 43
амбулаторії загальної практики сімейної медицини, оснащені сучасним медичним обладнанням.
Відвідавши Нижньояблунський НВК та ознайомившись з проблемами, що виникають в питаннях
продовження будівництва навчального закладу,
де в 2017 році відбулося урочисте відкриття ( хоч
об’єкт не здано в експлуатацію), чиновник ОДА
доручив управлінню капітального будівництва
перерахувати проектно-кошторисну документацію та відновити будівельні роботи у наступному
році.
Також Юрій Холод оглянув помешкання в м. Турка, яке планують купити для особи з числа дітейсиріт. Це квартира, що перебуває в досить-таки
непоганому стані й придатна до проживання. Загалом програма купівлі житла для дітей, позбавлених батьківського піклування, в нашому районі
діє вже 3 роки. Раніше було куплено будинки
дітям-сиротам в селах Явора та Вовче. Щоправда, в останньому ще ніхто не проживає, а в Яворі
місцеві мешканці іноді мають зауваження до тих,
хто оселився в будинку. В цьому році уже закуплено дві квартири у м. Новий Розділ. Найближчим часом придбають і в м. Турка. Це зроблено за кошти районного та обласного бюджетів, відповідно
170 тисяч гривень та 443200 гривень. 365395 гривень передбачено як субвенцію з державного бюджету на придбання ще одного помешкання в м. Самбір.
– Житло має відповідати усім технічним нормам та бути комфортним для проживання дітей, –зазначив заступник голови Львівської ОДА.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Церковний комітет та парафіяни церкви Святого
Миколая с. В. Висоцьке щиросердечно вітають з ювілейним днем народження прекрасну душею, мудру,
добру, енергійну, щиру людину – їмость Валентину і
бажають їй сонячних ранків, чистих світанків, променів
сонця у кожне віконце, щирої ласки, душевної казки, щастя без ліку
і доброго віку!
Хай вік Вас благоукрашає,
Сплітається вінцем хороших
справ.
Життя по висхідній триває,
Щоби рік кожен мудрості додав.
Такої, що іде від Бога,
Що вказує буття високий
зміст.
Ваша любов і мудрість – нам
в житті підмога,
Що укріпляє наш духовний хист.
Хай Бог Вам всюди помагає
Здоров’я та наснагу подає.
Усі Ваші діла благословляє,
Душевну радість, милість Вам зішле!

Відділ освіти Турківської РДА, районна профспілкова організація працівників освіти району
шлють найщиріші
вітання з нагоди ювілею
методис ту
відділу освіти
Любі Іванівні
Сакаль і бажають шановній
ювілярці довгих
років життя
в
міцному здоров’ї, сімейному затишку,
достатку, мирі та злагоді, під Божою
опікою та благословенням.
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо,
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

1 листопада святкує свій 60-річний ювілей чудовий сім’янин, люблячий, дбайливий чоловік і батько, найкращий дідусь,
добрий сват, житель с. Радич – Михайло Миколайович Сас. Із
ювілеєм його вітають дружина Марія, сини
Петро і Михайло, невістки Василина і
Світлана, любимі дідусеві онучки Божена
і Вероніка, свати із Завадівки і Харкова, і
бажають йому щастя і здоров’я, родинного затишку, достатку і добра, Божої опіки і
благословення. Хай буде тепло від усмішок і щирої шани. Многая і благая Вам літ!
Спасибі, рідненький, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не
тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!

Наймилішу, найдобрішу, найчарівнішу хресну маму, жительку
с. Буковинка, Дарію Ярославівну Комарницьку з нагоди її ювілею вітає похресниця Марія і бажає ювілярці здоров’я, щастя,
добра, радості та присвячує наступні рядки:
Хай не спішать літа на Ваш поріг,
Хай повсякчас здоров’я прибуває,
У цей святковий день я від душі
Всього найкращого бажаю.
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді прожить.
Бажаю від сонця – золота,
Від людей – добра,
Від друзів – вірності,
Від рідних – любові і ніжності.
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
А ніжна усмішка осяє чоло.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Хай доля дарує літа і літа,
А в серці завжди хай живе доброта.

Щиро вітаємо з ювілеєм – 55-річчям – дорогу і люблячу,
добру і щиру, чуйну і турботливу дочку, дружину, матусю, бабусю
– Ганну Миколаївну Ірод, жительку с. Н. Висоцьке.
Дорога наша, нехай це прекрасне життєве свято принесе
Вам радість і душевне тепло, гарний настрій, любов рідних і
повагу друзів.
Міцного Вам здоров’я, життєвої енергії і наснаги , родинного
затишку і благополуччя, Божого благословення – на многії літа!
Нехай Господь здоров’я й щастя посилає,
На всіх шляхах благословляє.
Хай дасть наснаги Вам і сили,
Щоб без горя і журби весь свій
вік прожили.
Нехай сяє кожен день добром,
Хай радість птахом кожну мить
співає,
Хай наша вдячність, шана і любов
Вам у житті завжди допомагають.
З повагою – батьки Микола і Марія, чоловік Ярослав, сини
Михайло, Василь, Микола; дочки Ірина, Іванна, Галина; зяті
Віталій, Роман, Михайло; невістка Наталія, онуки – Микола,
Роман, Максим, Андрій, Вероніка та Іван.
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«БОЙКIВЩИНА»

З ПЕРЕДОВОЇ – НА ЗУСТРІЧ
З РІДНИМ КОЛЕКТИВОМ
Після закінчення Дрогобицького педагогічного інституту, Іван Бельський пішов працювати вчителем фізичного виховання в рідну Головську ЗОШ І-ІІ ст. А два роки тому він, батько
трьох дітей, палкий патріот рідної землі, усвідомлюючи свій обов’язок перед Батьківщиною,
добровільно пішов служити за контрактом у славну, 24-у окрему механізовану бригаду ім.
короля Данила. Від початку російської агресії підрозділи цієї бригади були залучені до бойових
дій на багатьох напрямках війни на Сході. Її бійці брали участь у боях за Красний Лиман і Лисичанськ, стояли в обороні блокування російського кордону, зазнавши тоді втрат від російської
ракетної атаки під Зеленопіллям, бригада вела бої в Георгіївці і Лутугиному, під Луганським
аеропортом, а зараз впевнено тримає позиції в районі Мар’їнки. Педагог гордиться, що служить у цій бригаді, з такими відважними і безстрашними побратимами, які за кожен клаптик
рідної землі готові віддати своє життя. Від’їжджаючи на передову, Іван Миколайович обіцяв
усім: як тільки приїде у відпустку, зразу побуває у рідній школі. І свою обіцянку виконав.
– Дізнавшись, що наш Іван
Миколайович у відпустці, у
батьків, ми, колеги по роботі,
разом з учнями, запросили
бійця ООС на зустріч. Іван Миколайович з радістю прийняв
запрошення, – каже вчитель
школи Федора Головчанська.
– Під керівництвом директора школи Лідії Костик усі школярі якнайкраще підготувалися до цієї хвилюючої зустрічі.
Для гостя був організований
чудовий концерт – учасники
натхненно
декламували
вірші, співали пісень, читали
гуморески. Потім у теплій
дружній атмосфері відбулася щира розмова з бійцем про нелегкі фронтові будні. Дітей цікавило все: як
там, на війні, чи, бува, не страшно, чи сумує за рідним домом? Вчитель-фронтовик старався відповісти
кожній дитині.
На пам’ять про зустріч учаснику ООС Івану Бельському від колективу школи було вручено подарунок
– образ, який стане для відважного воїна оберегом. А ще всі бажали йому та його побратимам міцного
здоров’я, миру і швидкого повернення додому.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ЦЕ Ж ТРЕБА ТАК
ДЕГРАДУВАТИ, ЩОБ
БИТИ МАТІР!
У структурі злочинів, що є в провадженні слідчих
Турківського відділення поліції – чимало таких, що
пов’язані з побутовими конфліктами. Із застосуванням сили з’ясовуюють обставини рідні, сусіди,
«друзі». І якщо бійку між двома колегами, що не поділили пляшку оковитої, ще можна зрозуміти (хоч і не
виправдати), то ситуація, коли син б’є рідну матір,
не піддається здоровому глузду.
Про випадок, який не так давно трапився в с. Мельничне,
адекватній людині не те що розповідати важко, а й навіть
уявити таке. В ході побутового конфлікту, місцевий житель,
громадянин Г, 1972 р.н., будучи в стані алкогольного сп’яніння, накинувся з кулаками на свою неньку, 1951 р.н., нанісши їй удари в обличчя та груди. З відповідною заявою
потерпіла звернулася до поліціянтів, які відкрили кримінальне провадження, і справу вже скеровано до суду.
Схоже, що син-розбишака за свій проступок заплатить
всього-на-всього – 850 грн. Але чи пробачить насилля стосовно матері, яка його народила і якось виховала, Господь...
На жаль, такі випадки є не поодинокими на Турківщині.
Наш кор.

1 листопада 2019 року

Педагогічний колектив Завадівського НВК щиросердечно
вітає з ювілейною датою Любов Іванівну Сакаль, вчителя
біології та хімії, методиста відділу освіти – чуйну, щиру, добру,
товариську колегу по роботі – і бажає шановній ювілярці
міцного-міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, світлої радості в житті, поваги
– від людей, любові – від рідних, рясних
Божих благословінь.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем
ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Педколектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. щиросердечно вітає
з ювілейним днем народження вчителя зарубіжної літератури Ігоря Михайловича Лихву і бажає шановному ювіляру
доброго здоров’я, родинного благополуччя, Божого благословення.
Ваш ювілей – щаслива й гарна
дата,
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла!

СРІБНА МЕДАЛЬ
МАР’ЯНИ РИНЧАК
24-26 жовтня Боринський професійний ліцей НПР брав участь
у ІV Національному конкурсі «Дні української кухні – 2019». Представляла навчальний заклад на конкурсі учениця ІІІ курсу групи
«Кухар.Бармен» Мар’яна Ринчак.

