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ВІТАЛІЙ БАБЯК СТАВ
ГОЛОВОЮ ТУРКІВСЬКОЇ РДА
У середу, 18 грудня, Президент України Володимир Зеленський призначив головою Турківської райдержадміністрації 41-річного Віталія Євгеновича Бабяка. На жаль, про нього є надто
скромні відомості. Відомо лише те, що він має вищу освіту і проживає у Львові. Є членом партії
Національного відродження, керівником громадської організації «Львівський комітет захисту
прав громадян».
Жителів Турківщини цікавить, чи має Віталій Євгенович якесь відношення до нашого району, адже на
Турківщині проживають люди з прізвищем Бабяк. Родинні зв’язки з’ясувати не вдалося, але в смт.
Бориня в нього є будинок і земельна ділянка, придбані дещо раніше.
Сьогодні, перед початком сесії Турківської районної ради, відбулося представлення Віталія Бабяка
колективу РДА, депутатам, керівникам установ та організацій, сільським головам.
Принагідно хочемо повідомити, що напередодні головою Старосамбірської РДА призначено Петра
Назара, уродженця с. Розлуч. Власне там, у рідному селі, він закінчив місцеву школу, в м. Турка
навчався у музичній школі. До призначення працював у Львівській ОДА, в департаменті паливно-енергетичного комплексу на посаді спеціаліста відділу розвитку альтернативних джерел енергетики управління енергозбереження. А ще раніше був міліціонером, помічником чергового інспектора патрульної
служби та помічником оперуповноваженого. Він учасник бойових дій, у 2014 році проходив службу в
зоні АТО.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПЕРЕРВАНИЙ ТВОРЧИЙ ПОЛІТ
На 84-му році обірвалося яскраве творче життя відомого газетяра, заслуженого журналіста України, лауреата багатьох премій, щирої, доброзичливої, порядної людини, нашого старшого товариша і наставника – Павла Павловича Лехновського. Направду не лише газетярам
Турківщини, а й всієї Львівщини, не вистачатиме його простих, але дієвих і щирих порад, розуміння розвитку медійної галузі та її перспектив.
Народився Павло Павлович 15 травня 1935 року в с. Жукотин. Змалку облюбував професію журналіста, а відтак був активним дописувачем в тодішній районній газеті «Червона Зірка», редактор якої,
власне, й порекомендував йому серйозно зайнятися цією непростою професією. Вищу освіту Павло
Лехновський здобув заочно на факультеті журналістики Львівського державного університету ім. І.
Франка. З 1965 по 1978 роки був редактором районної газети на Турківщині. Водночас займався
громадською роботою: чотири рази його обирали депутатом районної ради. Згодом, і аж до 1991 року, він – власний кореспондент, заступник головного редактора львівської обласної газети «Вільна Україна».
У розпал демократичних перетворень на Львівщині колеги обирають Павла Павловича головою обласної журналістської організації й
делегують на позачерговий надзвичайний Всеукраїнський з’їзд журналістів, який проголосив вихід Спілки журналістів України зі Спілки
журналістів СРСР. Він – співавтор першого Статуту Спілки журналістів
України. Його статті, нариси, аналітичні публікації неодноразово друкувалися у всеукраїнських часописах. Він – лауреат багатьох творчих
конкурсів, заслужений журналіст України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, нагороджений Грамотою Верховної Ради України, Золотою медаллю української журналістики, почесним знаком «Журналістська гідність», а за вагомий особистий внесок у розвиток української преси Президент України
призначив Павлу Лехновському довічну стипендію.
Віддавши журналістиці понад пів століття, майже 20 років, аж до виходу на пенсію, плідно працював
на відповідальних виборчих посадах голови, першого заступника голови, відповідального секретаря
Львівської обласної журналістської організації.
Вся Україна знає його як талановитого поета-пісняра. Чимало творів митця поклали на музику відомі
композитори, народні артисти України Богдан Янівський, Ігор Білозір, Павло Дворський, Марія Шалайкевич, заслужений артист України Ярослав Дуб, заслужений працівник культури України Роман Паньків.
Його пісні й сьогодні звучать і користуються популярністю на українському телебаченні.
Павло Павлович був великим патріотом і завжди вірив у світлу долю нашої держави. Ось рядки з його
поезій:
Я вірю, що настане світлий час,
Буде наш край теплий і багатий.
Журавлики повернуться до нас,
На чужину не будуть одлітати.
Направду, сказано геніально і, хочеться вірити, пророче.
Ми низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Людини з великої літери, яка в житті багатьом
допомогла людям, молодшим колегам, й щиро, по-дитячому раділа за творчі й професійні успіхи
підопічних.
Висловлюємо щирі співчуття дружині Павла Павловича Валентині Петрівні, відміннику освіти України, дітям та онукам.
Нехай земля буде пухом, а Господь прийме Вас у Свої вічні палати, дорогий наш Вчителю.
Зі скорботою – колективи редакції газети «Бойківщина»
та студії районного радіомовлення «Карпатський гомін».

