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ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА РОКСОЛАНИ
КАПУСТИНСЬКОЇ НА
«ВОЛИНСЬКОМУ КОБЗАРИКУ»
Завжди приємно, коли наші земляки, особливо з-посеред молоді,
своїми вміннями та талантом прославляють бойківський край.
Серед таких – здібна, юна бандуристка, учениця 6-го класу Турківської дитячої музичної школи (викладач Оксана Мельник), 14-річна
Роксолана Капустинська. Днями вона приїхала з черговою перемогою з Міжнародного конкурсу юних бандуристів – дипломом лауреата за зайняте третє місце в номінації «Бандурист-співак».
На конкурсі дівчина виконала три композиції: фантазія на тему української народної пісні «Чи я в лузі не калина була» (музика В. Заремби),
музичний твір «Не цурайся пісні» (слова М. Федунця, музика В. Кравчука),
українська народна пісня «Зорали дівчата ріллицю» (обробка О. Мельничук).
Варто відзначити, що це вже не перша перемога Роксолани, і віриться,
далеко не остання. А в тому, що дівчина справді талановита, уже неодноразово мали можливість пересвідчитися турківчани, будучи на концертах за її участі.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

СВІТЛАНА ГУТ
– КЕРІВНИК
АПАРАТУ РДА
Минулої п’ятниці перший
з а с ту п н и к
голови Турківської РДА
М и к о л а
Я во р с ь к и й
своїм розпоря дже нням
призначив
Світла ну
Гут керівником апарату райдержа дмініс трації.
До цього вона обіймала посаду головного бухгалтера РДА.
Донедавна керував апаратом
Мирон Бойко. Зараз він – на заслуженому відпочинку.
Наш кор.

Із 75-літтям від дня народження дорогу і люблячу, добру, щиру і дбайливу маму, бабусю і прабабусю – Юлію Йосифівну Височанську – сердечно вітають дочка Леся з сім’єю, син Ярослав
з сім’єю, онуки і правнуки і бажають їй від усієї
душі міцного здоров’я – з роси і води, життєвого оптимізму, світлої радості,
мирного неба над головою, Божої
ласки і благословення на довгій
життєвій дорозі.
Наша матінко рідненька,
Ангел щастя наш земний,
З ювілеєм Вас вітаєм –
Поцілунок шлем палкий.
Будьте здоровою, бабусю,
В Вашій посмішці – весь
світ!
Ми бажаємо Вам, дорогенька,
Лиш щасливих довгих літ!

РОЗДРІБНА ЦІНА – 4 грн.

Колектив Мохнатської сільської ради, працівники поштового відділення та підприємець Іванна Созанська щиросердечно вітають з ювілейним днем народження
сільського голову Олега Йосиповича Павка
і бажають шановному ювіляру міцного здоров’я, великого людського щастя, сімейного благополуччя. Божого
благословення.
Спинити час ніхто не
в змозі –
І грає ліс, і квітне сад.
На Вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих 50!
Ваш ювілей – поважна
дата,
Про це нагадувать не
слід
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ!

Дорогого, коханого, турботливого чоловіка, найкращого у
світі татуся, жителя с. Мохнате – Олега Йосиповича Павка – із
50-річчям від дня народження щиро вітають: дружина Уляна,
сини Василь та Ігор.
Рідненький наш, Ти сьогодні не став старшим, а лише знайшов мудрість, велич, досконалість. Пишаємось Твоїми заслугами. Міцного Тобі здоров’я, щастя, сімейного затишку, Божої
опіки і ласки на кожному кроці.
Нехай у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує ще років багато,
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа! На щастя й добро!
Дорогий і рідний, проживи 100 літ!
Хай Тобі всміхається веселковий світ!
Хай Матінка Божа Тебе береже! Сили й
здоров’я Тобі додає!
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є!

6 листопада святкував свій ювілей – 50-річчя від дня народження – житель с.Мохнате Олег Йосипович Павко.
Від щирого серця ювіляра вітають рідні – брат Ігор з сім‘єю,
сестри Оксана, Світлана та Ірина з сім’ями. До привітань приєднуються родина Матківських з Маткова, родина Іжик зі Стрия та сім‘я Білинських з Красного.
У цей прекрасний день прийми наш букет із пошани і любові. Нехай кожен
прийдешній день Твого життя буде щасливий і радісний.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато,
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Божа оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог дарує надію й тепло
На многії літа на щастя й добро!

Колектив працівників Матківського НВК щиросердечно вітає
з ювілеєм вчителя математики Ярославу Юліанівну Матківську і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, великого людського щастя, добра,
достатку, миру, рясних Божих благословінь.
Зичимо в ювілейний день сонця і тепла,
Радості безмежної, усмішок, добра,
Здійснення думок, задумів і мрій,
Сповнення усіх планів і надій.
Злагоди у домі, у серці –любові,
Кожної хвилини міцного здоров’я,
Успіхів великих, достатку і втіхи,
Подарунків долі, Божої опіки!

Колектив Кривківської сільської ради щиро вітає з ювілейним днем народження сільського голову Михайла Васильовича Повханича і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я,
достатку, родинного затишку і тепла, Господнього благословення.
Ми хочемо щиро з ювілеєм привітати
І побажати тепло, від душі,
Багато щастя і добра багато.
Хай буде світлим кожен день в
житті!
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам Іти вперед.
Хай добрим словом завжди Вас вітають,
І хай приносить радість кожен день!

2 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

СОЦІАЛЬНА СФЕРА ЯК
ІНДИКАТОР СУСПІЛЬСТВА
Минулої неділі зібралася велика армія працівників соціальної
сфери, які традиційно, серед чиновників, згідно своїх посадових обов’язків, є найближчими до людей, а відтак і найбільше
відчувають їхні болі і тривоги, відзначала професійне свято.
На жаль, останніми роками в нашому суспільстві соціально
незахищених стає все більше і більше. Треба бути відвертому, працівникам соціальної сфери люди зазвичай найбільше довіряють. Власне через це вони й заслуговують на вдячність
та пошанування.
Напередодні професійного
свята заступник голови Турківської РДА Юрій Лило та заступник
голови Турківської районної
ради Василь Костишак привітали працівників районної філії
центру зайнятості. Між представниками влади та працівниками районної філії відбулася
змістовна конструктивна розмова щодо перспектив служби зайнятості та ситуації зі скороченням чисельності штатних працівників установ, організацій, які
після вивільнення реєструються
в центрі зайнятості. Зрозуміло,
що сюди вони приходять не з
найкращим настроєм, а тому
працівник цієї установи має бути
психологом, щоб розрадити
клієнта, вселити йому надію на
добру перспективу.
Як і в усьому українському
суспільстві, небезпроблемне
життя є і в працівників служби
зайнятості. Реорганізації, ті ж

самі скорочення, вносять свій,
нехай і невеликий, сумбур в роботу. Хоча, попри це, дружній

колектив завжди успішно і якісно виконує покладені на нього
обов’язки.
А тому, за сумліне виконання

службових обов’язків, активну
громадянську позицію, ряд працівників нагороджено грамотами Турківської райдержадміністрації та районної ради. Вручаючи їх, гості подякували колективу за добру роботу, висловивши сподівання, що, попри
суспільні негаразди в Україні,
відтак і в нас на Турківщині настануть добрі часи і люди матимуть достойну роботу з гідною

зарплатою. Немаловажна роль
у цьому буде й служби зайнятості.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДРУЖБА З РОКУ В РІК МІЦНІЄ

УКРАЛИ
ЗНАК
Якого тільки дива не побачиш в нашому місті! Іноді аналізуєш безглуздя, що самі
творимо, і жахаєшся. Здається, що у світі не XXI століття
з високим рівнем цивілізації, а
щось на зразок первісного
суспільства.
Вмотивованій адекватній людині, переконаний, надто важко зрозуміти вчинок невігласів,
які нещодавно викрали дорожній знак “Пішохідний перехід” біля Турківського НВК на
вул. Молодіжна. Спершу зняли
самий знак, а згодом, наступної
доби, поцупили й трубу, на якій
він був закріплений.
Звісно, що Турківська міська
рада звернулася з відповідною
заявою до відділення поліції,
але чи дасть це результат... Попри те, що міській раді нанесено збитки, та й вчинок кваліфікується як кримінал, найважливішим у цій історії є моральне питання. Це ж треба так морально низько впасти людині задля
дріб’язкових приватних інтересів…
До речі, в нашому місті, крадіжка дорожніх знаків – це така
собі історія з продовженням. Не
так давно, вказівник поцупили
біля пожежної частини і біля
«Рукавички». А може ще і на
інших вулицях, про що ми не
знаємо.
Наш кор.

Минулого тижня вихованці гуртка «Крою і шиття» Турківського районного Будинку дитячої творчості (керівник Марія Бачинська) запросили до себе в гості своїх колег – членів
гуртка моделювання та конструювання одягу «Сучасні попелюшки» (6 дітей) разом зі своїм керівником Валентиною Козачук – Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного
району м. Львів. Виїзне заняття проводили з метою вивчення
історичної та культурної спадщини рідного краю, зокрема
Бойківщини. Зустріч відбулася у формі конкурсно-розважальної гри «Знаю! Умію! Можу!». Щоправда, чекали на дітей молодшого шкільного віку, а натомість приїхали учні старших
класів, тож у програму зустрічі були внесені деякі зміни – з
числа команд-учасниць змагань було зроблено одну командну
збірну.
– Я бачу, що дійсно тут у вас затишно, і світить сонечко. І ми вам зі
Львова також сонечко привезли. Дівчатка напередодні зустрічі зробили на добру згадку своїми руками ось цей сувенір – сонечко, –
сказала керівник групи Валентина Миколаївна і вручила сувенір
юним турківчанам.
Для проведення змагань були створені команди – «Сувенір»,
«Розумники», «Усмішка» і «Сонечко» (збірна). Перше місце виборола збірна команда колективів гуртків зі Львова і Турки. Але найголовніше те, як казали усі, що перемогла дружба. У святі взяли участь
гурток «Рукоділля» з с. Лосинець (керівник гуртка – Ольга Ільницька), гурток «Флористика» з с. Завадівка (керівник – Леся Сутчак),
гурток «Сувенірний» з с. Ісаї (керівник Михайлина Рідкодим).
До речі, з подібним візитом львів’яни у Турці не вперше. Цього
разу вони не тільки відчули теплий прийом своїх давніх друзів, а й
побували з екскурсією в музеї етнографії і фольклору, що знаходиться в районному Народному домі.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ШТАТ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
СКОРОТЯТЬ НАПОЛОВИНУ
Уже до нового року штатну чисельність апарату Турківської РДА скоротять наполовину. З 29-ти спеціалістів, які працюють сьогодні, найімовірніше залишиться 14 або 15. Щодо
відділів, то скорочення буде не таким відчутним. З 80-ти працюючих сьогодні має залишитися 57.
Для невеликого містечка, такого як Турка, це – чергова проблема,
адже без роботи залишаються люди, яким потрібно утримувати чи
навчати дітей, розбудовувати сім’ї. І якщо молоді все ж таки зможуть дати собі ради (поїдуть на заробітки за кордон, чи знайдуть
роботу в іншому місті), то людям, яким до пенсії залишилось 4-5
років, з підірваним здоров’ям, зробити це буде надто складно. В
нашому районі практично немає альтернативи в питанні працевлаштування. І це – боляче і сумно.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Хористи і церковний комітет церкви Св. Михаїла с. Мала
Волосянка щиросердечно вітають з 70-річним ювілеєм і
Днем ангела ревного християнина, який не один рік пропрацював касиром церкви, щиру, добропорядну людину – Дмитра Михайловича
Яворського.
Дорогий ювіляре, 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, благополуччя, Божого благословення – на многії
літа!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і додається.
Із ювілеєм ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас, дорогенький, на довгі літа!