СТАТУС УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
МАТИМУТЬ І ДОБРОВОЛЬЦІ
У вівторок депутати Верховної Ради України зробили важливу спробу відновити справедливість щодо бійців добровольчих батальйонів, які першими стали на захист державного суверенітету України в боротьбі з московськими окупантами в Донецькій та Луганській областях у 2014 р. У першому читанні було прийнято законопроект, що передбачає статус учасників бойових дій українцям, що самоорганізувалися й об’єдналися в добровольчі формування,
які активно брали участь у бойових діях не менше 30 календарних днів, незалежно від перерв,
але не увійшли до складу офіційних військових формувань.
Цей законопроект підтримало й 25 народних депутатів, представників Львівщини, в тому числі депутат від нашого виборчого округу Андрій Лопушанський. Коментуючи проголосований законопроект,
нардеп сказав: «Думаю, що не треба пояснювати моїм землякам важливість цього законопроекту.
Кожен з нас, хто більше, а хто менше, долучився до волонтерського руху допомоги бійцям. А хтось і сам
став бійцем. У кожного з нас був чи є на фронті син, брат, сестра, кум, сват, зрештою сусід, товариш чи
знайомий. Ми пам’ятаємо про загиблих і шануємо живих героїв. На захист незалежності України та її
територіальної цілісності піднялися тисячі українців у добровольчих батальйонах, які показали зразки
мужності. Але так сталося, що держава й досі не оцінила їх належним чином. Вони не мають статусу
учасника бойових дій. І дякувати Богу, що днями нам вдалося зробити перший і важливий крок для
відновлення справедливості. Бійці добробатів таки будуть мати статус учасників бойових дій з усіма
передбачуваними пільгами, як усі ветерани АТО-ООС. Я переконаний, що Верховна Рада вже найближчим часом підтримає законопроект у другому читанні та в цілому».
Справді це – важливе рішення. Адже на Турківщині є патріоти, які з 2014 року й по сьогоднішній день
на фронті, не маючи статусу УБД.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дівчина любить кулінарну справу, тому й успіх прийшов не випадково: срібна медаль у номінації «Перша страва» «Кулешик з білих
сушених грибів».
До конкурсу ученицю готували майстри виробничого навчання
Катерина Вархол та Катерина Суп, які є справжніми майстрами
своєї справи, майстрами відповідно ІІ та І категорії, мають великий
практичний досвід та навики індивідуальної роботи з учнями.
Всього цього вони досягли, проходячи виробничі практики на базах відпочинку в Одеській області, на березі Чорного моря.
Тому й висока нагорода учениці – своєрідний підсумок наполегливої праці обох майстрів.
На конкурсі у Львові незалежне журі, у складі президента ГО
«Західна Шефгрупа» Євгенія Сушка, судді WACS Вячеслава Совенка та головного судді Павла Маковки, визнало страву«Кулешик з
білих сушених грибів» однією з найкращих, яка заслуговує високої
нагороди – диплома та срібла у намінації «Перша страва».
Щиро вітаємо Мар’яну та бажаємо їй нових успіхів і перемог.
Орися РИК,
викладач української мови та літератури ліцею.
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«БОЙКIВЩИНА»

ПРО БЮДЖЕТ, ДОРОГИ ТА
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН
найбільше говорили на колегії Турківської РДА
Учора відбулася чергова колегія Турківської райдержадміністрації, яка розглянула більше десяти питань, пов’язаних із
життєдіяльністю району. Очевидно, це буде останнє засідання в теперішньому складі, адже уже найближчим часом, кажуть, буде призначено нового керівника РДА.
Природно, що під завершення року одним із головних питань було фінансове, що стосується дохідної та видаткової
частини районного бюджету.
Доповідав начальник фінансового управління Володимир
Юсипович. Так за 9 місяців поточного року до бюджету Турківського району надійшло податків і податкових платежів , не
включаючи трансфертів, в сумі
55 174,8 тис. грн., при планових
бюджетних призначеннях, в сумі
53358,1 тис. грн., що становить
103,4%.
Основним джерелом надходжень до бюджету є податок на
доходи з фізичних осіб, надходження від якого становить
35324,9 тис. грн. Це 64,0 відсотка від загальної суми надходжень. Зростання надходжень
даного платежу, у порівнянні з
відповідним періодом минулого
року, становить 4697,7 тис. грн.
за
рахунок
збільшення
мінімальної заробітної плати.
Надходження єдиного податку становить 6547,9 тис. грн., а
це 11,9 відсотка до загальних
надходжень. У порівнянні з
відповідним періодом минулого
року, надходження збільшилися
на 1747,0 тис. грн.
Зросли надходження й від податку на майно, в тому числі плата за землю. За 9 місяців поточного року ця сума збільшилася
на 3016,7 тис. грн. і становить
7425,2 тис. грн., що складає 13,5
відсотка до загальних надходжень. Натомість зменшилися
надходження акцизного податку в порівнянні з минулим роком
на 383,4 тис. грн. Основна причина – недопоступлення даного
податку, зменшення реалізації
паливно-мастильних матеріалів. Як позитив, варто відзначити, що виконано планові показники по всіх бюджетах. У порівнянні з відповідним періодом
минулого року, надходження
збільшилися на 9967,2 тис. грн.,
або на 15,9 відсотка.
Щодо видаткової частини, то
доповідач наголосив, що використання бюджетних коштів за
9 місяців 2019 року – при уточненому плані 469346,0 тис. грн.
складає 425585,7 тис. грн., або
90,8% відсотка, в тому числі заробітна плата з нарахуванням –
206218,3 тис. грн., медикаменти – 627,4 тис. грн., продукти харчування – 2335,8 тис. грн., оплата комунальних послуг – 8630,3
тис. грн., виплата допомог і субсидій – 177409,3 тис. грн., та інші
видатки – 38994, 9 тис. грн.
Додаткова потреба (дефіцит)
в коштах на виплату заробітної
плати працівникам бюджетних
установ на початок 2019 року
становила 27210,1 тис. грн., в
тому числі: по установах освіти
– 17347, 0 тис. грн., по установах охорони здоров’я – 6523,5
тис. грн., по установах культури
– 3257, 0 тис. грн., установи
фізичної культури – 82,6 тис. грн.
З метою забезпеченості коштами на заробітну плату та недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі,

бюджетними установами розроблено та затверджено розпорядженням голови Турківської
РДА №17 від 24.01. 2019 року
заходи щодо економії бюджетних коштів та збільшення надходжень до місцевих бюджетів
на суму 7905,6 тис. грн.
Крім цього, протягом 2019
року планується додатково отримати кошти за рахунок перевиконання дохідної частини в сумі
1600,0 тис. грн. ( кошти будуть
скеровані на заробітну плату
працівникам бюджетних установ), за рахунок уточнення
вільних залишків планується
направити на заробітну плату
1500,0 тис. грн. (залишки освітньої субвенції – 1500, 0 тис. грн.).
Відділом освіти заплановано
додатково отримати економію
коштів від проведення оптимізації мережі 11 навчальних закладів на суму 2106,2 тис. грн. По
медичних закладах району планується
додатково:
по
Турківській КЦРЛ – скоротити
ліжковий фонд в кількості 20
ліжок, що дасть економію 510,0
тис. грн.; по Боринському комунальному
некомерційному
підприємству «Боринська районна лікарня» скоротити ліжковий фонд в кількості 25 ліжок,
що приведе до економії бюджетних коштів в сумі 620, 0 тис. грн.,
та скоротити 11,5 ставок (12 штатних одиниць) на суму 92,2 тис.
грн. Разом по медичних закладах району планується зекономити ще 1222,2 тис. грн.
Всього від проведених заходів
та уточнень планується спрямувати на заробітну плату 14334,0
тис. грн.
Станом на 1 жовтня 2019 року
виконання по заходах економії
становить 5082,1 тис. грн., в
тому числі за рахунок скорочення 12,25 шт. од. – 119,5 тис. грн.,
надання відпусток без збереження заробітної плати – 2587,9
тис. грн., обмеження виплат
необов’язкового характеру –
463, 3 тис. грн.., незаповнення
вакантних посад та тимчасово
відсутніх працівників – 411,4 тис.
грн., уточнення залишку освітньої субвенції на заробітну плату в сумі 2500, 0 тис. грн. Станом
на 1 жовтня дефіцит по заробітній платі по установах району становить 22128,0 тис. грн.
Хоча є надія, що у грудні, за рахунок державної субвенції, таки
вдасться погасити заборгованість.
З наступного тижня розпочнеться опалювальний сезон у
всіх 48 школах та двох позашкільних закладах, що функціонують в районі.
Доповідаючи на колегії, начальник відділу освіти Оксана
Манюх проінформувала, що 10
шкіл району опалюються електричною енергією, дві (Турківська ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 та БДЮТ) –
газом, у Турківському НВК постачальником тепла є ТзОВ
«Прикарпаття Інвест», у ще
трьох школах встановлено комбіновані котли, які працюють на
вугіллі та дровах, у десяти навчальних закладах встановлено

котли, що працюють на вугіллі, а
також дві школи опалюються
дровами, у всіх решта – пічне
опалення на дровах та вугіллі.
І якщо з постачанням електрики проблем нема ніяких (зрештою, як і закупівлею дров), то завезення вугілля дещо затягується через те, що двічі – у березні
та в червні – не відбулися аукціони. Останній, третій, оголошено у липні. Але, після визначення переможця, одним із учасників було подано скаргу до
АМКУ, яку розглянуто 16 жовтня,
а 21-го вона надійшла до відділу
освіти. Наступного дня визначено переможцем по закупівлі –
ТОВ «Вуглеторфзбагачення».
На даний час триває період оскарження, який закінчиться 2
листопада, і вже після цього
відділ освіти може укласти угоду
на постачання вугілля. А на початок опалювального сезону ще
є минулорічні залишки вугілля.
Станом на 1 жовтня це 69,51
тонни.
Не вистачає коштів, в сумі 500
тис. грн., для закупівлі теплової
енергії Турківській КЦРЛ до завершення 2019 року. Опалення
лікувального корпусу по вул.
Військове Містечко здійснює
ТзОВ «Теплоінвестсервіс». Це
підприємство продало лікувальному закладу 463,7 г/кал, на
суму 921,2 тис. грн. Всі кошти використано. До того ж, 50 тис.
грн. медикам додатково необхідні на оплату електроенергії.
Опалення у відділах Турківської КЦРЛ проводиться твердим
паливом. Поліклінічне та дитяче відділення – вугіллям, дровами. За опалювальний сезон
2018-19 років використано 65
тонн вугілля та 30 м куб. дров.
На опалення у 2019-20рр. проведено процедуру закупівлі дров
твердих порід на суму 49 тис. грн.
У даний час завезено більше
30 м. куб. дров. Також проведено процедуру закупівлі вугілля на
суму 173,7 тис. грн., завезено 30
тонн.
Віриться, що без надзвичайних ситуацій пройде опалювальний сезон у закладах культури.
Частину дров тут закуплено.
Деякі керівники народних домів
самотужки їх заготовили, як і
працівники ФАПів, а в багатьох
медичних та культурних закладах району приміщення обігріватимуть традиційно камінами.
На колегії обговорено питання заготівлі піщано-соляної
суміші для підсипки доріг в зимовий період. При потребі 725
тонн, уже вивезено на дороги
342. Майже сто тонн є ще в залишку на складах в Яворі та
Турці. Щодо наявності техніки
для розчистки доріг, то її сьогодні є в районі 8 одиниць. Половина з них готові до роботи, а
інші – потребують ремонту.
Але хочеться вірити, що цьогорічна зима буде малосніжною
та не дуже морозною, а відтак
матеріалу для підсипки та
транспортних засобів буде достатньо для забезпечення проїзду на всіх шляхах району. Втім,
якщо треба буде допомоги, то
можна до цієї справи долучати
й приватників, в яких є різна техніка. Треба лишень, щоб було
взаєморозуміння між ними та
владою.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Від щирого серця вітаємо з ювілейним днем народження, яке святкував 31 жовтня, дорогого і люблячого Михайла Даниловича Комарницького із с. Либохора.
Бажаємо Тобі, рідненький, міцного здоров’я, щасливої долі і добра, великих
надій і гарних мрій, вірних друзів і
здійснення бажань. Хай Господь Бог
Тебе благословляє на довгій життєвій
дорозі!
В цей день святковий і прекрасний
Хай небо сміється Тобі голубе.
Хай щастя дорогу квітами встелить
І промені сонця цілують Тебе.
Хай Тобі, любий, життя буде світлим,
Хай роки любистком пахучим цвітуть,
Земних Тобі радощів, щастя довіку!
Хай Тебе люблять, шанують і ждуть!
З любов’ю – мама, тато, сестри Мирослава і Марія, швагро Василь, племінник Макарчик, бабуся Марія, стрики
Михайло та Степан, стрина Марія, двоюрідні сестри Наталка і Марійка з Євгеном.