Із прекрасним ювілеєм – 60-річчям від дня народження –
дорогу і люблячу, чуйну і турботливу дружину, матусю, доньку і
бабусю, жительку м. Турка – Галину Теодорівну Середич – від
щирого серця і з великою любов’ю вітають рідні: чоловік Микола, сини Орест і Андрій, дочка Марія, невістки Наталія та Ірина,
батько Теодор, онуки Анастасія і
Максим.
Усі вони бажають дорогій ювілярці
міцного здоров’я, радості, миру та
ласки і милості Божої, святкового настрою, добра і щасливих та довгих
років життя.
В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

Цими грудневими днями святкує свій ювілейний день народження талановита людина, вмілий керівник, чудова жінка,
добра порадниця, завідувач Народного дому с. Розлуч Катерина Василівна Цінкевич.
Шановна ювілярко!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди
Вашого дня народження. Бажаємо Вам
міцного здоров’я, особистого щастя, злагоди та чудового настрою, родинного достатку та сімейного добробуту. Нехай
завжди Вас супроводжує удача, постійно
зігріває тепло людської вдячності, а будні
і свята наповнюються радістю, світлом
та любов’ю рідних та близьких. Вічної
молодості Вашій душі та доброти серцю,
здійснення усіх Ваших планів та сподівань, Господньої ласки і благословення.
Бажаєм Вам, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя.
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття.
Любові Вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди.
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Від сонця й вітру, із роси й води!
Відділ культури, працівники народних домів району, колектив «Розлучанка».

Дорогу матусю і бабусю, жительку с. Багнувате – Іванну Юріївну Жавко – щиро вітають з днем народження дочки Мар’яна,
Сніжана, Марія, Роксолана; сини Олег, Руслан; зяті Михайло,
Сергій, Йосип, Дмитро; онуки Ангеліна,
Артем, Соломія, Аделія, Аліса, Денис.
Дорога і любляча наша матусе, бабусе! Сердечно вітаємо Вас з днем народження! Прийміть від нас слова великої
вдячності. Низький Вам уклін. Зичимо
Вам, рідненька, доброго здоров’я і Божого благословення, щоб ми могли усі
Вас привітати ще й на 100-річний ювілей!
Вклоняємось, мамо, Вам низько до
ніг,
І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Від нас Вам подяка і шана висока
За ласку, турботу – на довгі роки.
Хай в серці Вашім весна процвітає,
Хай Матір Пречиста у силах тримає.
А Господь дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
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СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ЗВИЧНО
МАНДРУВАВ ТУРКІВЩИНОЮ,
Споряджений подарунками для малечі від
добродійників-меценатів
Незважаючи на аномальну погоду, незвичну для зимового місяця грудня, всіма любимий і
довгоочікуваний – щирий, добрий Святий Миколай – традиційно мандрував Турківщиною, втішаючи малечу подарунками та
благословляючи на добрі справи щирими побажаннями.
Зрозуміло, що в далеку дорогу він
вирушає завдяки добрим людям,
які радо долучаються до його величної місії, споряджаючи подарунками. Зазвичай їхні прізвища
знає малеча, але надзвичайно
важливо, що ці добрі справи, які
щороку вони роблять, належно оцінить Господь.
Традиційно до цієї відповідальної місії долучається благодійний
фонд депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського і, зазвичай, подарунки виділяє не лише
для найменших наших громадян, а
й для тих, в кого сум і туга на душі,
щоб бодай чимось розрадити, для
хворих, тих, хто потрапив у складні
життєві обставини. У переддень

свята помічники депутата Ірина
Кіра та Наталія Гошівська зустрілися з сім’ями загиблих учасників АТО,
що мешкають в нашому районі, й
окрім того, що вручили їм подарунки, обговорили цілий ряд злободенних проблем, з якими стикаються ті, що втратили на війні найрідніших людей. Як виявляється, власне вони скаржаться, що з роками
влада забуває про них і все менше
і менше переймається їхніми проблемами. А Андрій Ярославович та
його помічники намагаються заповнити цю прогалину: відправляють родини загиблих на відпочинок, в міру можливості, надають
іншу допомогу.
Отримали подарунки, надані
благодійним фондом Андрія Лопушанського, від Миколая, який завітав до актової зали Турківської районної ради, й діти з багатодітних сімей та тих, що опинилися в складних життєвих обставинах. Вони
раділи не стільки солодощам, як спілкуванню з Чудотворцем. А він не скупився на добрі слова й обіцяв,
якщо дітки будуть чемними, приходити щороку.
Звично, як і в багато попередніх років, активно долучився до спорядження Святого Миколая депутат
Львівської обласної ради Михайло Дзюдзь. Його довірена особа Іван Кузьович передав майже 300
подарунків заступнику голови Турківської РДА Юрію Лилу та заступнику голови Турківської районної
ради Василю Костишаку з тим, а посадовці переадресували їх безмежно доброму й щирому Святому,
щоб вже він доставив їх малечі. Велика дяка за це.
Не зрадив традиції обдаровувати вихованців Турківської гімназії й знаний далеко за межами
Львівщини меценат зі Львова, батько якого є уродженцем с. Лімна, Сергій Кіра. Цьогоріч він привіз
вихованцям закладу 127 подарунків.
Зрозуміло, що всім цим добрим людям малеча висловлює щиру вдячність з надією і вірою в те, що
вони й надалі матимуть плідну співпрацю зі Святим Миколаєм.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Продам культиватор кінний (диски). Куплю
шкіру ВРХ.
Тел.: 0973410398; 0668015338.