Найкращу в світі матусю, люблячу бабусю, кохану дружину, добру і щиру доньку – Михайлину Володимирівну Яворську, жительку с. Завадівка – щиро вітають з чудовим ювілейним святом чоловік Іван, дочка Руслана, син Олександр,
зять Іван, невістка Ольга; онуки Олександр, Тетяна, Вікторія, Іван, Марія, мама Євгенія, сваха Люба. І бажають їй
міцного здоров’я, щастя, приємних
душевних хвилювань, довгих років
життя.
Матусю наша дорогенька,
рідненька,
Така золота і прекрасна Ви
ненько,
Ми Вас з ювілеєм сердечно
вітаєм,
Здоров’я міцного Вам щиро бажаєм.
Хай в Вашій хатині буде затишно й гарно,
А небо над Вами – ясне і безхмарне.
Сусіди хай люблять Вас і поважають,
І діти з онуками хай приїжджають!
Залишайтеся, мамо, завжди молодою,
Щоб достаток й здоров’я пливли лиш рікою,
Хай Бог дає сили і щастя багато,
Щоб сторіччя Ваше могли зустрічати.

ЗНОВУ ЗМІНИ У
ВИКОНКОМІ
Виконавчий комітет Турківської міської
ради знову зазнав ротації. Після того, як
Любомир Яворський за власним бажанням
вирішив припинити роботу в цьому органі,
його місце обійняла Олександра Кубан (на
фото), яка сьогодні працює державним реєстратором в Турківській РДА.
Наш кор.
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«БОЙКIВЩИНА»

ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ ТА
ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
У підніжжі г. Пікуй освятили та
відкрили рекреаційно-відпочинкову зону
Що б ми не казали, але природною красою Бог не обділив нашу Турківщину. Казкові краєвиди,
чимало заповідних місць, цілющі джерела – все це створює привабливість, водночас і вселяє
надію в добру перспективу. На жаль, наша господарська діяльність, цій нерукотворній красі
дуже часто завдає шкоди. І це болить і турбує. А, бува, трапляються й маленькі віддушини, які
тішать і милують око. А ще є свідченням того, коли до довкілля відносишся з любов’ю, воно
приноситиме людям користь.

3 стор.
Педколектив Ісаївського НВК сердечно вітає з
ювілейним днем народження колегу по роботі –
вчителя Наталію Михайлівну Терещук і бажає
шановній ювілярці міцного здоров’я, великого
людського щастя, миру, достатку, Божого благословення на многії літа!
Бажаєм здоров’я, щедрої долі,
Серце хай гріє людська доброта.
Втоми не знати ні в чому, ніколи,
Радості й миру – на довгі літа!

Педагогічний колектив Ісаївського НВК від щирого серця вітає з ювілейним днем народження
колегу по роботі, вчителя Оксану Іванівну Бегей
і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я,
світлої радості в житті, успіхів у роботі, поваги
від людей, Божої опіки на життєвій дорозі.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаємо їх щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Педагогічний колектив Ісаївського НВК щиросердечно вітає з
ювілейним днем народження колегу по роботі, вчителя Галину
Василівну Бегей і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, благополуччя, здійснення усіх задумів і мрій, Божої
ласки і довголіття!
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.

Власне, маленькою, але важливою крупинкою в цьому контексті є недавнє освячення та відкриття
рекреаційно-відпочинкової зони в підніжжі славетної г. Пікуй. Проект зреалізований за кошти обласної
ради. Згідно затвердженої програми, такі зони було заплановано обладнати поблизу автомобільних
доріг Львівщини, щоб подорожуючі мали можливість зупинитися, відпочити. Про Турківщину навіть і
згадки не було.
Але якось в одному з районів області відпочинкову зону побачив директор Турківського ДЛГП
«Галсільліс» Богдан Петренко й загорівся ідеєю: а чому б не зробити це і в нас? Для прикладу, в угіддях
підприємства, в підніжжі г. Пікуй. З цим звернувся до голови Турківської районної ради Володимира
Лозюка, аби він посприяв у реалізації ідеї. Розуміючи, що в значній мірі вирішення питання залежить
від голови екологічної комісії обласної ради, під патронатом якої реалізовувалися рекреаційно-оздоровчі проекти, Володимир Омелянович звернувся до тодішнього голови комісії Юрія Гудими. А той,
ідучи назустріч, включив об’єкт у програму. Так швидкими темпами було споруджено дві красиві альтанки, лавочку, вбиральню, місце для сміття та розпалювання багаття, словом все, що потрібно для відпочинку туристів. А їх г. Пікуй приймає сотнями. Гусненський сільський голова Іван Ільницький, який був
запрошений на цю подію, розповів, що бувають дні, коли сходження на Пікуй роблять по півтисячі й
більше людей. І не лише з України, а й Польщі, Чехії, інших європейських держав. Також він розповів
історію, як нещодавно разом з батьками, які замешкали в Гусному, вершину підкорило немовля, якому
було лише … 12 днів від народження.
Справді урочистою подією стало освячення та відкриття рекреаційної зони. У ньому взяли участь
заступник голови Львівської обласної ради Юрій Гудима, директор Львівського обласного комунального лісогосподарського підприємства «Галсільліс» Володимир Мельник, голова Турківської районної
ради Володимир Лозюк, директор Турківського ДЛГП «Галсільліс» Богдан Петренко, наші сусіди-лісівники – директор Славського ДЛГП «Галсільліс» Віталій Павлов , директор Сколівського ДЛГП «Галсільліс»
Валерій Булеца, який, до речі, народився в с. Хащів, коли його батько, уродженець с. Гусне, директорував у тутешній школі. Серед почесних гостей був і голова Сколівської районної ради Микола Романишин. Освятив зону відпочинку місцевий парох о. Іван. А виступаючи перед присутніми, він просив поставити при вході в зону відпочинку спеціальну табличку, яка б інформувала туристів, що це місце освячене, а відтак не годиться його оскверняти, викидаючи сміття чи розписуючи всілякі нісенітниці. Більше
того, на його думку, на шляху до вершини г. Пікуй варто спорудити ще бодай дві такі зони. Цю ідею, до
речі, давно виношують Гусненський сільський голова та підприємець Іван Брезецький, який вже багато років працює у сфері туристично-рекреаційного бізнесу. Його база відпочинку «Бойківська хата» в
підніжжі Пікуя є надзвичайно привабливою для туристів.
Необхідність туристичного облагородження Пікуя стає актуальною у зв’язку з тим, що тут УПЦ має
намір спорудити каплицю, наріжний камінь під будівництво якої в День Незалежності під час сходження з великою групою вірян та духовенства освятив владика Дрогобицько-Самбірський – Яків.
Ось так, дякуючи спільним зусиллям небайдужих людей, численні туристи, які практично щодня
йдуть на найвищу вершину Львівщини – г. Пікуй – матимуть зручне та гарне місце для перепочинку. А,
дасть Бог, уже найближчим часом подібні місця з’являться й ближче до вершини.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Шановні працівники культури та майстри народного мистецтва Турківщини!
Щиро вітаємо з професійним святом усіх, хто присвятив себе благородній справі – зберігати, розвивати і відтворювати безцінні духовні скарби нашого народу.
Культура робить людину особистістю, незримою силою вона формує національну спільність,
робить нас неповторними, несхожими на інших. Дякуючи щоденній праці клубних
працівників, викладачів дитячої музичної школи, бібліотекарів, фахівців музейної
справи, невтомно доглядаються джерела духовності, правди і краси. Дякуючи
творчому неспокою та громадському подвижництву майстрів культури і мистецтв,
народна та професійна культура Турківщини рясно родить вагомими духовними здобутками.
Ваша праця завжди на виду: ви створюєте людям свято, допомагаєте молодому поколінню долучатися до справжніх витоків української культури, бачити в ній
все саме найкраще і цінне.
Бажаємо вам вдячних цінителів вашої праці, невичерпного натхнення, потужної творчої енергії, з ентузіазмом шукати і втілювати в життя свої приголомшливі ідеї, перетворювати задумане в шедеври! Нехай ваша праця буде гідно нагороджена, а заслуги не залишатимуться
непоміченими!
Відділ культури Турківської РДА, профспілкова організація працівників культури.

Дорогого кума, люблячого, доброго і щирого хресного тата,
жителя с. Мохнате – Олега Йосиповича Павка – з ювілеєм щиро
вітають куми Володимир і Люба Созанські та похресниця Іннеса.
Бажаємо Вам, шановний, міцного здоров’я, миру, достатку,
сімейного затишку, родинного тепла. Нехай Боже благословення і Покров Пресвятої Богородиці бережуть Вас на
довгій життєвій дорозі.
Хай доля дарує Вам років багато
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від горя рятує молитва свята,
Хай щастям квітує життєва стежина –
На многії й благії майбутні літа!