Шановна громадо Львівщини!
На посаді заступника голови ЛОДА сьогодні в мене минає
рівно місяць. Я вник у роботу ЛОДА, особливо у ті профілі, які
мені доручив курувати голова ЛОДА Маркіян Мальський, а
саме: освіта, медицина, культура, спорт, проекти місцевих
ініціатив.
У мене особисто сформувалась
чітка думка про роботу керівників
моїх профільних департаментів, але,
перш ніж я офіційно повідомлю голові ЛОДА свою позицію щодо них,
ПРОШУ ВАС висловитись щодо
ЕФЕКТИВНОЇ, ЧИ НЕЕФЕКТИВНОЇ
РОБОТИ таких керівників:
- Ігор Гайдук - в. о. директора департаменту освіти і науки ЛОДА,
- Ірина Микичак - директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА,
- Мирослава Туркало - директор
департаменту культури, національностей та релігій ЛОДА,
- Роман Хім’як - начальник управління фізичної культури та спорту
ЛОДА.
Оскільки за останні тижні на адресу окремих керівників ми в ЛОДА
отримуємо десятки звернень
(скарг), зауважень та критики, чуємо звинувачення на сесіях
Львівської обласної ради, прошу висловити Ваші думки з приводу
діяльності вищезгаданих керівників.
Дякую!
Іван СОБКО,
заступник голови Львівської обласної
державної адміністрації.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
№ 224 від 28.10.2019 року

Про початок опалювального сезону
2019/20 років
Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», та у зв’язку із зниженням середньодобової температури повітря нижче +8о С протягом трьох діб,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Встановити початок опалювального сезону для бюджетних установ району, населення, та інших категорій споживачів, з 31 жовтня 2019 року.
2. Копію розпорядження подати департаменту розвитку та експлуатації житлово–комунального господарства обласної державної
адміністрації.
3. Відділ житлово-комунального господарства та інфраструктури
районної державної адміністрації (Сподарик О.В.) інформацію про
запуск котелень подати електронною поштою департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.
4. Зміст розпорядження опублікувати в районному часописі «Бойківщина» та довести до відома керівників установ.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Перший заступник голови
районної державної адміністрації М.М.ЯВОРСЬКИЙ.

4 стор.

«БОЙКIВЩИНА»
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ПРИЙДІТЬ У МЕДЗАКЛАД І
ЗРОБІТЬ ЩЕПЛЕННЯ,
адже в Україні, за прогнозами лікарів,
можлива епідемія дифтерії
І це може справді статися найближчим часом, бо рівень вакцинації серед
дітей, а особливо дорослих, дуже низький. Саме з цього приводу, наприкінці
минулого тижня, з ініціативи Турківської районної державної адміністрації, у
районному Центрі первинної медико-санітарної допомоги відбулася розширена нарада, за участі головного лікаря РЦ ПМСД Миколи Яцкуляка, заступника
голови Турківської РДА Юрія Лила, сімейних лікарів, працівників лабораторного відділення Турківської КЦРЛ, лабораторного відділення Старосамбірського
міжрайонного відділу, представників ЗМІ.
Ситуація із захворюванням на дифтерію є досить серйозною, адже вже офіційно зареєстровано більше десятка випадків захворювання на дифтерію серед
студентів університету м. Ужгород, зафіксовано і підтверджено 2 випадки захворювання на дифтерію у Києві та один випадок – у Тернопільській області. Тож
протягом жовтня в Україні вже зареєстровано 20 випадків цього захворювання.
– Тому ми не можемо стояти осторонь
цієї проблеми, тим більше, що район
межує із Закарпатською областю, та й багато наших дітей навчається в Ужгородському університеті, чимало жителів Турківщини працюють на Закарпатті, – сказав,
відкриваючи нараду, Микола Яцкуляк. –
Тому робимо все можливе для того, щоби
не допустити епідемії цього небезпечного захворювання – в районі, у
зв’язку із спалахом цієї хвороби
на Закарпатті. Наше завдання –
провести протиепідемічні заходи більш інтенсивно, мобілізовано і в стислі терміни та залучити
до цього всі сили і засоби, які нам
доступні. Адже дифтерія – це небезпечне гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі та через предмети побуту (посуд,
іграшки). Характеризується захворювання місцевим фіброзним
запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцевосудинної та нервової системи.
Дифтерія проявляється у вигляді
ангіни, коли у горлі утворюються
плівки, що можуть ускладнювати
дихання та ковтання. Вже введено в дію графік роботи, без вихідних
(в суботу – з 9.00 до 18.00 год., у неділю
– з 10.00. до 15.00 год.), кабінету профщеплень ( №3), що знаходиться на першому поверсі корпусу РЦ ПМСД. У
вихідні дні також тут чергують лікар та дві
медсестри. Перед щепленням, пацієнта
огляне лікар на предмет тимчасових чи
постійних протипоказань. Якщо проблем
зі здоров’ям немає, особу провакцинують. Коли ж, не дай Бог, станеться спалах цієї хвороби у районі, то до ліквідації
мають бути задіяні не тільки фахівці первинної ланки медицини, а й всі інші служби. З цією метою й запросили на нараду
представників бактеріологічного відділу,
які обстежуватимуть пацієнтів на предмет виявлення дифтерійної палички – так
зване носійство. Якщо ж виявлять випадок цього захворювання, будуть обстежені всі особи, які контактували з хворим,
проведено їх ізоляцію та лікування. Хворого з ангіною відразу ж скеровуватимуть
на стаціонарне лікування, з проведенням
детальнішого лабораторного обстеження. Але усіх цих проблем, зазначали присутні, можна уникнути, якщо буде проведена масова вакцинація.
– Три працівники бактеріологічного
відділу лабораторного відділення Турківської КЦРЛ, згідно складеного графіка,

в ургентному порядку, чергуватимуть на
випадок поступлення осіб з підозрою на
дифтерію, – запевнила бактеріолог Леся
Сушицька. – Пробірок, матеріалу для
проведення лабораторних аналізів у нас
достатньо. Одне прохання, щоби доставляли аналізи з населених пунктів району
в Турку вчасно.
Буде вирішена ситуація й з приміщеннями, куди госпіталізовуватимуть хворих
на випадок спалаху дифтерії. У першу чергу приймати хворих з підозрою на дифтерію буде КНП «Боринська районна лікарня», адже там є інфекційний відділ. До
речі, під час наради заступник голови Турківської райдержадміністрації Юрій
Лило, в телефонному режимі, вже дав
певні вказівки адміністрації Боринської
лікарні стосовно належної підготовки

приміщення лікарні для прийому
пацієнтів, підозрілих із захворюваннями
горла, ГРЗ, чи контактних з хворим на
дифтерію. А при виявленні, не дай Бог,
справді дифтерії, такого хворого терміново скерують на лікування в обласну
інфекційну лікарню.
– Я не медик і не фахівець в цій галузі,
але розумію, що дифтерія може виникнути тільки при сприятливих для неї умовах. Ця хвороба не привезена нам з-за
кордону, але при ситуації, що у нас низький відсоток щеплення населення від
дифтерії, спалах її цілком ймовірний.
Проте маємо надію, що епідемії не буде,
хоча до всього потрібно бути напоготові,
– наголосив заступник голови Турківської РДА Юрій Лило. – Зараз людям особливо насторожено необхідно ставитися
до будь-яких проявів захворювання горла. Тож краще звернутися до свого сімейного лікаря, щоб перестрахуватися, аніж
потім мати великі проблеми зі здоров’ям. Ми вже провели нараду з директорами загальноосвітніх навчальних закладів
району і міста, націливши їх на те, щоби
педагоги організували роботу з дітьми і
батьками щодо проведення щеплення
школярів; у школах працюватимуть, як це
було при спалахах кору, мобільні медичні

бригади.
Слід зазначити, що вакцини для проведення щеплення від дифтерії в район
поступає достатньо. Наприкінці минулого тижня в кабінет профщеплень РЦ
ПМСД з області надійшло 480 доз вакцини для дітей і дорослих – індійського виробництва, і за п’ять днів уся ця вакцина
була використана. На четвер, 31 жовтня,
замовлено нову партію вакцини – більше
1000 доз. Про це розповіла медсестра
кабінету профщеплень Галина Комарницька. Багато людей, навіть цілими
сім’ями, відчуваючи серйозність проблеми, йдуть робити щеплення. Під кабінетом профщеплень – черги.
За статистикою, під час епідемії дифтерії в Україні з 1991-го до 1998 року, спричиненої низьким охопленням дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих, захворіли близько 20 тисяч людей, 696 з них померли. Максимальна
кількість випадків захворювання на дифтерію зазвичай припадає на осінньо-зимовий період.
Захворювання на дифтерію може мати
наступні прояви: біль в горлі, підвищена
температура, лихоманка; набряк слизо-