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Звертатися за тел.: 067-54-16-258, 095-23041-81, 067-541-62-24.

Втрачене свідоцтво про право на спадщину, видане Турківською ДНК 21.04.2008р., за кадастровим
номером 415, на ім’я Марти Іллівни Криванич, вважати недійсним.
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«УКРАЇНСЬКИЙ СУВЕНІР» І
«НОВОРІЧНА КОМПОЗИЦІЯ»
Ці два конкурси традиційно проходять наприкінці кожного
року у загальноосвітніх навчальних закладах нашого району
з тим, щоби сформувати в дітей практичні уміння та навички з виготовлення композицій, виховувати національний
світогляд в учнівської молоді через пізнання народного мистецтва, пропагувати серед учнів бережливе ставлення до
природи. Організатором конкурсів є Львівський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
Спочатку проходить районний етап конкурсів, а затим призери і переможці цього етапу представляють свої роботи на
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу. Тож районний
етап уже завершився і вже роботи переможців направлені на
обласну виставку.
учениця 3 класу Явірського НВК та
У конкурсах взяли участь 15
Марія Цимбір, учениця 5 класу Лизакладів загальної середньої освіти
бохорської гімназії (керівник Ірина
Турківщини та Будинок дитячої та
Цимбір), у номінації «Новорічний
юнацької творчості м. Турка (три
вінок» – Софія Моржин, учениця 8
гуртки – «Флористика», «Сувенір»
класу Лімнянського НВК (керівник
та «Гармонія»). Найактивнішими
Марія Голотяк), у номінації «Новоучасниками були учні Верхньовирічний букет» – Дарина Мотичак,
соцького НВК, Ільницького НВК, Нижучениця 9 класу Лімнянського НВК
ньояблунського НВК, Либохорської
(керівник Наталія Джебженяк), у
гімназії, Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст.,
номінації « Новорічна форм-робота
Явірського НВК, Ясеницького НВК,
(новорічний подарунок)» – Ольга
Завадівського НВК, КомарницькоГайгель, учениця 5 класу Завадівсьго НВК, Сянківської ЗОШ І-ІІ ст.
кого НВК (керівник Іванна Гайгель).
Конкурс «Новорічна композиція»
Виставка-конкурс «Український
проходив за номінаціями: стилізосувенір» проходила за номінаціями:
вана ялинка, новорічний букет, ноІ вікова категорія – діти 6-11 років; ІІ
ворічна композиція, новорічний
вікова категорія – підлітки 12-16
вінок, сюжетна композиція, новороків; ІІІ вікова категорія – учаснирічна картина, колаж, новорічний
ки від 17 років. Взяти участь в обподарунок. Наш район представласній виставці-конкурсі від нашоляють в обласній виставці-конкурсі
го району випала честь Ользі Гайу номінації «Новорічна композиція»
гель (І вікова категорія) – учениці 5
– Марія Грильова, учениця 9 класу
класу Завадівського НВК (керівник
Розлуцького НВК (керівник Ліза ГриІванна Гайгель)та Омеляну Висольова), у номінації «Стилізована
чанському (ІІ вікова категорія) –
ялинка» – Вікторія Мишковська, учеучневі 11 класу Верхньовисоцькониця 8 класу Нижньояблунського
го НВК (керівник Любов Явецька).
НВК (керівник Марія Пукшин), у ноВідділ освіти висловлює щиру
мінації «Новорічна картина, колаж»
подяку усім, хто долучився до кон– Яна Лопатень, учениця 2 класу
курсів, проявив свої ентузіазм,
Ільницького НВК (керівник Марія
креативність і творчість.
Блажівська), у номінації «Сюжетна
Любов САКАЛЬ,
композиція» – Інесса Яворська,
методист РМК відділу освіти.

ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ВИПЛАТА
ДОТАЦІЇ ЗА МОЛОДНЯК ВРХ
Завершився третій етап приймання документів від населення
на виплату дотації за утримання молодняка великої рогатої
худоби. За 2019 рік прийнято документів від його утримувачів
усього на суму 10 млн. 946 тисяч 800 гривень. Станом на 1 травня
було одержано дотації від держави в сумі 4 млн. 564 тис. грн., на
1 вересня – 2 млн. 350 тис. грн., і на 1 грудня вона становить 4
млн. 31 тис. 900 грн. Виплачено дотаційних коштів, згідно поданих від жителів Турківщини документів, станом на 1 травня та
на 1 вересня, на суму 6 млн.914 тис. 900 гривень. А на ті документи, що прийняли від господарів, станом на 1 грудня, зроблено
реєстр в установах банків, і чекають на поступлення коштів з
Міністерства економіки, розвитку і торгівлі України. Тож є надія,
що до кінця цього року цих 4 млн. 31 тис. 900 грн. будуть переказані на рахунки утримувачів молодняка ВРХ. Як буде далі з державною дотацією на вирощування молодняка ВРХ, коментує в.о.
завідувача сектору агропромислового розвитку Турківської РДА
Ірина Дзондза:
– Особливо хочу наголосити, що, відповідно до постанови №110 КМУ
від 20 січня 2019 року, прийом документів на одержання дотації за утримання молодняка ВРХ від населення проводиться місцевими радами. Тож
як тільки вийшла ця постанова, на молодняк ВРХ, якому зараз, у грудні,
вже виповниться 12 місяців, документи від утримувачів молодняка у
поточному році ми вже почали приймати до квітня. Маємо надію, що
нічого не зміниться й у наступному році, звичайно, якщо буде прийнята
така ж постанова. А на 2020-й рік, на підтримку сільгоспвиробників, держава виділила 780 млн. гривень, Хоча ще не розподілено, на які конкретно
напрямки буде спрямована ця державна підтримка. Але як тільки буде
затверджена постанова про порядок приймання документів на дотацію за
вирощування населенням молодняку ВРХ на 2020-й рік, ми повідомимо
жителів району про це через засоби масової інформації та через голів
сільських рад. Наразі власники молодняку ВРХ, які утримують в своїх
господарствах тварин, які народилися у грудні 2019 року, мають повідомити за місцем проживання у свою сільську чи міську раду, про їх наявність. Місцеві ради, у свою чергу, беруть цих громадян на, так би мовити, попередній список, записують їхні контактні номери телефонів. Тож
як тільки буде прийнята відповідна постанова про дотацію на вирощування молодняка ВРХ на 2020-й рік. зразу ж буде розпочато прийом
документів. І ще одне. Якщо вашому телятку, на яке отримували дотацію,
виповниться 1 рік, ви, як власник, маєте право його продати, чи
зарізати для своїх власних потреб, проте обов’язково повинні заявити
про це у сільську чи міську раду.
Ольга ТАРАСЕНКО.

20 грудня 2019 року

«БОЙКIВЩИНА»

ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ
АНДРІЙКА КОМАРНИЦЬКОГО
Коли Андрійко взяв перший раз в руки шашки і шахи, ці невеличкі чорні і білі фігурки просто як
цікаву забавку, йому тоді виповнилося 1 рік 8 місяців. Зовсім маленький, він ще навіть й добре
ходити не вмів, а рученята тягнулися до шашок. Це пригадує сьогодні його батько Володимир Комарницький, вчитель фізичного виховання Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. А зараз вже Андрійко так само, як колись тато його, знайомить із шашками свого меншого братика Михайлика.
– Я бачив, що дитину цікавлять шашки. Тому брав їх в руки, показував дитині й навчав: оця біла шашка,
а ця – чорна. І так по декілька разів протягом дня. За якийсь час син уже вмів розрізняти шашки від
шахів по формі, по кольорах. А потім вже й фігури шахові вивчив – туру, коня, слона, короля… Одного
разу так було, що слоник впав за диван, а синочок, побачивши, що шукаю цю фігуру, підказав мені, де її
знайти, – розповідає Володимир Йосипович.
Серйозно грати в шашки Андрійко Комарницький почав з чотирьох років. Спочатку з татом, згодом –
з дідусем Йосипом, тепер уже він має багато суперників, щоправда не серед своїх однолітків. Навчається юний шашкіст у 1-Б класі Турківської ЗОШ І-ІІ ст. №1 і вже цього року, у січні, вперше взяв участь у