Колектив Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. шле найщиріші вітання з
нагоди ювілею вмілому керівнику, добрій і щирій людині,
сільському голові – Василю Михайловичу Повханичу – і бажає
шановному ювіляру доброго здоров’я, невсипущої життєвої
енергії, любові від рідних, миру, поваги від людей, рясних Божих благословінь на довгій
життєвій дорозі.
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 в хату прибуде,
Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щедрим, як літо –
Щастя й долі на многії літа!

Кохану дружину, жительку с. Бітля, Марію Йосифівну Мороз, з
днем народження вітає люблячий чоловік Микола і бажає їй:
В цей день – святковий і прекрасний –
Хай небо сміється Тобі голубе,
Хай щастя дорогу квітами встелить
І промені сонця цілують Тебе,
Хай Тобі, люба, життя буде
світлим,
Хай роки любистком пахучим
цвітуть,
Земних Тобі радощів, щастя довіку.
Хай Тебе люблять, шанують і ждуть.

4 стор.
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ПРОМІЖКОВІ ПІДСУМКИ
РОБОТИ 2019 РОКУ
На недавній колегії РДА з-поміж багатьох інших питань обговорено роботу в плані соціально-економічного розвитку району за 9 місяців поточного року. Це таке собі, проміжкове
підбиття підсумків, а відтак і нагода проінформувати широкий загал громадськості, що було зроблено в різних сферах
господарської діяльності. І треба сказати, що не все виходило легко і просто. Маємо успіхи і водночас і проблеми, які потребують більш детального аналізу для перспективного вирішення.
Отже, все по порядку.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
За січень-вересень 2019 року
реалізовано промислової продукції на суму 7400,4 тис. грн. До
переліку підприємств, які обліковуються статистикою, входять
два, зокрема: Явірський цех переробки деревини ДП «Турківське лісове господарство» та
ТзОВ «Явірська ГЕС».
У рамках реалізації заходів
Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської
області – один підприємець,
учасник АТО, пройшов конкурс
інвестиційних проектів на
відшкодування вартості засобів
виробництва, в сумі 30,0 тис.грн.,
за рахунок коштів обласного
бюджету.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Сільськогосподарське виробництво в районі зосереджено в
особистих селянських господарствах.
У червні 2019 року проведено
подвірне обстеження поголів’я
тварин у господарствах населення та сформовано відомості
щодо наявності поголів’я тварин.
Станом на 1 червня 2019 року
чисельність поголів’я ВРХ на
Турківщині становить 21510 гол.,
що є більше проти показника на
1 січня 2019 року на 746 голів, в
тому числі корів – 11563 голови,
що є меншим проти показника
на 1 січня 2019 року на 1512
голів. Кількість молодняка ВРХ
зросла в порівнянні з показником на 1 січня 2019 року на 2258
голів і становить 9947 голів. Свиней – 8264 гол. – 643 гол.), овець,
кіз – 1128 гол. – 80 гол.).
За січень-вересень 2019 року
виробництво молока склало
44,0 тис.тонн та м’яса – 4,0 тис.тонн.
Активну роботу із запровадження на селі нових форм господарювання продовжує проводити родина Комарницьких з
смт.Бориня щодо виробництва
твердого сиру «Бойківський»,
напівтвердого сиру у льняній олії
та випічки бездріжджового хліба
із борошна грубого помолу
«Цісарський». Його продукція
має цікавість багатьох закордонних туристів та туристів з усієї
України.
На виконання державної програми підтримки розвитку тваринництва, відповідно до постанови КМУ від 30.01.2019року №
110, станом на 1 травня прийнято документів на виплату дотації за молодняк ВРХ від 1848
фізичних осіб за 3079 голів молодняка – на суму 4,6 млн. грн.,
що є найбільшим по області. У
липні 2019 року кошти поступили на рахунки отримувачів бюджетної дотації. А на 1 вересня
2019 року прийнято документів
на виплату дотації за вирощений
молодняк ВРХ від 1437 фізичних

осіб за 2319 голів молодняка
ВРХ – на суму 2,4 млн.грн. До 1
листопада 2019 року кошти поступили на рахунки отримувачів,
відкриті у відділеннях банків.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО,
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА
СУПРОВІД ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ
На сьогоднішній день на території району на завершенні 2
інвестиційні проекти у сфері туризму та рекреації. Райдержадміністрацією,
спільно
з
сільськими радами, подано до
Львівської обласної державної
адміністрації 23 пропозиції інвестиційно-привабливих земельних ділянок, що розташовані на
території району, які можуть зацікавити потенційних інвесторів.
Інформаційні картки, викопіювання та фото земельних ділянок розміщено на сайті райдержадміністрації.
Крім цього, подано 4 інвестиційні проекти, зокрема:
- створення молокопереробного цеху з виробництва твердих
сирів у с. Вовче;
- створення молокопереробного цеху з виробництва твердих
сирів у с. Боберка;
- створення деревообробного
підприємства в с. Штуківець;
- будівництво бази відпочинку
в с. Розлуч.
Райдержадміністрація веде
супровід інвестиційних проектів,
які знаходяться в стадії реалізації, зокрема консультативна
допомога в отриманні необхідних дозвільних документів. Станом на 01.10.2019 року на суп-

роводі знаходиться 5 інвестиційних проектів.
Видано містобудівні умови
для будівництва відпочинкового
комплексу в с.В.Гусне.
З Державного фонду регіонального розвитку передбачено
кошти для завершення будівельних робіт культурно-медичного центру у с.Розлуч. Коригування – в сумі 4128,9 тис.грн. та
460,0 тис.грн. – кошти районного бюджету. Розпорядником
коштів виступає Розлуцьк а
сільська рада. Станом на

28.10.2019 року розпочато роботи, надано аванс підрядній
організації – в сумі 1000,0
тис.грн., в т.ч. кошти ДФРР –
900,0 тис.грн.
З бюджету розвитку обласного бюджету передбачено кошти
– в сумі 9387,040 тис.грн., зокрема:
- на реконструкцію Турківського районного Народного дому –
1500,0 тис.грн. Касові видатки,
станом на 28.10.2019 року, склали 388,5 тис.грн;
- на будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. в
с.Либохора – в сумі 7887,040
тис.грн. Касові видатки склали
4486,928 тис.грн.
У рамках реалізації обласної
програми мікропроектів передбачено фінансування – в сумі
5171,645 тис.грн., в т.ч. 2566,889
тис. грн. коштів обласного бюджету та 1620,811 тис. грн. коштів
місцевого бюджету як співфінансуваня на 23 об“єкти.
Зокрема: у галузі культури –
5 об’єктів;
- у галузі освіти – 13 об’єктів;
- у галузі охорони здоров’я – 3
об’єкти;
- у галузі жкг – 2 об’єкти.
Роботи завершено та проведено повністю касові видатки по
15 об’єктах.
Станом на 28.10.2019 року
касові видатки склали 3512,019
тис.грн., або 67,9% до заплано-
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ваного.
Відповідно до розпоряджень
КМУ, у 2019 році виділено 2,044
млн.грн. субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих
територій на 37 об’єктів, з
них на 25-ти роботи завершено. Касові видатки склали
1214,65 тис.грн., в т.ч. субвенція з державного бюджету
– 1214,4 тис.грн. та кошти
місцевого бюджету – 0,25
тис.грн. Відсоток використання коштів складає 59,4 %.
Касові видатки використання
субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій 2017-2018 років склали
1323,6 тис.грн., або 56,9% .
У 2019 році в районі реалізується 10 проектів за рахунок
коштів обласних програм, на загальну суму 5381,233 тис.грн., в
т.ч. кошти обласного бюджету –
4580,3 тис.грн., співфінансування з місцевих бюджетів – 784,0
тис.грн. На 5-ти об’єктах роботи
завершено. Касові видатки склали 914,9 тис.грн., в т.ч. обласний
бюджет – 621,0 тис.грн.
Крім цього, у 2019 році передбачено 872,8 на виконання заходів Програми розвитку лісового господарства. Касові видатки
склали 622,5 тис.грн., або 71,3%.
РЕМОНТ ДОРІГ
Загальна протяжність доріг
на території району становить
682,38км, з яких:
- 37,6 км – дорога національного значення – Львів-СамбірУжгород;
- 312,0 км доріг загального
користування місцевого значення;
- 332,78 км доріг комунальної
власності.
З початку поточного року на
автомобільних дорогах загального користування проведено
такі роботи:
- Турка-Східниця – розпушування, влаштування основи
ЩПС, влаштування шару асфальтобетонного покриття, укріплення узбіч, протяжністю 1,450
км. на суму 10,0 млн.грн.;
- Бориня-Мохнате, в межах с.
Комарники – влаштування
підпірної стінки, поширення русла, підсипка укосу земляного
полотна, на суму 9,0 млн.грн.;
- Турка-Ільник – розпушування, влаштування основи ЩПС,
влаштування шару асфальтобетонного покриття, протяжністю
1,250 км., на суму 2,5 млн.грн.;
- Турка-Лопушанка, в межах м.
Турка – здійснено розпушування, влаштування шару асфальтобетонного покриття, протяжністю 0,8 км., на суму 1,7млн.грн.;
- Бориня-Боберка, в межах
с.Верхня Яблунька – профілювання на суму 0,3 млн.грн.;
- Мала Волосянка-Явора –
розпушування, влаштування основи ЩПС, влаштування шару
асфальтобетонного покриття,
протяжністю 0,450 км, на суму
1,0 млн.грн.
Також варто зазначити, що за
кошти з експлуатаційного утримання виконано роботи шляхом
засипання просідань та промоїн на дорогах загального користування місцевого значення:
Бориня-Боберка, Свидник-Ластівка, Міжгір’я-Буковинка, Нижнє
Висоцьке-Багнувате, Верхній
Турів-Нижнє, Турка-Ільник, Бережок-Дністрик Дубовий, ТуркаЛопушанка, Турк а-Східниця,
Мала Волосянка-Явора, Турка-