вої оболонки ротоглотки, наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу,
набряк шиї, збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.
Дифтерія, на відміну від кору, дає серйозні ускладнення. Дифтерійний токсин
також може потрапити в кров. Практично всі органи чутливі до дії токсину, але
найбільш вразливими є серце, нирки,
наднирники, нервова система. В результаті дії токсину, порушується синтез білка
клітинами, що призводить до загибелі
клітини. Ускладнення від дифтерії можуть
включати: блокування дихальних шляхів,
інфекційно-токсичний шок, пошкодження серцевого м’яза (міокардит), ураження нервової системи, нефрозонефрит,
легенева інфекція (дихальна недостатність або пневмонія).
Тож єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних
ускладнень – вакцинація дітей, згідно з
календарем профілактичних щеплень, і
ревакцинація дорослих (кожні 10 років).
Бо тільки створення антитоксичного імунітету проти дифтерії практично ліквідує
небезпеку розвитку тяжких форм дифтерії та приведе до зниження захворюваності.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Із прекрасним життєвим святом –
ювілейним днем народження, дивовижну, чудову жінку, красиву обличчям і так само прекрасну гарячим
серцем, мудру, ласкаву і дбайливу
п. їмость Валентину Савчак із с.
Верхнє Висоцьке щиросердечно вітає похресниця
Євгенія зі своєю родиною. Вона – моя
хрещена, дорога і
кохана, яка принесла в моє життя ніжне світло і
тепло!
Мила
хрещена! Мої
Вам вітання і
найщиріші побажання! Нехай кожен день Вашого довгого, щасливого життя дарує
все найкраще, що тільки гідне Вас в
цьому величезному світі!
Спинити час ніхто не в змозі,
І ліс шумить, і квітне сад.
На Вашому сонячному порозі
З’явилось мудрих 70!
Нехай для Вас не згасає сонце,
Нехай не віють в душу холоди,
Хай жито на столі і Бог на небі
Вас завжди рятують від біди.
Хай радістю повниться дім,
щастям, спокоєм, миром,
Любов’ю, і щоб жили Ви до ста
літ у ньому!

Сім’я Матківських з с. В. Висоцьке щиросердечно вітає з ювілейним
днем народження шановну їмость
Валентину Олександрівну і бажає
дорогій ювілярці міцного здоров’я,
родинного тепла, миру, добра і
Божої опіки на життєвій стежині.
Бажаєм здоров’я
міцного-міцного
І Божої ласки із
неба Святого,
Хай Матінка
Божа у помочі
буде,
Щоб добро
робити завжди
і усюди.
Від дітей і внуків
– радості й потіхи,
Бо вони для Вас – найрідніші в
світі,
Від людей – поваги, шани і любові,
Щастя, злагоди і миру у Вашому домі!

Колектив Кривківської ЗОШ І-ІІ ст.
щиро вітає з ювілейним днем народження вчителя математики Галину Михайлівну
Сич і бажає
шановній ювілярці неба
безхмарного,
настрою гарного, здоров’я без ліку і
довгого-довгого
щасливого віку!
Щоб спокій і мир
панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при
кожній годині,
Нехай обминають Вас болі й
тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно
живеться,
Все множиться, вміється і
удається.
Здоров’я міцного і щастя без
краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм!
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«БОЙКIВЩИНА»

ПІДСУМКИ РОБОТИ ДП «ТУРКІВСЬКИЙ
ЛІСГОСП» ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ
Підбиваючи підсумки роботи підприємства за 9 місяців 2019
року, можна відмітити, що загальні обсяги відтворення лісів
склали 50 га, з них на площі 8 га створено лісові культури, а
природне відновлення забезпечено на площі 42 га, або 84 %.
Значна робота проводиться для забезпечення всіх видів лісокультурних робіт високоякісним садивним матеріалом основних лісокультурних порід. З цією метою лісівники виростили
понад 200 тис. сіянців та саджанців.
За дев’ять місяців 2019 року
підприємство заготовило 17,7
тис. м куб. деревини, в тому числі
від рубок головного користування – 10,6 тис. м куб. З них реалізувати вдалося 15,3 тис. м куб.
Заготовлена лісопродукція реалізується споживачам на
внутрішній ринок через аукціонні торги та для забезпечення
потреб місцевого населення.
Перероблено деревини на
власних виробничих потужностях 2,5 тис. куб. м, обсяг виробленої продукції переробки становить 3944,4 тис. грн. Чистий
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав
23299,0 тис. грн., в т.ч. на
внутрішній ринок – 19657,0 тис.
грн., експорт (пиломатеріали) –
3642,0 тис. грн.

На підприємстві функціонує
електронний облік деревини.
Всю деревину маркуємо і вивозимо виключно з
бирками.
Поєднання прог р а м и
електронного
обліку деревини з
б ухг ал терською
програмою 1-С
бухгалтерія дало змогу автоматизувати
всю виробничу і бухгалтерську
роботу.
У 2019 році відбулись суттєві

зміни на ринку деревини, що
призвело до зменшення попиту
на лісопродукцію. Відповідно, це
негативно вплинуло і на фінансовий стан підприємства.
На постійному контролі перебуває питання охорони та захисту лісу. За 9 місяців 2019 року
зафіксовано 8 випадків самовільної рубки лісу, загальною кубомасою 23 м3, сумою збитків –
135,8 тис. грн. Відповідні документи по
всіх випадках
напр авлено
в поліцію
для розслід ування
та притягнення до
відпов ідальності
винних
осіб.
Лісг о с пом за 9
місяців 2019 року в повному обсязі виконано заплановані
профілактичні та попереджувальні протипожежні заходи. З

метою запобігання виникнення
лісових пожеж, створено 10 км
мінералізованих смуг, проведено догляд за ними, протяжністю
56 км, проведено ряд заходів з
попередження пожеж.
Уздовж доріг загального користування та у місцях відпочинку
встановлено біл-борди на протипожежну тематику, проводиться профілактична робота
серед населення та в навчальних закладах району.
Середньомісячна заробітна
плата по лісгоспу становить
9449,1 грн.
У 2019 році суттєво збільшилась плата податків до державного та місцевого бюджетів.
Збільшення податків відбулось
за рахунок збільшення рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 50 %

«НАША ДУМА, НАША ПІСНЯ НЕ ВМРЕ, НЕ ЗАГИНЕ…»
Турківщина відвідала з творчим дарунком Старосамбірщину

та введення нового податку на
лісові землі.
До державного та місцевих
бюджетів за 9 місяців ДП “Турківський лісгосп” сплатило 5889,0
тис. грн., а єдиного соціального
внеску – 1620,0 тис. грн.
Податок за лісові землі, який
надходить у місцевий бюджет,
становить 264,0 тис. грн. Рентної плати за використання лісових ресурсів сплачено 1506,0
тис. грн., в тому числі до державного бюджету – 1137,0 тис. грн.,
у місцевий бюджет – 369,0 тис.
грн.
У роботі лісгоспу діють принципи відкритості, що базуються
на відкритому доступі до всієї
публічної інформації, яка стосується фінансово – господарської діяльності підприємства.
Всю фінансово-господарську
діяльність підприємства висвітлюємо як на офіційному сайті
підпр иємств а http://turk aforestry.org, так і в різних засобах масової інформації. У друкованих виданнях опубліковано
7 статей на різну тематику, проведено 1 виступ на радіомовленні, на веб-сайті підприємства
розміщено 205 статей, в інших
Інтернет - ресурсах – 31 інформація. Всі лісогосподарські заходи, що проводить підприємство, лісівники обговорюють з
місцевими громадами.
Василь БАРАБАШ,
директор ДП «Турківське
лісове господарство».

ня бойківської писанки.
Глядачі Старорсамбірщини тепло вітали гостей з Турківщини. Колективи Турківського району вирізняються
різноманіттям фольклорних ансамблів, яскравими барвами і розмаїттям самобутніх народних строїв, унікальними бойківськими традиціями.
Нагадаємо, що проведення Етно-фестивалю гостин-

З ініціативи департаменту з питань культури, національностей та релігій
Львівської обласної державної адміністрації, цього року проходить вже третій
Етно-фестиваль гостинності – свято обміну досвідом між районами. Як кажуть
у Турківській районній державній адміністрації, цей захід покликаний відроджувати та популяризувати народні звичаї і традиції, активізувати культурно-мистецьке життя краю, сприяти добросусідським відносинам між регіонами Львівщини.
У неділю, 27 жовтня, в рамках Третього етно-фестивалю гостинності Турківщина відвідала з творчим дарунком сусідню Старосамбірщину. Концерт відбувся у переповненому глядачами залі районного Народного
дому м. Старий Самбір. Від жителів Старосамбірського району гостей радо привітала голова Старосамбірської районної ради Тетяна Терлецька.
Від делегації Турківщини слово мали начальник відділу
культури Турківської РДА Лілія Яворська та директор районного Народного дому м. Турка, Заслужений діяч культури України Петро Косачевич.
– Ми завітали на Старосамбірщину для того, аби показати людям, якими талантами багата наша Турківщина, яка завжди славилася і славиться своїм автентичним фольклором. Нагадати, що ми – українці, що наша українська земля подарувала нам неймовірні
мистецькі обдарування, милозвучну мову і
чарівну пісню, трепетну і запальну мелодію,
які ми постараємося
сьогодні донести до
ваших сердець, – сказала у своєму виступі
Лілія Яворська.
Петро Косачевич
коротко розповів присутнім, чим живуть
митці Турківщини, про
заходи з відродження
звичаїв та обрядів, які
відбуваються у Бойківському краю, та про
те, як іде підготовка до
проведення в наступному році, з 31 липня по 2 серпня, Четвертого Світового
конгресу бойків, під гаслом «Світовий конгрес бойків у
розбудові української держави».
Представники обох районів висловили переконання,
що такі добросусідські зустрічі надзвичайно важливі для
взаємного духовного збагачення.
– У концертній програмі, представленій старосамбірчанам, прозвучали фольклорні та сучасні пісні у вико-

нанні народних фольклорних
колективів нашого району, –
каже Лілія Іванівна. – Жителям Старосамбірщини продемонстрували свою майстерність добре відомі далеко за межами району та області народний фольклорний
ансамбль «Бойківські переспіви», дитячий фольклорний
колектив «Юні бойківчани»,
троїсті музики районного Народного дому, народний фольклорний колектив
«Дністер» Народного дому с. Вовче, а також наші талановиті солісти Соломія Сайкун, Михайло Федорко,

Наталія Іжик, Іванна Ільків, сурмач
Михайло Костевич та юний гуморист
Олександр Гаркуша. А народний музей «Бойківщина» (директор Руслана Юсипович) представив на святі
виставку етно-одягу бойків, яку з цікавістю оглянули учасники фестивалю. Відома майстриня-писанкарка з Турки Олександра Цуняк провела майстер-клас з написан-