великому шашковому турнірі – традиційних міжнародних шашкових змаганнях «Диво-шашки в сніжних
Карпатах». Зразу Андрій набрав 5 очок у швидких шашках (класична гра). Потім в останній день змагань проходили ще бліц-турніри, тож 5 очок маленький шашкіст ще заробив й на бліці. На той час
Андрійко ще відвідував старшу групу в дитячому садочку, а грав із набагато старшими за віком спортсменами. Тому, вирвавши у них перемогу, не міг не натішитися їй. Ще й
до сьогодні згадує ці змагання.
– І тепер мені спокою не дає: як
якісь змагання з шашок проводять,
пішли туди, – просить мене наполегливо, – каже тато. – «Ну, тепер
нічого не вдієш: чого навчив, те й
маєш», – сміється дружина. Тож з
нетерпінням син чекає знову на
«Диво-шашки в сніжних Карпатах»,
і як тільки-но вони будуть у січні наступного року на Турківщині, обов’язково візьме в них участь.
Минулого року Андрійкові Комарницькому пропонували спробувати свої сили в обласних змаганнях з шашок, але не поїхав, бо
трохи покашлював. Батьки не хотіли ризикувати здоров’ям сина. Але
він все ж таки побував на подібних
змаганнях. Наприкінці листопада
у м. Львів проходив кубок Львівської
області з шашок -64. Протягом двох
днів свою майстерність демонстрували майже 50 шашкістів з Львівщини. У швидких шашках (гра триває
10 хв. + 5 сек. на одну партію), де Андрій змагався у грі на дві партії зі старшими за віком шашкістами,
він набрав 5 очок .Йому як наймолодшому учаснику (7 років) вручили першу в житті грошову премію.
Наступного дня у грі бліц-шашки ( 3 хв. +2 сек. на партію), яка складалася також з двох партій, він
поборов свого головного конкурента Ігоря Кузя, з рахунком 2:0 і набрав 6 очок. Завоювавши перше
місце по бліцу, маленький шашкіст Андрій Комарницький завоював диплом, медаль і грошову премію.
Тренує Андрія його батько Володимир Йосипович, який за сумісництвом є тренер-викладач з шашок
Турківської ДЮСШ «Юність». Син записаний у групу, в якій вчаться грі в шашки старші за нього діти. Але
Андрійка там люблять і поважають.
– Навіть не помічаємо, що він набагато молодший за нас, – каже п’ятикласник Владислав Рехман. –
Я дуже часто граю з Андрієм у шашки, і не завжди вдається виграти у нього партію. Грає швидко і
помірковано. Має добру зорову пам’ять. Прикольний хлопець, веселий, товариський, не нудний. Без
нього нам би було сумно.
Нещодавно серед юнаків-вихованців ДЮСШ «Юність» – проходила першість спортивної школи з
шашок. За підсумками зіграних партій, другим став саме Андрійко, наймолодший учасник змагань,
який здобув 8 очок, поступившись Юрію Дністрянському.
Серйозно Андрійко став грати в шахи і шашки із серпня минулого року. Тобто відтоді він постійно
відвідує заняття. Тренується хлопчик щодня, чергуючись: один день – шашки, наступний – шахи. Неділя
– для відпочинку. Хоча який там відпочинок, і в неділю сідає за шахівницю, зізнається батько.
Та ще, крім гри в шашки і шахи, хлопця приваблює футбол. Його часто можна побачити на спортивному майданчику біля Турківського НВК. Він добре вчиться. З навчальних предметів віддає перевагу
математиці. Крім того, Андрійко ще дуже добре і вправно, як не на свій вік, читає. Цікавиться географією, любить розглядати атлас, крутити глобус, шукаючи ту чи іншу країну чи назву столиці. Знає
прапори багатьох держав світу. Їх вивчив самотужки, коли дивився по телебаченню чемпіонат світу з
футболу. По національному прапору завчив, яка команда грає у футбол.
Планує Андрійко Комарницький, якщо все у нього буде добре, та головне – не підведе здоров’я,
взяти участь у чемпіонаті України з шашок.
– Мені не страшно грати з такими дорослими суперниками, бо я навіть у них виграю, – впевнено
каже юний шашкіст. – У мене є два тренери з шашок. Перший – дуже досвідчений Богдан Ілліч Москаль,
а другий –мій тато. Я уважно слухаю, що вони мені кажуть і запам’ятовую їхні поради. Вони мене вчать
ніколи не поспішати, добре поміркувати, перш ніж зробити хід. У мене зараз є велике бажання: коли
виросту, стати чемпіоном і досягнути звання майстра спорту.
Ну, що ж, в Андрійка Комарницького є вже своя ціль. Хороша, висока мрія. А мріям, якщо цього дуже
сильно прагнути, властиво збуватися. Дай Боже!
Ольга ТАРАСЕНКО.