Присліп, Нижній Турів-Соколики, Буковинка-Дівче, ЯсеницяНовий Кропивник, Тур’є-Ісаї.
З обласного бюджету на ремонт комунальних доріг району
виділено 3500,0 тис.грн., за які
із 32 запланованих доріг комунальної власності на 31-му
об’єкті роботи завершено, на
решта об’єктах роботи тривають.
РИНОК ПРАЦІ
Станом на 01.10.2019 року на
обліку перебувало 559 безробітних, з них 265 осіб охоплено
активними заходами сприяння
зайнятості, 149 осіб – професійним навчанням. Упродовж січня
– вересня працевлаштовано
708 осіб, в т.ч. 215 безробітних, з
них 150 осіб взяли участь у громадських роботах. Працевлаштовано 5 осіб з числа соціально
незахищених громадян на нові
робочі місця, із здійсненням
компенсації роботодавцям єдиного внеску, одній особі видано
одноразову допомогу для започаткування підприємницької
діяльності.
Чисельність найманої праці,
станом на 01.10.2019 року, склала 4055 осіб, що менше показника на початок року на 331 особу. Середня заробітна плата
склала 8168,9 грн., або 120% до
показника на початок року.
ДЕТІНІЗАЦІЯ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Станом на 01.10.2019 року в
районі діє 2 СПД , які виплачують середню заробітну плату
менше 4173 грн.
Однак, ряд суб’єктів господарювання Турківського району –
57 СПД –виплачують середню
заробітну плату по підприємству
на рівні 4173 гривень, що складає 25% до загальної кількості
платників.
Поряд з цим, 164 суб’єкти господарювання нараховують середню заробітну плату найманим працівникам від 4173,0 до
5500,0 гривень, що є нижче від
середньої заробітної плати,
згідно з статистичними даними
у Турківському районі.
Водночас маємо дефіцит робочої сили у зв’язку з трудовою
міграцією. Таким чином, втрачається трудовий потенціал,
особливо кваліфікованих працівників.
Турківська районна державна
адміністрація закликає роботодавців не використовувати різні
способи мінімізації заробітної
плати (виплата зарплати в «конвертах», оформлення трудових
відносин на неповний робочий
день, відпустка без збереження
заробітної плати).
Також слід звернути увагу на
заробітну плату керівників
підприємств, фахівців з досвідом
роботи в певних галузях, оскільки дана категорія працівників
повинна отримувати заробітну
плату вищу, ніж некваліфікований працівник.
ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ
Станом на 01.10.2019 року
розпорядниками бюджетних
коштів проведено 51 допорогову закупівлю, загальною вартістю 6,8 млн. грн. Загальна сума
економії складає 727,5 тис.грн.
Із 45 розпорядників, працюють
у системі «PROZZORO» 39 розпорядників.
Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови
Турківської РДА.
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«БОЙКIВЩИНА»

НА СТОРОЖІ
РІДНОГО СЛОВА
завжди має стояти український учитель
Значення української мови як навчального предмета в школі
випливає з її суспільних функцій. Вона є державною мовою українського народу, визначальною ознакою нашої держави, скарбницею культурних надбань нації, засобом єднання громадян
України. Це й визначає систему завдань, що постають перед
учителем-словесником, головне з яких – підготовка грамотної особистості з високим рівнем комунікативної компетенції.
– Тож яким має бути вчитель української мови і літератури, якою має бути його, як мовиться, мовленнєва поведінка? –
запитую, розпочинаючи розмову, напередодні Дня української
мови та писемності, у методиста районного методичного
кабінету відділу освіти Марії Янінович.
– Кажуть, що образ людини
вимальовується у її словах – які
вона зберігає, які вимовляє.
Мовленнєва поведінка вчителя
– невід’ємна частина його професійної діяльності. В усі віки
вчителі були майстрами слова.
Висловлювання, звернені до
дітей, є педагогічними вчинками,
моральну основу яких складає
людяність, ввічливе, уважне,
терпиме, тепле ставлення до
кожного учня, незалежно від
його успішності і поведінки. Учитель промовляє протягом дня
сотні, тисячі слів, які звучать порізному, але ці слова не мають
робити дитині боляче. У кожного вчителя повинна бути скарбничка слів-привітань на початку
уроку і слів-прощання в кінці уроку з учнями, щоби зробити урок
для дитини більш виразним, з
бажанням слухати вчителя,
приймати до душі кожне його
слово й з охотою йти на уроки
такого вчителя. На це й націлюємо своїх колег під час проведення
засідань
методичних
об’єднань українських мовників,
перевірок, відкритих уроків. Слово вчителя має навчати і виховувати. Досвідчений вчитель розуміє, що без продуманого привітання хороший урок важко розпочати. Зайшовши до класу, він
окине всіх присутніх посмішкою,
оптимістичним поглядом, зупиниться перед дошкою, потримає
паузу та привітає дітей. І зробить
це щиро та доброзичливо.
– На превеликий жаль, у нас
ще не багато таких педагогів, хоча хто, як не учитель,
має стати на сторожі рідного слова?
– «Бо хто хоче любити життя
та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та
уста свої від говоріння підступу»
– казав апостол Петро. Прислухаймося до цих мудрих слів застереження, очистімо свої серця
і свою мову від усього поганого
та шкідливого. А ви думаєте, що
учні не звертають увагу на те, як
розмовляє вчитель, якими словами? « З тих самих уст виходить
благословення і прокляття: не

повинно, брати мої, щоб так це
було. Хіба з одного отвору солодка й гірка вода? Також і одне
джерело не може виливати солону і солодку воду…» (Як. 3.212). Для учня вчитель – зразок
вихованості, з якого дитина бере
приклад, тому вчителям слід
надто відповідально ставитися
до своїх слів: перестати піднімати голос на дитину, кричати, говорити лишень погане. Бо ж слова, як і думки, визначають нашу
долю, наше здоров’я і процвітання. Анна-Марія Богосвятська,
кандидат філологічних наук, Лицар Гуманної Педагогіки в одній
зі своїх методичних збірок, яку
відділ освіти пропонує увазі вчителів української мови і літератури, дає багато цікавих вправ і
порад стосовно розвитку мовленнєвої поведінки. І вчителі використовують їх. Правду ж каже
народна мудрість: «Одне хороше слово краще від тисячі слів
лайки».
– Маріє Петрівно, у школах
району проходить безліч
літературно-мовних свят у
березні – під час днів вшанування Великого Кобзаря - Тараса Шевченка. Але є багато
заходів, присвячених рідній
мові, й восени. Традиційно у
листопаді-грудні проходять
літературні конкурси. Цього
року буде такий конкурс?
– Департамент освіти і науки
Львівської ОДА видав наказ про
проведення Х Міжнародного
мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
ім. Тараса Шевченка серед учнів
закладів загальної середньої
освіти у 2019-2020 навчальному
році. Спеціальний наказ видала й начальник відділу освіти
Турківської РДА Оксана Манюх.
Так, перший етап конкурсу
(шкільний) пройде до 16 листопада; другий (районний) – 30
листопада. Його переможці
візьмуть участь в обласному,
який відбудеться 14 грудня в м.
Львів. Але зауважу – це не єдине
свято рідної мови у цьому навчальному році. 21 лютого, з
метою піднесення престижу

рідної мови, заохочення учнів до
вивчення рідної мови, виховання любові до української мови,
відзначається Міжнародний
День рідної мови. Тож методисти районного методичного кабінету, дирекції шкіл, вчителі української мови, класні керівники,
бібліотекарі, безумовно, запланують багато заходів до цього
дня. Це будуть уроки- виховні години державної мови, літературно-музичні композиції, свята
писемності, книжкові виставки,
конкурси аматорських віршів та
прози. І багато іншого. Ні одна
школа не стоятиме осторонь
такої події.
Окрім цього, з 9 по 18 листопада, у школах розпочнеться
перший етап ще одного конкурсу, ювілейного – ХХ Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика. Учні братимуть участь у написанні творчих
робіт.
– Маріє Петрівно, а як із
Всеукраїнським радіодиктантом, в написанні якого кожного року беруть участь не
тільки учні чи вчителі, а й
студенти, пенсіонери, державні службовці, словом, усі,
хто хоче перевірити свої знання з української?
– Сьогодні, 8 листопада, об
11.00 год. розпочався Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який звучатиме на
хвилях Першого каналу «UA: Українське радіо», Його трансляція наживо запланована й в
ефірі суспільного телеканалу
«UA: Перший». Раніше ця подія,
яка приурочена Дню української
мови та писемності, відбувалася 9 листопада. Цього року 9
листопада припадає на вихідний, тому дату диктанту перенесли, щоби школярі та студенти
мали можливість долучитися до
акції. У минулому році в написанні радіодиктанту національної єдності взяло участь майже
33000 осіб, було 311 переможців. Лише однієї помилки
допустилися 1004 людини. Це
була найбільша кількість переможців за час існування акції. Із
нашого району у радіодиктанті
минулого року взяли участь 750
дітей та вчителів. Як буде цього
року, побачимо, але те, що багато учнів і педагогів, а можливо й
пересічних жителів Турківщини,
знову візьмуть у ньому участь, це
точно. І головне у цьому заході
не тільки перевірка знань, а й
солідарність з усіма, хто любить
і шанує рідне слово.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

ДАВАЙТЕ ДОПОМОЖЕМО ОЛЕСІ!
Олеся Шиян стала жертвою випадку, що стався у суботу, 2 листопада, на проспекті Свободи у Львові. Налякані вибухами фейєрверків коні винесли прогулянкову туристичну карету на пішохідну частину проспекту і знесли лавку, де сиділа 15-річна Олеся з Турки.
Її відразу ж госпіталізували в реанімацію ОХМАТДИТу. Лікарі поставили діагноз:відкритий перелом великої гомілкової кістки, забійно-рвана рана м’яких тканин лівої гомілки та
стегна, кровотеча, посттравматичний тромбоз підколінної артерії, гостра ішемія лівої
нижньої кінцівки.
Дівчина уже перенесла 7 операцій, а кожен день лікування обходиться як мінімум у 10
тис.грн.
Якщо маєте змогу допомогти дівчинці одужати, гроші можна перерахувати на картку батька: 4149 4991 3381 6205, ПриватБанк, Руслан Шиян.
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Син Іван, онуки Іван з дружиною Ольгою, Євгенія з чоловіком Миколою, Марія з чоловіком Мироном, Микола з дружиною Іриною, правнуки Яна, Христина, Михайло, Яна, Тетяна, Василь, Ангеліна, Яна, Оля, Дмитро, Саша, Назар,
Андрій, Павлина, Люба і сваха Віра вітають з 90-річчям дорогу і люблячу, чуйну і турботливу матусю і бабусю, найкращу
у світі прабабусю, добру сваху – Євгенію Миколаївну Ільницьку,
жительку с. Ліктів і бажають ювілярці доброго здоров’я, життєвих сил та енергії, родинного затишку і
тепла, поваги від людей, рясних Божих
благословінь.
Летять роки, мов лебеді у
вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі –
До років 100 бажаємо прожить.
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Поетична
скарбничка
ВИШИВАНКА
Вишиванка – предків заповіт,
Її слава гордо лине в світ.
В Україні, у кожному куточку.
Шанують рушник і вишиту сорочку.
Від Чорного моря берегів –
До славетного міста Львів,
Вишиванка – духовний оберіг,
Те, що нагадує рідний поріг.
Те, що цінується роками:
Молитва без слів, вишита нитками.
Вишиванка – найкраща з усіх
нагород,
Ознака того, що ти – патріот!
Вона – святиня української
сім’ї,
«Два кольори, два кольори
мої»…