ності було започатковано ще у 2017 році. За цей час
творчі колективи Турківщини побували в гостях у багатьох містах нашої області. І з року в рік цей фестиваль стає
більш яскравим і насиченим. Він дарує людям непов-

торні враження, гарний настрій, можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом, насолодитися чарівними
мистецькими барвами української пісні і танцю.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ЖОРСТОКІСТЬ МОСКВИНА
Найпитомішою прикметою вдачі москвина є його садистична жорстокість.
М.Горький
Грецький історик Геродот (484-425 до РХ) писав, що на просторі теперішньої Московщини живе народ
андрофаги, тобто людожери. І справді археологи знайшли в Московщині чимало т.зв. «смітників», що
існували за неоліту (2000 р. до РХ), а Геродот писав у 5 ст. до РХ. Отже, прамосквини були людожерами
кілька тисяч років. Мабуть залишилися такими і по РХ, на що натякають московські пісні. Наприклад,
ще й у XX ст. співали пісню, в якій жінка нахваляється забити свого чоловіка, з його кісток зварити
холодець, з його печінки – пиріг, з його мозку – юшку. Багатий сибіряк запросив адмірала А.Шидловського
на весілля свого сина. На тому весіллі частували гостей також і пельменями. Адмірал відчув якийсь
дивний смак і запитав господаря: з якого м’яса вони зроблені. Той не хотів сказати, але потім, узявши з
адмірала слово, що не скаже нікому, зізнався, що зроблені з людського м’яса. Про це знали гості. Обурений
адмірал (українець) повідомив поліцію, і уряд наказав дослідити справу. Та вибухла революція 1905 p., і про
ту справу забули. Навіть у XIX ст. влада записала чимало випадків, коли москвини не ховали своїх мерців,
а викидали їх звірям.
Московський уряд не дозволяв науковцям оприлюднювати подібне з архівів, «понеже в них много несуществовавших истин». Проте 1838 р. дозволив видати кілька книг архівних матеріалів під суворою цензурою, дозволив проф. М.Костомарову видати кілька книжок історичних розвідок. З тисяч
фактів у тих книжках наведемо лише кілька.
За часів т.зв. «смуты» (1607-1611) повсталі московські
стрільці виводили на ґанок Кремля зв’язаних бояр і питали
юрбу: «Иль любо?». Юрба кричала: «Любо, любо!». Тоді бояр
кидали на підставлені списи. Потім розтинали їм черева, витягали кишки, відрубували руки, ноги. Юрба (чоловіки, жінки,
діти) радісно кричали: «Любо! Любо!»
По смерті царя Бориса Годунова москвини схопили його
вдову, доньку і сина, роздягли їх догола, посадили на віз з-під
гною і повезли через пеньки й ями до в’язниці. Там вдову
задушили, сина закатували в той спосіб, що розчавили йому
статеві органи, дочку не вбили одразу «дабы лепотой ея насладится, еже и быше». Зґвалтованих і закатованих дівчат
1917-1967 pp. в СРСР (а за війни і поза ним) доведеться лічити сотнями тисяч.
Якщо жертви вмирали скоро, то знущалися над мертвими.
Наприклад, 1697 року викопали з могили тіло боярина Мілославського, притягнули свинями до помосту, де рубали голови зрадникам, а їхньою кров’ю поливали тіло Мілославського.
За Лівонських війн (1558 і 1701) московські міщани та селяни захоплювали полонених, відтинали їм носи, вуха, губи,
статеві органи, пхаючи їх до рота жертв; здирали з живих
всю шкіру, витягали з живих кишки і т.п. У 1917-20-х pp. вирізали у полонених шкіру на плечах і ногах, як офіцерські погони
і генеральські лампаси, випікали розпеченим залізом на спинах: більшовикам – п’ятикутну зірку, денікінцям – двоголового
орла, петлюрівцям – тризуб, залежно хто і кого полонив.
Року 1812 до московського полону здавалися напівзамерзлі
вояки Наполеона. Московські жінки купували у солдатів тих
полонених, приводили до своїх осель і там мучили немилосердно. Кололи ножами, видирали волосся, пекли вогнем,
відтинали носи, статеві органи і робили ще таке, що не надається до друку. Вбивати не спішили, щоб довше смакувати
муки та зойки жертв. Серед московських чекістів 1917-67 pp.
були сотні жінок, про те, як вони катували в’язнів, написано
чимало спогадів колишніх жертв.
За подружню зраду жінок закопували у землю по шию, навіть
вагітних. Щоб відразу не вмерли, годували і напували. В селі
Камскому закопали двох вагітних жінок: одна прожила 23 дні,
друга 12.
Курцям відтинали носи. Підроблювачам грошей заливали
розтоплений метал у горлянку. У кого випадала з рук на землю монета, того карали на горло, бо на монеті викарбовано
образ царя. Боярина, що був прикрасив свою піч кахлями з
малюнками якогось птаха, закатували на смерть, бо орел
був державним гербом. Чи ж не закатовують тепер в СРСР
сотні тисяч людей за подібні «образи» нових царів, вельмож
та за зневажливе ставлення до «великого старшего брата»,
його культури та мови?
Німецький лікар Ф.Отон не міг 1685 р. вилікувати московського князя І.Каракучу, за те зарізали його, як вівцю. Жінка
великого князя Василія – Соломія була безплідна і покликала
лікарку Стефаниду. Довідавшись про це, Василій постриг дружину в черниці, а Стефаниду наказав утопити. Взагалі у XVII
ст. москвини ще палили на вогнищі тих, хто лікував людей,
уважаючи їх за слуг диявола. Вигублювали навіть тих, хто
мав якусь лікарську книжку (тоді в Україні лікарські книжки
були дуже розповсюджені, і лікарів шанували та щедро винагороджували. Навіть у XV-XVI ст. було кілька десятків лікарів,
які скінчили європейські університети і навіть були там професорами: наприклад, Я.Урсин, С.Бірковський, Я.Латошинський, П.Ляшковський, І.Козак, В.Юрський, І.Шоквич та інші). 1677
року закатували боярина Артамона Матвеева за те, що мав
лікарську книжку.
До покарань, встановлених урядом, місцева влада додавала ще свої, що їх винаходила вже власна «творча уява».
Наприклад, прив’язували тягар до ніг і взимку кидали в річку
по шию. Тримали, доки не визнає провини. Чекісти значно
перевершили своїх предків. Тепер в СРСР катують, мучать,
знущаються не якісь там неграмотні мужики, а люди з університетською освітою. Лише перелік їхніх катівських способів і
засобів жахає людину. Чужинці, читаючи спогади недокатованих, відмовляються вірити, бо це переходить межі людського розуму. Але ці способи теж видумувала не сама кремлівська кліка, як виправдовуються московські емігранти (а їм
підтакують малоукраїнські підголоски). Їх винайшли і вжива-

ли сотні тисяч місцевих «вірних стражів революції». Лише
катування вищого ступеню – катування душі – винаходили
московські науковці-психологи на чолі з академіком І.Павловим, розробивши науку т.зв. «рефлексів». Досвід показав,
що душевні психічні тортури дають наслідки стократ більші,
ніж фізичні. Не фізичний біль, а душевний за життя ближніх
змушував сотні тисяч людей ставати таємними виказниками НКВД.
За невдалу облогу Смоленська 1634 р. і за невигідну угоду
з Польщею цар Михайло наказав спочатку катувати, а потім
відрубати голови 15 боярам та воєводам, а їхні родини вивезти до Сибіру. Але тоді ще не знали психології і висилали
всю родину в одне місце, дозволяли взяти з собою потрібні
для життя речі, родичам надсилати гроші, не примушували
працювати. Ось як наприклад «мучив» В.Леніна в сибірському засланні царський уряд. На прожиток йому давали 8 р.
місячно, то були великі гроші. За них В.Ленін наймав у багатого сибіряка велику кімнату з харчами і пранням. Мав м’ясних
страв тричі на день, удосталь яєць, молока, городини, мав
слугу, велику бібліотеку, одержував багато листів (навіть зза кордону), редагував із Сибіру часописи, що виходили в
Петербурзі і за кордоном. Жандармів біля нього не було. Часом ходив на полювання з господарем.
Більшовицькі революціонери вивчили психологію і вивозять батька в одне місце, мати – в друге за тисячі кілометрів,
старших дітей – у третє, ще далі, а маленьких – до Московщини, де в дитбудинках змінюють їхні прізвища на московські і
виховують на яничарів. Вивезених не поселяють у хатах, як
робив кривавий царат, а заганяють далеко від осель до тундри і лишають у снігу проти неба. «Демократична» влада СРСР
розстріляла, закатувала, вигубила голодом, холодом ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ, з яких більше як 99% і не думали вбивати
«советских» царів, начальників, забирати їхні маєтки. Закон
СРСР «Про охорону соціалістичної власності» карає кількарічною каторгою матір, яка назбирала по жнивах на полі чи на
дорозі загублені колоски, щоб нагодувати своїх голодних дітей.
Та кількарічна каторга фактично обертається в кару на
смерть, бо з неї повертається щонайбільше 10%. За кілька
колосків, що однак згнили б. Єгипетські фараони, перські деспоти виглядають янголами, порівняно з московською «демократією». Кажемо про «демократію», себто народ, а не лише
уряд СРСР, бо всі закони лишилися б мертвою буквою, якби не
було МІЛЬЙОНІВ ОХОЧИХ МОСКВИНІВ ЗДІЙСНЮВАТИ ЇХ НА
МІСЦЯХ.
Москвини здавна купували українських (та інших) яничарів.
Спосіб досить непевний, бо куплені можуть зрадити. Навіть
змосковщені немосквини можуть за сприятливих обставин
повернутися до свого народу. Московські революціонери
направду зреволюціонували ті старі способи. В СРСР, мабуть,
не злічити московських шовіністів, що називаються: Єгоров,
Подперегін, Пошехонов, Іванов, Лаптев і т.п., які не знають,
хто були їхні батьки. Може колись старі архіви НКВД скажуть,
що їхні батьки мали прізвища Гончаренко, Коваленко, Мироненко і т.п. Аж надто підозрілі статистичні відсотки зростання
кількості москвинів в СРСР, вони вдвічі більші за природній
приріст, адже радянська «статистика» показує не збільшення, а зменшення числа українців (не враховуючи жертв війни
та голодоморів). Царат вигублював тисячі українців і тим
ослаблював людську силу імперії. Розумніша ж московська
«демократія» творить нові мільйони націоналістів-москвинів
з різних немосквинів. Тепер в СРСР є чимало добрих організаторів, науковців-творців, що називаються: Єгоров, Саприкін,
Панюшкін тощо, але з певністю можна припускати, що їхні
батьки були немосквини. Адже й стару московську імперію
будували Прокоповичі, Безбородьки, Родзянки, Остермани,
Фредерикси, Штюрмери – люди не дуже певні. Але нинішні
Єгорови, Панюшкіни, що не пам’ятають своїх батьків, – це
вже цілковиті московськи патріоти. До такого способу творити надійних яничарів не додумалася московська аристократія за 300 років.
У Московщині XIV-XVIII ст. кати крім платні одержували ще й
частину майна страченого, тому завжди було багато охочих
на цю посаду. Уряд продавав її тому, хто більше заплатить.
Московська «демократія» піднесла КУЛЬТ ката на незнану
височінь. Хоч пошана до ката існувала в Московщині і до 1917
року, проте за всю її монархічну історію не знайшлося жодного поета чи письменника, який би прославляв професію ката.
Тепер у СРСР чекіста віншують поети, письменники, митці,
навіть філософи, в театрах, академіях наук, університетах,
школах, він нагороджується не лише великою платнею та
відзнаками, а й почесним членством Академії Наук. Їхні спогади (як вони катували) видаються в небаченій кількості, як,