ПРОЯВИВ УВАГУ
ДО ПРОБЛЕМ ГРОМАДИ
Громада с. Нижня Яблунька щиро дякує депутату Верховної Ради України Андрію Лопушанському за сприяння у виділенні коштів – в сумі 40000 грн. – для облаштування огорожі сільського
цвинтаря.
Ця допомога – свідчення Вашого небайдужого ставлення до проблем жителів нашого району. Дякуємо за людяність, доброту, щедрість, безкорисливість. Бажаємо Вам, шановний Андрію Ярославовичу,
міцного здоров’я, успіхів та натхнення у подальшій діяльності. Ми пишаємося, що у нас такий депутат.
За добрі справи і увагу земний уклін від нашої громади.
Василь ХОРТ,
Нижньояблунський сільський голова.

3 стор.

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
НА ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ –
ОБОВ’ЯЗОК КОЖНОГО
Чистота – чи не найголовніший аспект затишного і комфортного міста. Що ж таке наше невеличке містечко Турка? Це сотні
квартир та приватних будинків. Воно наче одна оселя для всіх і
кожного з нас зокрема, в якій має панувати порядок, чистота,
сумлінне ставлення мешканців до своїх обов’язків, до довкілля,
життя в ній кожного дня має починатися із злагодженої роботи
комунальної служби, депутатів, міської ради. Поклавши руку на
серце, скажемо – Турка чистотою похвалитися не може. Напевно
тому, що смітять всі, прибирають десятки, а платять, на жаль,
одиниці… Сума за вивезення твердих побутових відходів вкрай
мізерна. За даними бухгалтерії КП «Турківське житлово-комунальне управління», в минулому році, згідно укладених договорів на
вивезення твердих побутових відходів з населенням приватних
будинків, на рахунок ЖКУ надійшло приблизно 40 тисяч гривень.
Це кошти від 250 домогосподарств. Цього року ця цифра ледьледь збільшилася: станом на 15 грудня уже є 42 тисячі гривень
надходжень за вивіз сміття – від 253 домогосподарств. Найкраще платять за вивезення сміття комунальні будинки. У Турці
налічується 98 комунальних будинків, це 717 квартир, із 680 із них
укладені договори.
Підсумовуючи рік, що минає, у житлово-комунальному управлінні відзначають, що найкраще платила за вивіз сміття вулиця Самбірська. Кожного
місяця жителі вулиці самостійно збирають гроші (приблизно це 1050 грн.) і
здають на рахунок ЖКУ.
– Коли сміттєві ящики наповнені, депутат Ігор Хомик приносить нам
гроші від людей і ми забираємо сміття, – каже бухгалтер ЖКУ Галина
Сонич. – Звичайно, що і в їхні ящики підкидають сміття інші люди, як це
часто буває майже на кожному місці, де стоїть сміттєвий бак, але жителі
Самбірської все одно ретельно платять. Станом на сьогодні від них поступило на наш рахунок 9 тисяч гривень. Це ж саме можна сказати й про
вулицю Круг Городище. Там також люди свідомі того, що за вивезення
сміття потрібно платити. Найгірше платять вулиці Сагайдачного та Горішня, там з ЖКУ уклали договір на вивезення ТПВ і платять лише по одній
особі. У загальному по вулицях картина така: по вул. І. Богуна платить за
вивіз сміття 6 осіб, вул. Середня – 9, вул. Б. Хмельницького – 13, вул.
Довбуша – 3, вул. Шептицького – 5, вул. Круг Городище – 18, вул. І. Франка
– 27, вул. Шевченка – 12, вул. Молодіжна – 7, вул. Самбірська – 39, вул.
Поляна – 6, вул. Бойківська – 5, вул. Міцкевича – 2, вул. Травнева – 14,
вул. Зарічна – 9, вул. Л. Українки – 5, вул. Джерельна – 2, вул. Січ. Стрільців
– 45, вул. Стельмаха – 4, вул. Бойківська –5, вул. Спадиста – 3, вул. Потік
– 2, вул. В. Стуса – 2, вул. Пушкіна – 5, майдан Шевченка – 5,
Установи й організації міста платять за вивезення сміття згідно угод,
укладених з початку року із ЖКУ, а такі структури як, наприклад, Турківська КЦРЛ чи Західний реабілітаційно-спортивний центр –за конкретно вивезене сміття, Тобто ЖКУ забрало сміття, вони зразу ж оплатили за цю
послугу. Щомісяця від установ та організацій міста надходить 55 тисяч
гривень. З приватними підприємствами у 2019 році були переукладені
договори в залежності від того, яким видом підприємницької діяльності
підприємство займається. Якщо продажем продуктових або промислових товарів, то плата за вивіз твердих побутових відходів залежатиме
від площі, на якій здійснюється така діяльність. Від приватних підприємців
за місяць за вивіз сміття надходить приблизно 11 тисяч гривень. Тобто
загальний дохід від вивезенням сміття житлово-комунальному підприємству складає в місяць трохи більше 100 тисяч гривень, з якого житловокомунальники сплачують ПДВ, єдиний соціальний внесок, решта йде на
нарахування заробітної плати та на придбання паливно-мастильних матеріалів чи оснащення сміттєзбиральної техніки..
– Словом, зводимо кінці з кінцями, працюємо без прибутків, – каже
Галина Семенівна. – З укладанням договорів з населенням – проблема
велика. Тих громадян , хто не хоче укладати договори, направляємо на
розгляд адмінкомісії Турківської міської ради для притягнення їх до адміністративної відповідальності, як є можливість, проводимо подвірні обходи, надсилаємо навіть листи, в які вкладаємо квитанцію про оплату і прохання заплатити за послугу у відділенні поштового зв’язку, але, на жаль,
домогтися більшої кількості платників за вивезення сміття, важкувато.
Багато хто з людей просить ящики для сміття, а є навпаки – вимагають
забрати з їхньої вулиці сміттєвий бак. Сміттєвих баків у нас достатньо. Де
поставити ящики для сміття, вирішує міська рада, для цього є навіть спеціальна розмітка. І, в першу чергу, ставлять їх там, куди безперешкодно
зможе доїхати сміттєзбиральна машина. Колись у ЖКУ була сміттєзбиральна машина, яка могла заїхати на будь-яку вулицю. Зараз же ЗІЛ-131
або КамАЗ, які забирають відходи, не всюди заїдуть. Тож поставити
сміттєвий ящик, де кому заманеться, не можна. Дуже багато жителів
міста й так викидають чи вивозять сміття в ящики, що знаходяться в
центрі, проблема в тому, що не всі платять. Тож просимо у наступному
році відповідально віднестися до укладання договорів на вивезення ТПВ з
житлово-комунальним управлінням.
– Відповідно до положень ст. 20 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»,
споживач зобов’язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем, тобто ЖКУ, на основі типового
договору та оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором. До категорії споживачів вище вказаним Законом відносять фізичних і юридичних осіб, які отримують житлово-комунальні послуги, – каже начальник КП «Турківське житлово-комунальне господарство»
Ігор Солопатич.
Тож у житлово-комунальному підприємстві чекають на тих, хто ще не
уклав договір на вивезення твердих побутових відходів.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ТРАНСКОРДОННЕ ПАРТНЕРСТВО
– ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Важливим напрямком розбудови нашого карпатського прикордонного регіону, що здавна вважали і вважають депресивним, є взаємовигідна співпраця з сусідами з Бещадського повіту Республіки Польща. Це дасть змогу залучати європейські
гранди , а відтак втілювати перспективні проекти економічного, екологічного, історико-культурного спрямування. Загалом, враховуючи географічне розташування, кліматичні
умови, Турківщина має багато спільних проблем з Бещадським повітом, хоча рівень розвитку в наших сусідів є дещо кращим. І власне завдяки тому, що Польща давно активно працює з Євросоюзом, і це дає результат. Сьогодні вселяє надію,
що спільний амбітний проект «Транскордонне партнерство –
це можливість для регіонального розвитку», починаючи з середини 2018 року, успішно реалізовується у взаємній вигоді
та співдружності Бещадським повітом у партнерстві з Турківською районною радою, за фінансової підтримки Європейського Союзу, в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна: 2014-2020 роки».
Проект має транскордонний
характер, оскільки передбачає
розвиток відносин між населенням регіонів та органами місцевого самоврядування, а також