БОЙКІВЩИНА

Україна – моя прекрасна держава!
Тут, на західному куточку,

І зеленому з трав віночку,
Дзвінко лунає бойківська слава!
Чути голос бойківських трембіт,
Відносить у п’янкий політ
Аромат садів і лук.
Зігріває тепло рідних рук.
Хай гори Карпати –
У вигляді підкови –
Несуть щастя до кожної хати,
Щоб біди ми не знали ніколи.
Бойківщину хай на полотні передають,
Оспівують в піснях, віршах…
А густі ліси здоров’я несуть,
Відганяють всяку хворобу і
страх.
Не лякає нас перешкоди мур,
Бо живить душу могутній
Стрий.
Любов у серці міцна, мов тур,
Благослови наш край, Господи святий!
Роман ГОБРЕЙ,
учень 11 класу Ільницького
НВК.

ПРОБНЕ ЗНО? ДЕ? КОЛИ? ЯК?
Плануєте здобути повну загальну середню освіту у 2020
році? Слід проходити ЗНО-2020? Не знаєте, чи справитеся і як
все має відбуватись?
Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти пропонує вам ознайомитись з процедурою зовнішнього незалежного
оцінювання під час ПРОБНОГО ЗНО та йти на основну сесію ЗНО
впевнено!
Радимо скористатись можливістю та пройти процедуру проведення зовнішнього незалежного оцінювання від А до Я.
Зареєструйтесь з 3 по 24 січня
2020
року
на
сайті
www.lv.testportal.gov.uа!
Терміни проведення пробного
ЗНО-2020:
21.03.2020 - українська мова та
література;
28.03.2020 – біологія, географія,
історія України, математика, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова, фізика
хімія.
Більше інформації про проведення пробного ЗНО розміщено в
розділі «Сфера діяльності» «Пробне ЗНО» на сайті Львівського
РЦОЯО - www.lv.testportal.gov.ua або на сайті Українського центру
оцінювання якості освіти – testportal.gov.ua
Пам’ятайте, що участь у пробному ЗНО – це лише підготовка!
Наталія ДУДА,
завідувач районного методичного кабінетому
відділу освіти Турківської РДА.
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«БОЙКIВЩИНА»

8 листопада 2019 року

Продовження книги Павла Штепи
«Московство».
Початок у №№40-44.

РАБСТВО I
ДЕСПОТІЯ МОСКВИНА
Найпокірніше просимо Вашу Величність правити нами самодержавно.
Московські аристократи 1730 p.
Добровільне рабство створює більшу тиранію, ніж тирани можуть створити насильством.
Г.Мірабо
Сия сарынь ничем, кроме жесточи унята быть не может.
Петро І
У пралісі є безліч небезпек людині. За деревами далеко не видко, і не може
людина передбачити: звідки і коли впаде на неї нещастя, Цe породжує у лісовика не лише підозрілість, а й відчуття безпорадності, що природно обертається на боягузтво. Москвин особисто – великий боягуз, що засвідчить кожний
офіцер, що командував московськими вояками. Він нападає лише тоді, коли
чує за своїми плечами силу свого гурту, організації, війська, держави. Опинившись сам-на-сам чи побачивши, що його гурт слабший за ворога, впадає в
паніку. У спогадах очевидців та учасників війн 1917 і 1941 років знайдете багато фактів великого страху енкаведистів, коли падала чи захиталася їхня
влада. Потрапивши в полон до українських повстанців (УПА), плакали, благали дарувати їм життя, ганебно, гидко було дивитися на них. Начальник НКВД,
що вигубив мільйони людей, що постріляв тисячі в’язнів власноручно – М.Єжов
лежав у ліжку кілька днів хворим після невдалого замаху на його життя, хоч
той замах не зачепив жодної його волосинки.
Стадний інстинкт самозбереження
підказував шукати безпеки й охорони в
гурті. Так зродилася у москвина ідея: «человек – ничто, а общество – все», «На
миру и смерть красна», «Ломи стеной,
иль мало нас», «Нас – тьмы, и тьмы, и
тьмы, попробуйте сразитесь с нами!»
(О.Блок). Безпорадність, почуття меншвартості, боягузтво, кріпацтво, рабський
побут, деспотична влада в родині, безапеляційна влада общини, деспотія уряду
– все це виплекало і за багато поколінь
зміцнило стадність москвина. Чужинці –
мандрівники по Московщині у XV-XX ст.
свідчать, що особистість (індивідуальність) – незнана річ москвинові. П.Чаадаєв пише, що йому боляче порівнювати московські обличчя з європейськими:
боляче вражала безвиразність московських облич. «У Московщині ніколи не
існувала особиста воля, особиста ініціатива, особиста діяльність, бо особистість
закували москвини в кайдани. Москвини
гуртом, отарою, ордою боронилися від
ворогів і загарбували чужі землі.
У московській історії бачимо мовчазне, стихійне, гуртове рушення безликого
загалу, що не зважає на жодні жертви:
свої і чужі». Понад сто років тому проф.М.Погодін (1800-1875) виклав московський ідеал держави і суспільного ладу:
держава – це одна всеохоплююча (тоталітарна) єдність. Всі сили нації – матеріальні і духовні – є частинами державної
машини, пристосовані, готові до найвищої мети (а нею є панування Московщини в усьому світі, як він писав деінде).
Всією цією машиною (державою) керує
лише одна рука – рука всевладного царя.
Він може єдиним порухом пальця спрямувати ту машину в будь-якому напрямі.
Так а держава, натхнена почуттям та
ідеєю (месіанізмом за його ж словами)
та зцементована ЄДИНОМИСЛЕННЯМ
буде непереможна, буде провідником
усього світу. М.Погодін був монархістом,
назадником. А що думали поступовці,
ліберали? Вони казали 1839 року французові те саме, що й М.Погодін. Серед
москвинів були й прихильники європеїзації т.зв. «западники». Один з них М.Огарьов пише: «Ми не можемо дозволити
різниці поглядів, бо вони є не власністю
особи, а громади». Інший писав: «За соціалістичного ладу всі люди будуть однакові, не матимуть жодних особистих рис,
бо існує лише одна безстороння міра
вартостей». Суто московська «логіка». В
СРСР вона називається «партійна лінія».
Московські монархісти хоч і мріяли про
«единомыслие», але ще не запроваджували його такою жахливою ціною. Запаморочена політичними перемогами московська голота вже не боїться нікого і
пише: «Ми однаково думаємо про всі
справи нашого життя і тому говоримо
однаково кожному з нас зрозумілою мовою. У нас нема і бути не може непорозуміння. Ця наша однодумність є нашою

найбільшою і непереможною силою і
вирішальною перевагою над іншим
світом, який розбитий власне браком
однодумності».
По смерті Й.Сталіна його наступники,
боячись повстання немосковських народів СРСР, змушені були дещо попустити віжки. Невдовзі почали писати трохи
правди: «Начотництвом, бездушним повторенням загальновідомого знижувалася вимогливість до творчої праці, заморожувалася вільна думка. Автори боялися думати самостійно. Багато газет,
що видаються в різних містах нашої республіки, подібні одні до інших, як краплини води. Жодна газета не має власного
обличчя. Всі передруковують те самісіньке». У СРСР сотні і тисячі відомих людей
прилюдно каються і визнають помилковість, шкідливість своїх поглядів. Декого з них уряд запроторив до божевільні.
Але подібне було і перед 1917 р. Філософ П.Чаадаєв каявся і визнавав помилковими свої думки. Микола І оголосив
1846 р. його божевільним. У СРСР не
задовольняються самим визнанням помилковості, вимагають привселюдно уславляти те, що вони ганили. Однодумність (партійну лінію) вигадав не
В.Ленін, а найосвіченіші москвини сповідували її здавна і навіть погоджували тривимірне (особисте, громадське, державне) європейське життя з одномірним
(державним) московським дуже просто.
Декларування європейських ідей завжди було в Московщині лише порожньою
балаканиною. У XIX ст. такою балаканиною був московський «лібералізм», а в
XX ст. став соціалізм, інтернаціоналізм. І
все це було димовою завісою, що за нею
ховався НАЦІОНАЛЬНИЙ ідеал УСІХ москвинів. Ідеал і мрія поширити свою тиранію (та її невід’ємну половину – рабство)
на весь світ. Герой роману Ф.Достоєвського Шігальов пропонував поділити все
людство на дві нерівні частини: маленьку – панів, і величезну – рабів. Ясна річ,
раби не мали б жодних прав, нічого особистого, покірна отара мала працювати
на панів. Шігальов не каже, але Ф.Достоєвський вустами іншого свого героя
каже, що пануючою меншістю має бути
московський НАРОД (нація). З примусового однодумства немосквини (хоч і змосковщені) глузували (М.Гоголь, М.Салтиков-Щедрін), уболівали (П.Чаадаєв), його
проклинали (Ф.Достоєвський), але нічого так і не змінили. Інстинктивно відчувши, що європейська думка руйнує основи азійської московської імперії, національна РЕАКЦІЯ 1917 р. замурувала всі
вікна до Європи. А новітніх гоголів, салтикових-щедріних, чаадаєвих, достоєвських
почали убивати по першій же спробі заговорити.
Московська «демократія» перевершила всі держави тим, що заснувала
міністерство, якого не має жодний уряд у
всьому світі – міністерство літератури.