наприклад, книжка Ф.Т.Фоміна «Записки старого чекиста»,
М.1962, накладом 365 тисяч. Місто Псков вислало до Івана IV
послів просити у царя захисту проти зловживань московського воєводи. Іван наказав роздягти всіх тих послів, поливати їх окропом, палити волосся тощо. Петро І власноручно
рубав голови зв’язаним стрільцям і наказував своїм міністрам
це рубати. В.Голіцин, не вміючи рубати, батував, мучив.
О.Меншиков хизувався, що зарубав 20. Лефорт та Бломберг
(француз і німець) відмовилися рубати. Теперішніх лефортів
в СРСР називають «мягкотелыми интеллигентами» і виганяють з посад, навіть суто культурницьких. Петро не карав
своїх лефортів за відмову рубати зв’язаним людям голови.
Московська ж «демократія» розстріляла кілька тисяч своїх
голіциних за те, що замало порубали, як наприклад, П.Постишева, С.Косіора, М.Єжова, В.Балицького та інших. Син Петра
І – Олексій був утік 1716 р. до Австрії. Петро урочисто обіцяв
простити його і не карати, якщо повернеться. Син повірив
батькові, повернувся. Петро негайно посадив його до в’язниці і сам катував шість місяців, доки син сконав. В.Ленін
урочисто проголосив 1923 р. амністію всім емігрантам, які
повернуться до СРСР. Тисячі повірили і повернулися. Там їх
зустріла доля Олексія. Захопивши 1463 р. Великий Новгород,
москвини погнали до Московщини 8 тисяч родин новгородців
з жінками та дітьми пішки, не дозволивши їм ні найняти сани,
ні взяти теплий одяг. Те саме зробили, захопивши 1489 р.
Псков та Вятку. Дуже багато загинуло в дорозі від холоду,
голоду та знущань вартових.
Вивезли з Новгорода 8 тисяч, багато із Пскова та Вятки,
але разом не більш як 25 тисяч. Кривава московська «демократія» XX століття з самої лише України вивезла ДЕСЯТЬ
МІЛЬЙОНІВ люду. На одній лише Колимі загинуло з голоду, холоду, знущань ВІСІМ МІЛЬЙОНІВ. За один лише 1933 рік Московщина вигубила ВІСІМ МІЛЬЙОНІВ українців голодомором.
Вивезла 1937 р. до Сибіру на повільну смерть 3500 тисяч
українців. Розстріляла на місці в Україні 300 тисяч люду. Це ж
майже все населення такої великої держави, як Канада. Якби
в Канаді загинула лише одна десята такої кількості, то весь
світ здригнувся б. І не лише кричав би, але й надіслав би своє
військо припинити геноцид. Кілька менших народів СРСР вже
не існує. Винищені до ноги. Міжнародна слідча комісія вирахувала, що за 25 років в СРСР згинуло 60 мільйонів люду, не
враховуючи вбитих на війні 1939-45 pp. Це знає світ і мовчить. Той світ купував у Московщині 1933 р. українську пшеницю, бо продавалась дуже дешево. Це той світ, який проголосив, що дві останні війни воював за волю і добробут усіх
народів. Інша комісія, враховуючи тих, які не народилися, бо
батьки загинули молодими, встановила, що в СРСР загинуло
сто мільйонів люду. Сто мільйонів невинних людей вигубив
«богобоязливий» московський народ. Підкреслюємо – НАРОД,
а не лише «кремлівська кліка», чи «радянська влада», чи
«більшовики», чи «КПСС». Вигублено, бо ж було ще 80
мільйонів нащадків тих, що жінкам просвердлювали дірки в
грудях і через них і через рот протягали грубий мотуз і на
йому їх вішали. Нащадків тих, хто засипав порохом роти і
запалював; хто здирав з живих людей шкіру з голови до ніг;
хто відтинав статеві органи; хто закопував по шию вагітних
матерів; хто задля розваги на народних святах робив багато
такого, що не надається до друку. Все те чинив народ, а не
лише «режим», бо сучасна наука про спадковість (генетика)
вчить, що нащадки дістають від предків не лише фізичні властивості, але й духовні.
У XX ст. московський уряд, щоб дати вихід народному потягу до таких розваг, дозволив йому таке. Всі мужчини двох
сусідніх сіл разом з дідами і підлітками зустрічалися на умовленому місці і починався бій. Билися не кулаками, а киями,
камінням і великими різницькими ножами. Було багато поранених, кілька смертельно. Жінки, діти спостерігали за боєм,
криками підбадьорюючи своїх односельців. Переможені купували «сивуху», і обидва села пиячили. У містах бився один
«кінець» (частина) з протилежним. Пора на цю розвагу тривала від Водохреща до Великого посту, майже кожної неділі
по Богослужбі. Влада ніби не заохочувала це офіційно, але
фактично дивилася крізь пальці, дбаючи, щоб накопичений
«бойовий дух» не вибухнув проти неї. Та після 1917 р. нова
московська влада не лише не забороняла, а й заохочувала
та щедро винагороджувала той «бойовий дух». Уряд більшовиків створював у 1917-19 pp. озброєні «хлібозаготівельні
загони» і висилав в Україну грабувати харчі і вугілля для голодної Московщини. На його заклик вступати до тих загонів
зголосилося в одному лише Петрограді за два дні 65 тисяч
чоловік. За 1920-х і дальших років не треба було вже й битися, щоб усе мати. Призначені на державні посади комісари,
командири, директори, інспектори, управителі, уповноважені
та безліч інших голодранців і волоцюг уже спокійно заходили
до домівок, крамниць, складів, музеїв, церков і брали іменем
влади все, що бажали. З офіційно відібраного урядом СРСР
майна в Україні до державної скарбниці не дійшло й 10%. В
боротьбі за владу чимало урядовців потрапило до в’язниць.
У них знаходили золотих грошей, речей та коштовностей на
сотні тисяч рублів. У начальника НКВД Ягоди виявили їх на
мільйони рублів. Вже згадувалося, що за часів Катерини II
прилипало до пальців урядовців 43% державних податкових
коштів. Петро І хотів покарати смертю кожного чиновника,
який краде державні гроші. Сенатор П.Ягужинський (українець)
глузливо йому зауважив: «Чи ваша величність хочуть залишитися без жодного урядовця?». В СРСР крадіжки державних
грошей мільйоннократно більші, бо тепер немає нічогісінько,
що не належить державі. Все належить державі, всюди керують державні урядовці, всі вони – від найвищого міністра в
Москві до найнижчого наглядача в колгоспі – всі крадуть. Крадуть хто, що і скільки може. Ще 1915 р. московський генштаб
наказав своїм генералам ощадити набої з огляду на їx нестачу, а вдаватися якомога більше до багнетів, бо гарматного
м’яса імперія мала вдосталь. Тоді москвини штурмували Пе-
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ремишль 22 рази за один лише тиждень. Австрійці викошували гарматним та кулеметним вогнем полки за полками, а
москвини нападали доти, доки австрійцям забракло набоїв.
По тілах кількох своїх полків москвини увійшли до Перемишля. Оцю свою традиційну засаду – «людей хватит» Московщина застосувала і в розбудові промисловості СРСР. Ще за
життя В.Леніна точилася в найвищому вузькому колі в уряді
СРСР таємна запекла боротьба двох поглядів: господарників
і політиків. Господарники виступали проти безглуздого винищення робочої сили імперії. їх підтримували і генерали, аби
уникнути втрати майбутніх новобранців. Політики ж доводили потребу, ба необхідність терору проти всіх ворогів влади,
а насамперед «сепаратистів», себто немосквинів, бо ж кожний з них, мовляв, мріє розвалити імперію СРСР. Та й господарники і політики були переконані, що європейські капіталісти чекають нагоди напасти на СРСР. Отже СРСР потребує
якомога сильнішої армії. Сучасна війна – це війна машин.
Військову силу може розбудувати лише дуже розвинена власна промисловість, власна техніка. Розвивати її в європейській
частині СРСР небезпечно з огляду на близькість капіталістичних держав та ворожість України до Московщини. Вирішили
індустріалізувати Сибір та північно-східну Московщину. Господарників очолював М.Томський, а політиків Й.Сталін. Згодом він повистрілював господарників, але здійснив їхні вимоги щодо розбудови Сибіру. Одне слово, московський уряд
«робітників і селян» повернувся на старий, століттями випробуваний шлях «поміщиків і капіталістів». На шлях РАБСЬКОЇ праці на державу, на шлях розбудови військової сили
НАСАМПЕРЕД.
Поступ військової науки і техніки вимагав тисячократно
більшої промисловості, ніж мала імперія 1917 р. На місці тисяч кріпаків монархічних з’явилися мільйони кріпаків соціалістичних. Нові рабовласники перевезли до Сибіру та Московщини 20 мільйонів «сепаратистів», щоб витиснути з них усі
до краплини сили на розбудову нової імперської потуги. Одним заходом Московщина здійснює обидві мети: розвиває
свою промисловість і знищує своїх ворогів, а до того ще й
заощаджує мільярди коштів. Киньмо оком, як це робилося,
щоб відповісти на запитання: «Хто фактично вигублював каторжан у сибірських таборах на каторзі?» Всю економіку СРСР
планує центральна установа в Москві – Держплан. Московські
інженери мають т.зв. «Строительное уложение». На підставі
довгорічного досвіду (ще й до 1917 р.) багатьох будов у тій
книзі наведено цифри, таблиці, що показують: скільки тої чи
іншої праці один робітник може виконати за один день. Плануючи якусь будову в Сибіру, інженери в Москві вираховують:
скільки і яких треба фахівців, щоб закінчити будову в строки,
визначені урядом. Ось так обчислену кількість робітниківв’язнів привозить НКВД на ту чи іншу будову, а начальникові
табору дається розклад робіт із зазначенням, яка й коли мусить бути закінчена.
Щоб полегшити розрахунки між установами, що постачають матеріали і робітників і керують будовами, Держплан
запровадив: 1) кошторис видатків на каторжанина і 2) теоретичну заробітну платню каторжанинові. За цим кошторисом
усі видатки на каторжанина має платити сам каторжанин.
Він має платити за харчі (разом з вартістю їх завезення, зберігання, приготування тощо), за опалення і освітлення в’язниці (табору), кошти утримання всієї адміністрації, як таборової так і позатаборової, разом з коштами утримання (і платнею) НКВД, вартових, псів тощо. Має платити навіть за утримання в’язниці під час слідства та суду і вартість свого перевезення до Сибіру. Разом каторжанин має платити щодня 7
рублів, а заробляти має 8 руб. 50 коп., якщо виробити «норму» — кількість праці, вираховану інженерами в Москві. Отже
за Держпланом каторжанинові має лишатися щодня півтора
рублі чистого заробітку. Але той заробіток не видають в’язневі на руки, а лише записують на його ощадний рахунок.
Вмирає каторжанин (а в таборах помирає їх 80%), і ті заощаджені гроші не видають спадкоємцям, а забирають до московської державної скарбниці. На руки видають лише тим в’язням, які виробили «норму» на 100%, а таких щасливців не
більше 10% зпосеред усіх каторжан. Та й бувають ними ті,
яким саме начальство дописує до невиконаної «норми» за
«допомогу» адміністрації табору, тобто донощикам, охороні,
конвоїрам, підганяйлам, повіям та іншим «нашим». Як бачимо
утримання півмільйонного війська енкаведистів та ще більшого – урядовців не коштує Московщині ні копійки. Каторжанин
платить за все. Платить навіть за ту кулю, що нею вартовий
його застрелить.
Крім чорноробів на будовах потрібні інженери та майстри.
З власної волі мало хто хоче їхати до Сибіру. І Московщина не
хоче, щоб їхали, бо їм треба платити. Отож, місцеве НКВД,
скажімо у Полтаві, одержує з Москви (а не з Києва) наказ
вислати до Сибіру визначену кількість інженерів та майстрів.
Полтавське НКВД ув’язнює ту кількість, вигадуючи їм якийсь
«злочин», і висилає на каторгу. Заощаджуються великі кошти. Якщо вільний інженер одержує в Сибіру 3250 руб. на місяць,
то він, на тій самій посаді, але як каторжанин одержує лише
50 руб. на папері, а фактично на руки лише 5 руб. Але ж і
Україна потребує тих знавців. Отже на звільнені місця в Україні присилають «своїх» з Московщини. Знову таким робом
Московщина 1) розбудовує Сибір; 2) заощаджує мільярди
рублів; 3) московщить Україну.
Європейські соціалісти тримали державну владу в своїх
руках багато разів. Але ніколи не здійснювали свої соціалістичні ідеї так, як московські соціалісти в СРСР. Європейські
соціалістичні уряди втілили в своїх країнах більше соціалі-