проведення заходів, необхідних
для реалізації визначених
планів. Експерти кажуть, що
проект принесе відчутні вигоди
для регіону, рецепієнтів та партнерів обох сторін, більше того –
партнери проекту отримають
досвід реалізації спільних заходів, матимуть можливість в
майбутньому реалізовувати
власні завдання, наприклад,
розвитку інфраструктури, соціально-економічну активізацію в
регіоні та створення єдиної стратегії розвитку територій.
У короткому описі проекту зокрема вказано, що , відповідно до
Бескидської стратегії та аналізу
економічної ситуації в Бескидах,
в останні десятиліття рушійною
силою розвитку цього регіону
буде туризм. Передбачається,

що Бескиди, зелені легені
Підкарпатської області, матимуть рекреаційну функцію. В даний час тут функціонують два туристичні осередки – Солинське

озеро та Високі Бескиди. Зараз
існує проблема перенаселення
території, а отже ймовірність
нищення чи втрати існуючих природних цінностей. На жаль, згадана територія, красива й багата в плані ландшафту, недоступна через відсутність комунікацій
з обох сторін.
Таким чином польські партнери з Бещадського повіту зіткнулися з новим завданням (про це
неодноразово йшлося на
зібраннях в рамках реалізації
проекту) – розширенням транскордонного
партнерства.
Місцеві органи влади та організації усвідомлюють той факт, що
доступність регіону є однією з
умов його привабливості для
інвесторів та туристів. А відтак
одним з основних завдань про-

екту є збільшення доступності
прикордонних районів Бещадського повіту та Турківського району шляхом покращення
комунікаційних можливостей
обох. Очікується, що в результаті
проекту стане можливим розвиток туризму в сьогодні недоступних районах, що сприятиме
зміцненню регіональної економіки, розвитку малих та середніх підприємств, поліпшенню життєвих умов населення. Власне, аналізуючи
проблеми й потреби, на вирішення яких спрямований
проект, сторони констатують
на низьку доступність регіонів
з особливим наголосом на
Турку. Цей стан зумовлений
недостатнім рівнем розвитку
мережі комунікацій та насамперед поганим станом існуючих доріг, що спричиняє ризик виникнення несприятливих дорожніх умов, завеликих
затрат на пасажирські та вантажні
перевезення,
збільшення негативного впливу на навколишнє середовище. Всі ті чинники, як відомо,
негативно
впливають
на
іміджність, зменшують їхню туристичну привабливість і, що найголовніше, – знижують їх економічну конкурентоспроможність.
Це відображається в низькому
рівні соціально-економічного
розвитку регіону, неможливості
досягти туристичних центрів та
неможливості використання
всієї території Бескидів. А реалізація проекту спрямована на
розвиток погано розвинених областей з незадовільним рівнем
конкурентоспроможності та
інноваційності. Для прикладу можна взяти ринок праці
та високий рівень безробіття. Власне це є однією з
особливостей цієї географічної зони. Бещадський повіт
має 22072 мешканці, станом на 2016 рік. Турківський
район населяє 50088 осіб.
У 2015 році рівень безробіття у Підкарпатському воєводстві складав 13,2% і був
вищим за рівень безробіття
в Польщі (9,8%) на 3,4%. А
найвищий показник був зафіксований у Бещадському
повіті – 19,5%. Рівень безробіття в Турківському районі склав 17,2% (2016 рік)..
Важливо відзначити, що
низький рівень особистого
багатства та економічного
розвитку створюють складні
умови для функціонування малих та середніх підприємств.
Кількість підприємців на 1000
мешканців Польщі – 109, у
Підкарпатському воєводстві – 78
та 97 – у Бещадському повіті, з
яких основним є невеликі та середні підприємства. Кількість
підприємств у Турківському районі становить 81.
Отже, як бачимо, існує цілий
ряд спільних проблем, над вирішенням яких власне сьогодні
працюють органи місцевого самоврядування, із залученням
структурних підрозділів виконавчої влади до їх вирішення.
З чого розпочалася реалізація проекту на Турківщині. Влітку
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минулого року спеціальна
знімальна група об’їздила наш
регіон та сусідній повіт Польщі,
зафільмувавши найцікавіші
місця, які можуть розвиватися в
партнерстві. Невелику частку
цього спільного медійного проекту мали можливість побачити
учасники транскордонного самоврядного форуму, в рамках Європейських Днів добросусідства,
який два дні, 27-28 вересня, проходив на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного параолімпійського
комітету України та дав значний
поштовх для подальшої плідної
праці. Власне, в рамках форуму
було представлено проект, про
який йдеться: « Транскордонне
партнерство – це можливість
для регіонального розвитку».
Активну підтримку як форум, так
і проект, що сприяє в досягненні