Щоправда так його не назвала, проте
кожний письменник знає його адресу, бо
одержує звідти замовлення на твори і
платню за них. Міністерство літератури
керує виробництвом художніх творів. Завдання значно важче, ніж в інших міністерствах, ті керують виробництвом речей
матеріальних, і щоб поліпшити якість чи
збільшити кількість, можуть придбати
кращі машини. Такої можливості міністерство літератури не має, бо літературу творить не друкарська машина, а дух, що
його за все золото світу не купиш, і навіть
сам письменник не завжди може його
зловити, втримати. Міністерство літератури підпорядковує виробництво літератури одній – єдиній засаді – політичній
користі. Воно дає письменникам «соціальне замовлення» довести читачам
потрібні урядові СРСР ідеї, і то у формі,
дозволеній урядом (соціалістичний реалізм). Платить (через підпорядковані
йому видавництва) авторам і в найтіснішій
співпраці з НКВД пильнує, щоб письменники виконували замовлення. Ця жандармська (чекістська) література намагається переробити Людину (з великої
літери) на бездушного бездумного раба,
на робочого вола, ідеалом якого є теплий хлів і повні ясла, або на вірного слугу
– пса, що лиже панську руку, яка щойно
його била. Московський світогляд вірить,
що може це зробити, бо за ним людина
(з малої літери) – така самісінька тварина, як віл чи пес. А дух чи душа – це попівський опіум для народу. По 40 роках
такого жандармського виробництва «казьонних» ідей та ідеалів москвини з великим зчудованням і переляком побачили, що та «література» не завжди дає
політичну користь, на яку її спрямовує
міністерство літератури, особливо серед
немосквинів. Секретар всесоюзного комсомолу С.Павлов визнає, що українські
комсомольці байдужі до комунізму. Заступник Голови Ради Міністрів УРСР
П.Тронько у доповіді Верховній Раді казав, що серед українських дітей та молоді поширюються ідеологічні впливи
«буржуазного націоналізму». «Українська молодь разом з комсомольцями щораз більше стає побожною. Ані КПУ, ані
комсомолові, ані безбожницьким товариствам, ані школі несила побороти цього загрозливого СРСР явища». Не виконала та «література» покладеного на неї
завдання, хоч уряд платив письменникам більше, як міністрам, хоч повистріляв сотні старих письменників та професорів, які могли «зіпсувати» покоління
народжених по 1917 році і вихованих
комсомолом. Дивне, незрозуміле москвинам явище. Московський філософ
стверджує: «Велика московська держава, з її деспотичною владою, створилася
не лише зусиллями її правителів, але також і підтримкою всього московського
народу, що інстинктивно боявся безладу», а соціаліст підтверджує: «Ми, москвини, в особі свого царя бачимо велич і
єдність нашої імперії». Щоб зміцнити
свою владу, Іван IV розіграв комедію, ніби
хоче зректися трону. Перелякані москвини стояли вдень і вночі на кремлівській
площі з плачем, благаючи свого ката «не
осиротить» їх. Після того Іван міг спокійно катувати їх досхочу, не боючись протесту.
Таке самісіньке видовище повторилося на тій площі 400 років пізніше. Коли
сконав Й.Сталін, стояли цілодобово тисячі москвинів. Чужинецькі очевидці
свідчать, що на обличчях були великий

сум, тривога, розпука і сльози. Старі люди
молилися і хрестилися, благаючи «не
осиротить» їх. І це підтверджує московський письменник: «Відразу ж настала в
душі порожнеча. Хотілося сісти і, звернувши обличчя до неба, завити так, як виють
безпритульні пси. Ні, не хочу я волі. Я хочу
і потребую володаря». І далі: «Смерть
Й.Сталіна завдала нашій релігійно-естетичній системі непоправної втрати, шкоди. І відродження культу В.Леніна тої утрати не зрівноважить. В.Ленін надто подібний до звичайної людини: малий зріст,
лисий, цивільний. А Й.Сталін був загадковий, всемогутній, що бачив все і всіх.
Щоб стати богом йому лише одного бракувало – безсмертя. О, якби ми були мудрішими, то були б оточили його смерть
чудесами. Треба було проголосити по
радіо, що він не вмер, а вознісся живим
на небо і поглядає звідти на нас. Його
нетлінні мощі зцілювали б паралітиків і
шалених. А ми дурні, скомпрометувавши
«культ особи», самі висадили у повітря
саму основу сили нашої нації». Так глузував з москвинів А.Синявський. А сімоновський генерал Сєрпілін (його Сталін
заслав на каторгу) каже: «Навіть ті, хто
ненавидів Сталіна, віддали б своє життя,
щоб його врятувати від смерті. Віддали б,
бо ми всі знали, що його смерть буде величезним нещастям Московщини». По
смерті Петра II москвини запросили 1730
р. на московський трон герцогиню Анну
Курляндську. Канцлер В.Голіцин (білий
крук у Московщині – за виразом історика
В.Ключевського) був прихильником Петрових змін (він походив зі старого роду
київських князів, себто був українцем з
походження) і поставив Анні передумовою до обрання на трон, вісім обмежень
царської влади на користь Сенату. Обмеження були такі малі, що вихована в
Європі Анна охоче погодилася і обмеження підписала. Та коли Анна приїхала до
Москви коронуватися, до неї прийшло
велике посольство сенаторів, генералів,
дворян, єпископи, подало чолобитну з
150 підписами, у якій «всепокорнейшие
рабы всепокорнейше просят всемилостивейше принять самодержавие своих
славных, достойных предков, а нею подписанные пункты уничтожить». Анна на
очах посольства подерла на шматки
підписані нею обмеження царської влади. Так скінчилася 10-денна конституційна московська монархія XVIII ст. Доречно
тут пригадати, що за 20 років раніше
(1710) українська шляхта склала, а Гетьман Пилип Орлик підписав і проголосив
Конституцію Української Держави (Pacta
et Constitutiones legum libertatumqe
Exercitus Zaporoviensis). За нею найвища законодавча влада України належить
Сеймові. Голова держави – Гетьман з
його урядом є лише виконавчою найвищою владою, відповідальною перед Сеймом. Суд є незалежний від виконавчої
державної влади. Отже, сучасна демократична конституція. Як бачимо, Україна
випередила в цьому Західну Європу (крім
Англії). Друга спроба конституційної монархії за Миколи II проіснувала лише 10
років (1906-1916). В обох випадках влада царя обмежувалася на користь аристократії, дворянства. Лише дворянам
(шляхті) і більше нікому давалося право
керувати державними справами. Московська шляхта відмовлялася брати
більше прав для себе навіть тоді, коли
цар наказував брати. Петро І наказав
1702 р. дворянам-землевласникам обрати з-поміж себе 2-4 особи, яким цар
давав право перевіряти діяльність воєводи (призначеного урядом), і разом з
ним правити повітом. У жодному повіті
не обрали. Петро знову наказав 1713 р.
дворянам обрати в кожній губернії 8-12
дворян, що мали б скласти «консіліум»
на чолі з губернатором. Всі губернські
справи «консіліум» мав розв’язувати
більшістю голосів. Дворяни знову не захотіли обирати.
Кожне послаблення влади короля європейці використовували, щоб обмежити
його владу. Москвини – навпаки, скликали свої Земські Собори за часів династичних криз (1608, 1773, 1825, 1917) з
метою ЗМІЦНИТИ царську владу. Кат Іван
IV не захитався на троні, а слабкого Івана
III москвини задушили, як щура. Петро І
душив кого хотів, а недоладного Петра III
москвини самого задушили. Деспот Микола І перевішав «мятежников», а сла(Закінчення на 7 стор.)
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бенького Миколу II «мятежники» застрелили в льоху. Європейці також страчували своїх королів, але завжди після прилюдного суду, як, наприклад, англійці Карла І чи французи Людовіка XVI. Москвини
ж убивали своїх царів завжди без жодного суду, таємно, тих же Івана III, Петра III,
Павла І, Миколу II. Прикметно: Івана забито за наказом його тітки Єлісавети, Петра — за наказом дружини Катерини, Павла за згодою сина Олександра І. Грузин
Л.Берія пробував захопити трон свого
земляка Й.Сталіна, спираючись на немосковські народи СРСР. Хоч він і знав,
що кожний москвин-шовініст передовсім,
звірився кільком своїм найближчим друзям-москвинам. Вони негайно виказали
його політбюро КПРС, яке не дозволило
слідства й суду: застрелило Берію таємно. Є чимало натяків, що і самого Й.Сталіна вбили самі кремлівські вельможі, як
Петра III 1762 p., традиційно. Обмежити
царську владу пробували князь В.Голіцин 1730 p., М.Сперанський – 1815 p.,
Н.Лоріс-Мєліков – 1881 p., П.Мілюков –
1905 p., О.Керенський – 1917 p.. Всі спроби скінчилися трагічно для їх авторів. В.Голіцина та М.Сперанського заслали в
Сибір, а П.Мілюкова та О.Керенського
вигнали на чужину. Лише під тиском немосковських народів часом поступалися
московські деспоти. За Кримської війни
вибухло 1854 р. велике селянське повстання в половині України (т.зв. Київська Козаччина), і Олександр II скасував невдовзі кріпацтво та трохи лібералізував
уряд. Налякані його лібералізмом москвини вбили його. За японської війни вибухнули 1905-06 pp. селянські повстання по всій Україні. Перелякавшись, Микола II підписав конституцію, дозволив
скликати парламент, дав куцу місцеву самоуправу. Його вбили.
Москвини ніколи в своїй історії не повставали проти царя-деспота. Ворохобилися, коли слабшала царська влада.
Причиною найбільших московських заколотів і заворушень були династичні
кризи. Заколот І.Болотнікова 1611 року
проходив під гаслом «за Димитрия». Повстання Є.Пугачова 1733 року – «за Петра III», декабристів 1825 року – «за Костянтина». Отже не проти самодержавства (деспотії), а ЗА БІЛЬШУ всевладність
царя. А класові гасла Є.Пугачова чи В.Леніна були демагогією, що полегшувала
захоплення влади. Є.Пугачову не пощастило, бо натрапив на тверду Катерину II.
Ленінові пощастило, царював слабкий
Микола II, а потім «баба болтуха» (за виразом К.Ворошилова) – О.Керенський. А
захопивши владу, В.Ленін запровадив
таку деспотію, що перевершила деспотії
всіх Іванів, Петрів, Миколаїв разом. ТОМУ
й підтримала В.Леніна московська нація.
Збройна боротьба проти його влади колчаків, денікіних, юденичів 1917-20-х pp.
була трагічним непорозумінням, що й
визнав пізніше А.Денікін. Та й 90% вояків
т.зв. «білих» військ становили немосквини та донські козаки, які за кількасот
років вільного життя навчилися цінити
волю. Зрештою і ті генерали Колчак, Юденич, Врангель також були не москвини з
походження. Натомість питомі москвини Брусілов, Поліванов, Клембовський
одразу стали на бік В.Леніна. В Московщині В.Ленін захопив владу легко. Коли
більшовики розігнали демократичні установчі збори, то на їхній захист не здійнялася жодна московськ а рука. Трохи
пізніший спротив московських демократів (Омський Уряд) за кілька місяців
сам розвалився, бо не мав підтримки
московського народу. Переконливо показала, кого і що любить московський
народ та його інтелігенція, війна 1939-45
pp. На прийомі з приводу перемоги
Й.Сталін виголосив тост не за «радянський», а за «русский» народ і наголосив,
що будь-який інший народ, використовуючи воєнну завірюху, скинув би таку владу. Московський же народ не лише не
скинув, а й одностайно, всіма силами її