стичних ідей, ніж московські соціалісти в СРСР. І не тільки не
розстріляли, навіть і не ув’язнили жодного контрреволюціонера. Тому московські соціалісти ненавидять європейських
соціалістів значно більше, ніж капіталістів.
Безсторонньо кажучи, вирахувані в Москві «норми» міг
виконати за 9 годин кожний здоровий, звиклий до фізичної
праці, робітник. Бо, як ми вже казали, ті норми не теоретики
вигадали в кабінетах, а взято з тривалого досвіду. У Канаді
не існує жодної «норми», а канадські робітники на півночі на
таких самих будовах, як у Сибіру, виробляють більше, ніж
загадує московське «Строительное Уложение». Виробляють
у такому самому кліматі, як сибірський, а помирає їх не 90%,
як у Сибіру, а менше як 0,01%. На Колимі вимирало в 1935-36
pp. 30% каторжан. Колишній в’язень, що доглядав картотеку
каторжан, пише, що в 1947-55 pp. вимерло в Колимі понад 7
мільйонів. У Байкало-Амурських таборах (БАМ-ЛАГ), у Кузнецьку, Караганді вимирало щорічно 30%, у Карелії – 60%. На
спорудженні Бєломорсько-Балтійського каналу помирало
ЩОДЕННО в одному лише таборі понад 700. На їхнє місце
привозили щоденно тисячу. В одному лише таборі померло
понад один мільйон в’язнів. В 1922-1958 роках Московщина
винищила 60 мільйонів люду». Хто ж фактично спричинив
смерть 90% каторжан? Чи всю оту техніку знущань, катувань з усіма їхніми подробицями винайшов уряд у Москві або
найвищі керівники НКВД, чи може місцеві малі й дрібні начальники, слідчі, вартові?
Плановики в Москві насамперед хотіли збудувати якомога
більше і якомога швидше всього, чого Московщина потребувала. Вони добре розуміли, що робочу худобу треба ліпше
годувати, щоб вона не підупадала на силі. А з усіх каторжан
було лише 5-10% таких, що їх треба винищити, бо вони боролися чи можуть боротися проти Московщини. Решта 90% – це
невинні, працьовиті, тихі раби і вбивати їх – безглуздя. З цих
міркувань плановики в Москві склали щоденне меню каторжанина, що дає йому досить калорій виконувати «норму».
Наказали табірному начальству витрачати на харчі два рублі
щодня на особу. У меню були: житнє борошно, м’ясо, риба,
крупи, лій, олія, цукор. Щоправда, все те було найнижчого
гатунку, проте давало досить калорій, його можна було купити за два рублі. І табірне начальство купувало. А в’язні вмирали з голоду тисячами. З тих харчів вони одержували (крім
хліба) лише 25-40%. Решту розкрадало начальство – від постачальних складів до кухарів. Водночас не лише в Сибіру, а
в Україні щороку зогнивають мільйони центнерів продовольства в купах проти неба. Єдина причина – нездарність москвинів щось налагодити. Привезені до Сибіру харчі видавалися таборам напівгнилими, спричинювали шлункові хвороби,
збільшували смертність. Дуже багато в’язнів гинуло від холоду. За планом кожний мав одержувати щодва роки новий
теплий одяг, білизну і взуття. Ніколи того не одержував, бо
75% завезеного нового одягу і взуття начальство продавало
місцевим людям, а гроші привласнювало. З померлих каторжан одяг забирали до складу. Найгірший видавали іншим каторжанам, записуючи до рахункових книжок, що видали новий. Каторжани ходили напівголі, гинули від морозів тисячами. В’язень мав право купити ще подертий одяг, якщо мав
гроші на своєму ощадному рахунку. Так він платив двічі: вперше за новий (якого ніколи не одержував) і вдруге за знятий з
мерця. Але ж тих, хто мав заощадження, було якихось 10%.
Бачимо, що смертність могла бути не більшою за 5-10% навіть
за сибірських обставин, якби в’язням видавали призначену
їм кількість та якість харчів і одягу. А це залежало від МІСЦЕВИХ урядовців, а 95% їх походило з простого народу. Це
підтверджують і чужинці, повернувшись із сибірських таборів.
У своїх спогадах вони наводять тисячі фактів садизму вартових, бригадирів, дрібних урядовців навіть москвинівв’язнів, знущань не з примусу начальства, не викликаного
поведінкою каторжан, а з власної волі. Ось один приклад з
багатьох.
За часів війни 1941-45 pp. їхав улітку з України до Сибіру
поїзд із в’язнями, яких навмисно годували солоною рибою, не
давали пити. В’язні божеволіли зі спраги і просили води. На
одній станції поїзд зупинився за кілька кроків від водогону, і
в’язні ще голосніше вимагали пити. Саме в цей час на станції
стояв поїзд з сибірськими солдатами, що їхали на фронт. Вони
співали українських пісень. Почувши крики, вийшли, а довідавшись про причину, принесли в’язням води. Вартові повідомили про це начальника, а той з наганом у руці наказав
воякам забиратися геть. Солдати мовчки оточили його,
відібрали зброю і запитали: «Чому ти не давав води в’язням?» Москвин мовчить. «Чи твій начальник наказував не
давати?» – перепитують. Мовчить. Солдати стягли з нього
штани та сорочку і відшматували, погрозивши, що не втече
від їхнього суду, коли не даватиме пити і не годуватиме в’язнів.
Командир військового ешелону не втручався. Надалі в’язні
одержували воду на станціях.
У романі «Идиот» Ф.Достоєвський оповідає: селянин Балабанов прийшов до свого приятеля міщанина Суслова в гості.
Випили по чарці. Суслов похизувався новим годинником. Коли
він порався біля самовара, Балабанов узяв зі столу кухонний ніж, підійшов до Суслова, кажучи: «Благослови, Господи.
Прости Христа ради» перерізав приятелеві горлянку і забрав
годинника. За 1917-45 pp. москвини повбивали сотні тисяч
власників, щоб відібрати від них їхні годинники.
Колишній в’язень-москвин оповідає: «Двоє в’язнів-москвинів грають у карти. Один програв усі гроші. Не маючи що
поставити на карту, каже: «Якщо програю – заколю отого бородатого, що спить у куті і щовечора молиться». Програв і
заколов».
В Одесі в 1918 р. жило багато українських родин утікачів з
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Галичини. Українська Галицька армія воювала проти більшовиків. Коли червоні взяли Одесу, вони наказали тим родинам
повертатися додому. Виділили окремий поїзд, призначили
день, коли галичани мають прийти на вокзал. Коли ті прийшли, москвини перестріляли всіх разом з немовлятами.
У 1918 р. ленінці взяли Київ, і їхній командувач М.Муравйов
надіслав В.Леніну телеграму: «Ми вогнем і мечем запроваджуємо радянську владу. Взяли Київ. Гарматами били по палацах та церквах, по попах і ченцях немилосердно. Київська
міська рада здалася і просила замирення. Я відповів наказом
обстрілювати отруйним газом. Ми могли не допустити до
вибухів та пожеж, але не хотіли, бо наше гасло є нищити все
немилосердно».
В.Ленін, наказавши випустити з в’язниць всіх злодіїв, душогубів, волоцюг і т.п., своїм здивованим співробітникам пояснив: «У нас у Московщині справжніми революціонерами,
загартованими у боротьбі з багатіями, є лише ці злочинці.
Наші м’якотілі інтелігенти не надаються на твердих революціонерів». Звільнених злочинців почали брати на посади
чекістів, вартових, міліціонерів тощо. Московська монархічна влада до 1917 року стримувала свій злодійський народ від
убивств та крадіжок жорстокими карами. Московська соціалістична влада після 1917 року сама закликала: «грабь награбленное», «мир хижинам, война дворцам». І народ кинувся грабувати, вбивати, мордувати. Той, хто зазнав пекла
1917-20 років у Московщині, може належно відчути стихійність
ВСЕНАРОДНОГО московського насильства. Клич «Грабуй
награбоване» не мав відгуку в Україні. Селяни не дозволяли
нікому грабувати панських маєтків. Село обирало земельний
комітет, і той перебирав від поміщика маєток, управляв ним,
чекаючи нового земельного закону. В тих маєтках влаштовували школи та сільськогосподарські дослідні установи.
Чи це не перебільшення українського націоналіста? Наполеон відповідає: «Свобода матиме на московський народ вплив
міцного вина на людину, що не звикла пити. Коли б якийсь
новий Пугачов з університетською освітою став на чолі незадоволених москвинів, то ... мені бракує слів висловити
вам те, що настало б. Мою пам’ять пошанують європейці
тоді, коли ті північні дикуни заволодіють Європою. Як бачимо,
геніально далекозорий Наполеон сто років перед 1917 роком
бачив В.Леніна з його КП та НКВД.
Москвини не пускали до себе здібних до торговлі немосквинів, хіба що не могли без них обійтися, зокрема заборонили
всім євреям жити в Московщині. Китайці – відомі торгівці, у
їхніх руках перебувала торгівля на Амурі, що був кордоном
між Китаєм і московською імперією. Москвини відібрали все
майно в китайців, що жили на московському березі, а самих
китайців загнали до ріки і наказали плисти на китайський бік,
загрожуючи перестріляти тих, хто відмовиться. Десятки тисяч китайців потонули на очах москвинів. Китай тоді був
безсилий запобігти цьому. Таке сталося перед 1914 роком.
Москвини завжди намагалися заробити на нещасті. Ось найновіший приклад.
Немосквини в СРСР на «нашій не своїй землі» часто голодують, їхні родичі на чужині пересилають їм їжу та одяг. А що
90% вигнанців з СРСР є немосквини, то й посилки відправляють здебільшого немосквини-емігранти. Уряд СРСР наклав на
ті посилки 300-500% мита. Громадяни СРСР не мають таких
грошей, отже мито сплачує той, хто посилає. Багато мільйонів
доларів цього мита одержує Московщина лише зі США. Московщина горлає про американських «акул Уолстріту», які обдирають когось до нитки. А «робітничо-селянський» уряд здирає з емігрантів таке мито: 40 фунтів борошна коштують у
США 4,4 долара, а за ввезення його в СРСР накладає 20,6
долара. 40 фунтів рису коштують 8 доларів, а московське
мито на нього – 27,2 долара. 20 фунтів сухого молока коштують 9 доларів, а московське мито на нього – 21,4 долара. 40
фунтів коштують 6,4 долара, а мито 23,6 долара. 40 фунтів
смальцю коштують у США 10 доларів, а московське мито —
37. Знані міжнародні добродійні установи – Міжнародній Червоний Хрест, американське КАРЕ і т.п. часто посилають голодним у всьому світі харчі. Певна річ, безплатно. Радянський уряд не дозволяє таким установам нічого присилати до
СРСР, аби його громадяни не довідалися, що капіталістичний
світ має всього так багато, що може ще й дарувати бідним
народам.
Чи знову не перебільшення українського націоналіста? Авторитетний москвин, що сам вийшов з народних низів, а його
твори видаються в СРСР мільйонними накладами, пише: «Найпитомішою рисою московської національної вдачі є ЖОРСТОКІСТЬ, і то жорстокість садистична. Кажу не про окремі
вибухи жорстокості, а про психіку, про душу народну. Я переглянув архів одного суду за 1901-1910 pp. і мене охопив жах
від величезної кількості неймовірно жорстокого поводження
з людьми. Взагалі у нас у Московщині кожний з насолодою б’є
когось. І народ уважає биття за корисне, бо ж склав приповідку «За битого двох небитих дають». За 1917-1919 pp. селяни закопували полонених червоногвардійців донизу головою
так глибоко, що з землі стирчали ноги. Потім сміялися як ті
ноги карлючилися. Або високо на дереві прибивали цвяхами
одну руку і одну ногу і насолоджувалися муками жертви. Червоногвардійці ж здирали з живих полонених денікінців-контрреволюціонерів шкіру, забивали цвяхи в голову, вирізали шкіру
на плечах, як офіцерські погони і т.п.
Я не знаю, чи де у світі поводяться так жорстоко з жінками,
як у московському селі. Московська народна мудрість каже:
«Риба – не м’ясо, баба – не людина», «Для бабів і звірів суду
немає». Коли я питав учасників громадянської війни, чи вони
не гидяться вбивати один одного, то вони із здивуванням
відповідали: «А кому це шкодить? Людей багато. Всім вистачить». «А де ж той – так гарно змальований нашою літературою – богобоязний шукач правди і справедливості «русский
мужичок»? Я шукав його по всій Московщині і не знайшов. Не
знайшов, бо він існував лише у мріях наших письменників, а
не в житті» (М.Горький. «Русская жестокость»).
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«БОЙКIВЩИНА»