підтримав тоді, коли інші народи СРСР її
зраджували. Московські емігранти, бажаючи врятувати свій народ від кари за злочини 1917-67 pp., запевняють чужинців,
що москвини ніби не хотіли більшовизму,
що його накинула купка міжнародних комуністів (жидів). Поминаючи запит: як,
якою силою могла маленька купка (та ще
чужинців) накинути 80 мільйонам те, чого
ті 80 мільйонів не хотіли, подамо офіційні
числа виборів у листопаді 1917 р. до «Учредительного Собрания» (імперського
парламенту). У тих виборах голосувало
75 млн. люду. Партія більшовиків дістала
25 млн. голосів. В Україні голосувало 8211
тисяч. За українські партії голосувало
5933 тисяч. За більшовицьку – 859 тисяч,
хоча в Україні тоді стояло московське
військо (близько чверті мільйона), жило
понад один мільйон москвинів і понад
два мільйони євреїв. А з трьох єврейських партій лише одна (Поалей Сіон) не
виступала проти державної самостійності України. Та й провідник Поалей
Сіону Бер Борохов був москвофілом та
україножером. У селах українські партії
одержали в середньому 96% голосів, а в
губерніях – 76%. Більшовицька партія
одержала 2%. Отже 859 тисяч голосів за
більшовиків подали в Україні москвини і
євреї. Можна припустити, що серед виборців імперії половину, тобто 38 млн.,
становили москвини, а більшовики одержали 25 млн. голосів. Отже, 70% москвинів голосували 1917р. за них. Голосували, бо В.Ленін обдурив, обіцяючи золоті гори – виправдовуються московські
емігранти. Від 1917р. до 1939р. було досить часу, щоб розпізнати ленінську брехню, але радянську владу практично одностайно підтримували всі москвини.
На 22-му з’їзді КПРС 1960 р. М.Хрущов
визнав Й.Сталіна за злочинця, душогуба,
деспота і т.п. За кого ж історія має визнати весь ЦК КПРС і всю еліту московського народу, що покірно корилася Сталінові,
наввипередки виконувала всі його накази та ще й славила його? Соціологія відповідає: Сталіни не падають з неба, а їх творить і дає їм владу відповідне суспільство.
Сталіни фактично є виконавцями волі
того суспільства. Інакше вони не мали би
сили наказувати, а особливо в спосіб диктаторський. Хитрий грузин ще 1917р. збагнув, що за московськими комуністичноінтернаціональними словами ховаються
московський шовінізм і загарбництво. І
показав себе більшим московським шовіністом, ніж москвини, тому вони підтримали його в боротьбі за владу. Жодної
влади, крім деспотичної, москвини не
визнають за владу, бо всі вони – від царя
до псаря – відчувають: недеспотична влада не могла утримати лад і забезпечити
життя кожного з них. Не те що демократизація, а й звичайна лібералізація московської влади, призводила до кривавого безладу, моря крові, ослаблювала
імперію. Останній провідник московських демократів О.Керенський казав:
«Краще деспотичний диктатор, ніж розпад нашої імперії». За майже тисячу
років демократичний лад у московській
державі існував усього ПІВРОКУ (від березня до листопада 1917р.), а кріпацтва
не було лише 57 років (1861-1918). Такими є факти. Не витримують серйозної
критики і твердження, ніби повстання
декабристів було спробою обмежити
владу царя. У статуті заснованого 1816р.
«Союзу истинных и верных сынов отечества» значилося, що його метою є допомагати урядові «в его благих начинаниях». Олександр І читав статут, програму і
проекти Союзу, знав особисто його
членів. По смерті Олександра І трон мав
успадкувати його брат Костянтин, але
відмовився на користь Миколи І. Провід
Союзу став на бік Костянтина. Члени Союзу були офіцерами столичної гвардії і
повели полк до царського палацу, щоб
скинути Миколу. Вірні Миколі війська розігнали їх за дві години. Лише в Україні
Чернігівський полк з полковником
Сергієм Апостолом (нащадком гетьмана
Д.Апостола) пробував взяти Київ і викли-

кати загальне повстання в Україні. Один
з декабристів О.Бєстужев пізніше писав
із сибірського заслання: «Божий перст і
царський гнів мучать моє сумління. Тепер я бачу, що свої здібності я зневажив
замість того, щоб жити і вмерти чесно за
свого царя». М.Муравйов перед смертю
казав: «Я завжди дякував і дякую Богові,
що переворот НЕ вдався, бо той виступ
не був нашим московським явищем, бо
конституція взагалі не є щастям для народів, а для Московщини є безперечно
згубна. А день 14 грудня не шанувати, але
соромитися його треба». А ось зізнання
відомого московського революціонера
М.Бакуніна (1814-1876): «Хоч я маю демократичні переконання, проте я в глибині душі шаную свого царя. Я бажав, щоб
наша держава була республікою, але без
парламенту. Я ніколи не захоплювався
європейським лібералізмом та конституційним ладом. Навпаки, я завжди зневажав їх, бо бачив наслідки у Франції та в
Німеччині. Я твердо вірю, що наша імперія потребує сильної, диктаторської влади, не обмеженої будь-чим чи будь-ким».
Але ж були і справжні революціонери,
що віддали своє життя задля революції.
Так, були. Та перше – серед таких багато
було немосквинів (хоч і змосковщених),
наприклад: А.Желябов, К.Брешко-Брешковська, О.Коллонтай, С.Перовська (українці), О.Натасон та інші. А по-друге,
московські революціонери не лише не
працювали, щоб поліпшити долю народу, але навіть і не думали про поліпшення. Єдине, про що вони думали – це як
захопити владу. Захопити владу, байдуже
якою ціною і якими способами. А що вони
зробили з народом, захопивши 1917 р.
владу, бачить тепер і дитина. Московські
революціонери не визнавали жодних
людських вартостей, особистих прав,
моралі, вільної думки. Фактично все те
зводилося до одного – захопити державну владу. В.Бєлінський писав, що народ
такий дурний, що не знає, де його щастя,
отже треба його тягнути силоміць до щастя. І справді, московські революціонери завжди виступали кривавими деспотами народу. Один з них, П.Ткачов, учив,
що чекати на почин народу – це дурість
або зрада революції. Починати може і
мусить добре організований гурт революціонерів. Народ піде за ним, якщо побачить його силу. А буде він сильний лише
тоді, коли складатиметься з фанатиків
революції, коли буде зцементований залізною дисципліною, з диктаторським
проводом. В.Ленін якраз побудував свою
партію на засадах, що їх проголосили
П.Ткачов, С.Нечаев, які копіювали опричнину Івана IV.
Ми вже говорили, як постала в Московщині їхня община, що звільняла москвина від турботи думати, планувати, платила податки, збираючи їх від общинників,
а коли хтось не мав чим заплатити, його
частку розподіляли межи решти. Міщанин не мав общини і мусив сам діставати
гроші на податок. А податки справді великі, а кари за несплату – жорстокі. Щоб
не платити, вільні міщани самі продавали себе у кріпацтво і то дешево (за рублі),
а святкуючи таку велику подію в житті,
гроші пропивали. Цей звичай так поширився, що уряд мусів 1649 р. заборонити
подібне окремим законом (був правосильним аж до 1833 р.) і наклав кару на
тих, хто відцурався волі. Мабуть жодна
держава в світі за всю історію людства не
видавала подібного закону. У московській імперії (крім Польщі та
Фінляндії) 1836 р. було 50 мільйонів населення. З нього панських кріпаків 25
млн., царських та державних – 20 млн.
Решту – 5 млн. складало дворянство, духовенство, урядовці, торгівці, міщани. Державні та громадські права мали лише
вищі стани: дворянство (350 тисяч), духовенство (272 тисяч), багаті торгівці (128
тисяч). Разом 750 тисяч напівлюдей серед 50 мільйонів, що вважалися двоногою худобою. Кажемо напівлюдей, бо їхня
доля могла щоразу змінитися (аж до жебрацької) від примхи царя. Від 1654 р. (Переяславська поразка) до 1783 р. (закрі-
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пачення Катериною II) в Україні не було
кріпаків, існувала панщина – 2-3 дні на
тиждень навесні, влітку. Від 1783 р. до
1861 р. (звільнення з кріпацтва) 80%
людності України були кріпаками. Від
1919 р. й досі 83% людності України –
селяни є вже не звичайними кріпаками,
але справжніми РАБАМИ, що їх переганяють з місця на місце, продають, купують, убивають. Поділяючи СРСР на господарчі області, новоімперський уряд
цілковито не зважає на кордони т.зв.
«республік», робить з людьми, що хоче.
Навіть відкрито заявляє про це. Якийсь
А.Аланов пише: «Сучасна кількість людності південної господарської області
(тобто України – П.Ш.) дозволяє без шкоди пересунути частину населення до азійської півночі на видобуток там копалин,
бо тепер населення там – лише одна
особа на 100 кв. кілометрів, отже вимагає допомоги робочою силою ззовні».
Німецькі нацисти були відвертіші за московських, коли проголосили ненімців неповноцінними, не прикриваючись фіговим листком «рівноправності», як москвини в СРСР. У московській імперії до
1917 р. ніхто не смів вийти з хати без паспорта в кишені. Щоб кріпаки не повтікали, московський монархічний уряд не
давав їм паспортів аж до звільнення з
кріпацтва 1861 р. Уряд СРСР не дає паспортів колгоспникам з тієї самої причини. За панщини кріпаки працювали на
пана 150–200 днів на рік. За соціалістичної панщини колгоспники мусять працювати щодня.
Монархічна Московщина хоч і була ворогом робітництва, проте не видавала
закону про трудову дисципліну. Такий закон (від 15 грудня 1932 р.) наказує ув’язнювати на кілька років робітника за невихід на роботу. Закон від 28 червня 1940
р. забороняє робітникам змінювати
місце праці без дозволу начальства, за
порушення – 6 місяців примусових робіт і
зменшення платні на 25%. Закон від 19
жовтня 1940 р. надає необмежене право перевозити робітників разом з родинами з одного краю СРСР до іншого, не
питаючи їхньої згоди. Закон від 10 липня
1940 р. карає інженерів в’язницею на 58 років за неякісні вироби.
Історія цивілізованого людства знає
мало прикладів такого всебічного, всеохоплюючого рабства, як є в СРСР. Англійський письменник докладно і правдиво змалював картину рабства в СРСР, але
це сприймається як карикатура. Інакше
бачить і сучасність і майбуття московський письменник-некомуніст у фантастичному романі про XXVI століття. Він пише,
що існуватиме єдина світова держава з
столицею Москвою. Як людство до того
дійде? «Як рух нерозривно пов’язаний з
швидкістю, так і свобода нерозривно пов’язана із злочином. Не можна відокремити швидкості від руху. Щоб знищити
швидкість, треба знищити самий рух. Так
само не можна відокремити злочин від
свободи. Отже, щоб знищити злочин, треба знищити свободу. Раб, що лише виконує накази, не зробить злочину. Ми, москвини, обрали щастя без свободи і тому
переможемо. Немосквини обрали свободу без щастя і тому будуть переможені». Отже щастя в РАБСТВІ. Москвинові
РАБСТВО Є ЩАСТЯМ. Справді, саме цей
ідеал втілювався не лише деспотами та
червоними, а й назагал московською
нацією. Мужики здійснювали в родині та
в общині, інтелігенція у своєму побуті, літературі і філософії, панівна верства – в
державній політиці. Не марксизм, не
соціалістичні ідеї підказали 1917 року
В.Леніну ПОНОВИТИ деспотичну владу та
кріпацтво, а непереможна сила національних традицій.
Всяка московська імперія (навіть сама
етнографічна Московщина) не дозволить
жодної свободи: особистої, громадської,
національної немосковським народам.
Не може дозволити приватної власності,
що є основою свободи. Всіляка Московщина – монархічна і соціалістична –заперечує особу та її права; заперечує ідею
приватної власності; заперечує всіляку
свободу. «Деспотія і рабство, брехня і
доноси, злодійство і безбожництво. Московщини без цих властивостей не було в
історії. І досі вона не показала, що може
бути інакшою. Отже, як не боляче, мусимо визнати, що і не може бути інакшою.
Тому вона і не має права існувати взагалі», – щиро зізнавався московський
патріот князь С.Волконський.
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ВЕРХОВНА РАДА ЗАБОРОНИЛА
ОБМЕЖЕННЯ ВІЛЬНОГО ПРОХОДУ
УЗБЕРЕЖЖЯМИ ОЗЕР, РІЧОК ТА МОРІВ
Парламентарі запровадили штраф до 17 тис. грн.
за обмеження доступу громадян до водойм
Верховна Рада України на вечірньому засіданні у вівторок, 29
жовтня, ухвалила законопроект № 0869, який забороняє обмежувати доступ людей до узбережжя морів, річок та інших
водойм. За відповідний законопроект проголосували 314 народних депутатів.
Документом передбачено, що
за обмеження доступу громадян
до узбережжя морів, морських
заток, лиманів і островів у
внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до
берегів річок, водойм і островів
для загального водокористування, крім випадків, передбачених
законом, буде накладатися
штраф на громадян – від 3400
грн. до 6800 грн. (від 200 до 400
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян) і на посадових осіб - від 6800 грн. до 11900
грн. (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягне за собою накладення штрафу на громадян – від
6 800 грн. до 11900 грн., і на посадових осіб - від 11900 грн. до
17 тис. грн.
При цьому обмеження доступу громадян будь-яким способом (у тому числі шляхом влаштування огороджень або інших
конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на прибережних земельних ділянках, які перебувають у користуванні юридичних
або фізичних осіб, а також стягування за нього плати, є підста-

вою для припинення
права користування
земельними ділянками прибережних захисних смуг – за рішенням суду.
Передбачено, що в
прибережних захисних смугах забороняються огорожі, або
інші конструкції, що
перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм і
островів, крім випадків, передбачених
законом.
Такі огорожі, або інші конструкції, демонтуються їх власниками протягом 10 днів після отримання письмової вимоги
місцевої державної адміністрації – або виконавчого органу
сільської, селищної або міської
ради.
Закон дозволяє обмежувати
доступ громадян до водойм,
якщо йдеться про землі охоронних зон, зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони та
зони особливого режиму використання земель, а також ділянки, на яких розташовані гідротехнічні споруди; об’єкти підвищеної небезпеки; об’єкти при-

ПОБИЛИСЯ ЗАКАРПАТЦІ
З ГУСНЯНАМИ
Днями розголосу набув конфлікт, який виник між групою жителів Закарпаття, що приїхали відпочивати в с. Гусне, та
місцевими жителями. На місце події виїжджала велика група
працівників поліції.
Очевидці конфлікту кажуть, що навіть було чути постріли, хоча
ніхто з учасників конфлікту не зізнався в застосуванні зброї.
У результаті бійки, двоє гуснян потрапили до Турківської центральної районної лікарні, в одного з яких переламана щелепа.
Кажуть, що тілесних ушкоджень зазнали й закарпатці, але до медичних закладів Турківщини вони не зверталися.
За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.
Наш кор.
ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗI ЗНИЖКОЮ роботи+матерiали.
РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ.
Перепланування. БУДIВНИЦТВО- будинки, прибудови, павiльони,
гаражi, навiси, альтанки. Лазні, паркани.
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. УТЕПЛЕННЯ,
облицювання будинкiв. Тел.: (068)1455866, (066)7215631.
Здається в оренду склад-ангар, площею 500 м2, по вул. Травнева
в м. Турка. Звертатися за тел.: 0992240266. Микола.
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родно-заповідного фонду та
культурної спадщини; пансіонати, санаторії, та інші лікувальнооздоровчі заклади; дитячі табори – із документами на
діяльність.
Огородження, встановлені до

набуття законом чинності, демонтуються протягом 3 місяців
з дня набрання ним чинності.
Закон набуває чинності наступного дня після опублікування і вводиться в дію через 3
місяці після дня набуття чинності.
Зазначимо, що цей законопроект був внесений до парламенту ще в 2014 році, в першому
читанні його прийняли в лютому
2015 року.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.
Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Звертатися за тел.: 067-54-16258, 095-230-41-81, 067-541-6224.
Продаються 2 контейнери
металеві, суха дошка (40-а, 30а), катанка (6-а) і сухі букові дрова. Ціна – за домовленістю. Тел.:
0984525953.
Загублені державні акти на
земельну ділянку – ЯИ 675423
від 22.04.2010 року, ЯЄ 568159
від 04.12.2008 року (зареєстровані відділом Держгеокадастру
у Турківському районі Львівської
області), видані на ім’я Миколи
Миколайовича Матковського,
вважати недійсними.
У м. Турка, по вул. Джерельна, 4, продається дерев’яний
житловий будинок, площею 94
м2. Є земельна ділянка – 12 сотиків.
Ціна – договірна.
За довідками звертатися за
тел.: 0683464288.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
№231 від 05.11.2019 року

Про призупинення опалювального
сезону 2019/20 років
У зв’язку з підвищенням середньодобової температури повітря,
відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Призупинити опалювальний сезон 2019/20 років для бюджетних установ та організацій району, крім дошкільних навчальних закладів, з 05 листопада 2019 року.
2. У разі пониження температури нижче встановленої норми,
відновити теплопостачання згідно окремого розпорядження голови райдержадміністрації.
3. Зміст розпорядження опублікувати в районному часописі «Бойківщина» та довести до відома підприємств, установ та організацій
району через студію районного радіомовлення «Карпатський
гомін».
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови районної державної адміністрації.

БЕЗГЛУЗДА СМЕРТЬ
ЖИТЕЛЯ ЛИБОХОРИ
У вівторок, 5 листопада, до Турківського відділення поліції
надійшло повідомлення, що в с. Либохора (Кушти), неподалік
школи, виявлено труп місцевого жителя 1962 р.н. Небіжчика
побачили діти, коли, пішли принести м’яч, що випадково залетів у річку.
Там, зачепившись ногою за дерево, потерпілий повис головою
вниз до води. Найімовірніше, що втопився, не змігши вибратись з
випадкової западні. Тіло покійника скеровано в морг для проведення експертизи, яка і визначить причину смерті. Правоохоронці
кажуть, що ознак насильницької смерті на тілі потерпілого не виявлено.
Наш кор.

ПОМЕР У ВЛАСНОМУ ПОМЕШКАННІ
У с. Мала Волосянка, у власному будинку, виявлено мертвим господаря, 1956 р. н. Тривогу забила сусідка, коли запримітила, що він уже дві доби не виходить з хати, відтак зателефонувала в Турківське відділення поліції.
Небіжчик жив самотньо, а тому про обставини його ненасильницької смерті знає, як кажуть, лише Бог.
Наш кор.
Загублене посвідчення дитини-інваліда – серія ААТ №132068, видане УСЗН на ім’я Марії Степанівни Квич, вважати недійсним.

СПІВЧУВАЄМО
Колектив Верхньогусненського НВК сумує з приводу смерті колишньої техпрацівниці Юлії Михайлівни Ільницької та висловлює
щире співчуття рідним і близьким покійної.
Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття
працівникам школи Ользі Михайлівні Стегурі та Івану Михайловичу
Ільницькому з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Працівники відділу культури районного Народного дому, народних домів району висловлюють щире співчуття художньому керівнику НД с. В. Гусне Івану Ільницькому з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.
Педколектив Либохорської ЗОШ І-ІІІст. висловлює щире співчуття
вчителю Ганні Данилівні Комарницькій та водієві автобуса Василю
Івановичу Фишнівцю з приводу тяжкої втрати – смерті батька і тестя.
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