____________________________________________
(дата офіційного опублікування в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами
ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
_____________20198154321_________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Турківське дочірнє лісогосподарське підприємство «Галсільліс» здійснює спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення суцільних рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісу.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)
Планована діяльність буде здійснюватися на території лісового фонду
ТДЛГП «Галсільліс». Лісові масиви підприємства розташовані в межах Турківського району Львівської області.
Площа лісового фонду складає 21 065,0 га. Розрахункову лісосіку рубок на кожен
рік запроектовано 25,72 тис. м3 на площі 481,4 га.
Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано 17,33 тис. м3. на площі
82,6 га., в тому числі: рекреаційно-оздоровчі ліси – 2,7 тис. м3 на площі 0,58 га.; експлуатаційні ліси – 15,08 тис. м3 на площі 70,6 га.; ліси природоохоронного, наукового,
історико-культурного призначення – 1,45 тис. м3, на площі 8,2 га; захисні ліси – 0,22
тис. м3, на площі 1,1 га.
Щорічний обсяг рубок формування і оздоровлення лісів запроектовано
8,38 тис. м3 на площі 398,6 га, в тому числі рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,13 тис. м3
на площі 18,0 га.; експлуатаційні ліси – 4,44 тис. м3 на площі 224,0 га.; ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 1,33 тис. м 3, на площі
40,0 га; захисні ліси – 2,48 тис. м3, на площі 116,6 га.
Щорічний обсяг інших заходів, не пов’язаних з веденням лісового господарства,
здійснюється на площі 0,2 га, в кількості 0,01 тис. м3. (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
Турківське дочірнє лісогосподарське підприємство «Галсільліс»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я
та по батькові
код ЄДРПОУ 31147847
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код,
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті),
82516, Львівська область, Турківський район, м. Турка,
вул. Данила Галицького, 2, тел. (03269) 3-17-59
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство енергетики та захисту довкілля України,
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та
контактна особа)
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Відділ оцінки впливу
на довкілля, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.
Начальник відділу оцінки впливу на довкілля – Шимкус Марина Олександрівна.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження планованої діяльності
будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки.

ГОРІЛА СУХА ТРАВА
Минулого тижня, під кінець «бабиного літа», пожежникам району знову довелось ліквідовувати осередки загорання сухої трави та чагарників на території району, спричинені умисними підпалами. Прикро, що дехто з нас так і не
хоче усвідомити, яке лихо людям і шкоду природі несе в собі таке зухвальство.
Так у неділю, 27 жовтня, такі загорання довелося ліквідовувати у двох місцях – на
території Карпатської та Нижньояблунської сільських рад, а в понеділок вогнеборці,
з тієї ж причини, виїжджали на пожежу сухої трави в с. Матків.
Окрім цього, у понеділок пожежа виникла й у с. Ісаї. Там повністю згоріла літня
кухня, на площі 22 м кв., та речі домашнього вжитку.
Наш кор.
Робота за кордоном: Швеція, Німеччина, Польща.
Візи: чоловіки, жінки, сімейні пари. Тел.: 0988356134, Віталій.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)
Які видаються Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства на підставі наказу Міністерства екології та природних ресурсів України про
затвердження розрахункової лісосіки рубок головного користування на період 2019 і
наступні роки (в частині проведення рубок головного користування).
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських
слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25,
але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно – під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться 27 листопада 2019 року, о 14 год. 00 хв.
за адресою: Львівська область, Турківський район, м. Турка, вул. Січових
Стрільців, 62, приміщення Турківської районної ради
Громадські слухання (другі) відбудуться ___не передбачаються________________
__________________________________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
__________________________________________________________________________________________
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство енергетики та захисту довкілля України,
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та
контактна особа)
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Відділ оцінки впливу
на довкілля, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.
Начальник відділу оцінки впливу на довкілля – Шимкус Марина Олександрівна.
7. Уповноважений центральний орган, або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство енергетики та захисту довкілля України,
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та
контактна особа)
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Відділ оцінки впливу
на довкілля, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.
Начальник відділу оцінки впливу на довкілля – Шимкус Марина Олександрівна.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 203 аркушах.
__________________________________________________________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
__________________________________________________________________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Турківська районна рада, м. Турка, вул. Січових Стрільців, 62, з 05.11.2019 р.
контактна особа – Гакавчин Василь Михайлович, головний спеціаліст з питань
бюджету і фінансів Турківської районної ради, тел. 066-78-88-087, 097-26-19-487;
Контора Турківського ДЛГП «Галсільліс», м. Турка, вул. Данила Галицького, 2,
контактна особа – Хомик Микола Іванович - в.о. головного лісничого Турківського
ДЛГП «Галсільліс», тел. 095-49-11-097
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з
якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

СПІВЧУВАЄМО

Педагогічний та учнівський колективи Турківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 висловлюють щире співчуття вчителю початкових класів, психологу Іванні Ярославівні Гут з
приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Батьки та учні 3-Б класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 висловлюють щире співчуття
вчителю – класоводу Іванні Ярославівні Гут з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Працівники ветслужби району висловлюють щире співчуття головному спеціалісту
Турківського районного управління Держпродспоживслужби Ігорю Ярославовичу
Плесканку з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчителю
історії Марії Іванівні Гакавчин з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька.
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