Карпат, в тому числі й культурної
спадщини – «Розбудова кордону як стратегічний пріоритет
розвитку добросусідських українсько-польських відносин».
Окрім уже згаданих високоповажних гостей, присутні мали
можливість послухати змістовні
доповіді, зокрема виконувача
обов’язків
начальника
Львівської митниці ДФС Євгена
Сафонова, виконувача обов’язків начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Руслана Краснопорткого, депутата
Львівської обласної ради, голови постійної комісії з питань дорожного господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою, планування територій та архітектури
Володимира Сагана, начальни-

мети, надали Львівська обласна рада та громадська організація «Єврорегіон: Карпати-Україна». Перший день Днів добросусідства був таким собі офіційним. Представники Польщі та
України обмінювалися думками
щодо розвитку територій , і в цьому контексті червоною ниткою
пройшла тема відкриття пункту
пропуску Боберка-Смольник.
Надзвичайно важливим є те,
що у форумі взяли участь й виступили з вітанням та взяли
участь у дискусіях голова

ка Львівської митниці ДФС 20152019 років Левка Прокіпчука;
війта гміни Соліна (Республіка
Польща) Адама П’янтковського;
нашого земляка, депутата
Львівської обласної ради, заступника голови Львівської ОДА
Івана Собка; депутата Львівської
обласної ради, голову комісії з
питань діяльності, етики, регламенту, свободи слова та антикорупційної політики Андрія Ковча;
генерального секретаря Асоціації «Єврорегіон: КарпатиПольща» Девіда Лясека; про-

Львівської обласної ради Олександр Ганущин, депутат Верховної Ради України від 125 виборчого округу Андрій Лопушанський, уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, президент Національного комітету спорту інвалідів
України Валерій Сушкевич, голова Турківської районної ради Володимир Лозюк, який був, власне, головним організатором заходу, та староста Бещадського
повіту Республіки Польща Марек
Андрух. Плідно пройшла пленарна дискусія, яка стосувалася розвитку відносин жителів
прикордонних територій, розбудови інфраструктури, ефективного використання потенціалу

грамного директора «Радіо
Перше » Ірини Процик та заступника директора Бещадського національного парку Станіслава Куханжика. Під час виїзду
до периметру кордону до представницької делегації долучилися голова Львівської ОДА Маркіян Мальський, виконувач обов’язків голови Турківської РДА
Микола Яворський, депутати
Львівської обласної ради Михайло Дзюдзь, Ігор Комарницький,
Михайло Ільницький та Анатолій
Дейнека. Велику увагу було приділено власне будівництву дороги Бориня-Боберка, без якої вести мову про відкриття митного
переходу не доводиться.
Плідним був і другий день фо-
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руму. Відбувся спільний футбольний поєдинок між командами Бещадського повіту та Турківського району. Було посаджено Сад дружби. Свої вміння та
навики показали рятувальники
та прикордонники. Ну й, власне,
усі були задоволені від концертної програми та ярмарку товарів
народних
умільців
та
підприємців Турківщини.
У рамках реалізації проекту,
відбувся цікавий захід, за участі
представників Турківської районної ради та працівників Турківського відділення поліції в загальноосвітньому навчальному
закладі м. Турка. Йшлося про

бохора – В. Висоцьке, Н. Висоцьке – Карпатське, Турка –
Ільник, Турка – Шум’яч, Турка –
Присліп, Сянки (Львів-Ужгород),
Красне – Мохнате, Штуковець –
Ропавське, Комарники – Закичера, Завадівка – Лосинець,
Ільник – Радич, Івашківці (КиївЧоп), Бережок – Д. Дубовий,
Завадівка – Мельничне, Верхнє
– Яворів, Нижнє Гусне – Верхнє
Гусне, Нижнє Гусне – Кривка,
Міжгір’я – Буковинка, м. Турка
(вул. Д. Галицького), Буковинка
– Закичера, Зворець – Буковинка, Буковинка – Дівче, Н. Яблунька – Турка, Головське – Зубриця, Турка (Львів-Ужгород, вул..

мир Лозюк, наголосивши, що це
така собі дорожня карта, за якою
досить-таки успішно міг би розвиватися Турківський район. І
хочеться вірити, що так і буде. Це
документ, який
може бути
підставою для подальшої роботи. Методологія та структура розробленої стратегії в рамках проекту будуть адаптовані до поточних потреб та тенденцій розвитку по обидві сторони кордону.
Вона відповідатиме ключовим
стратегічним документам обох
регіонів, а також включатиме
проектні пропозиції в таких сферах як доступність, туризм, розвиток малих та середніх
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З нагоди 55-річного дня народження, яке святкував 18
грудня, дорогого кума, прекрасну душею, добру, щиру людину, жителя с. Ясінка – Миколу Дмитровича Пецковича – щиросердечно вітає кума Віра Куцик із сім’єю й бажає шановному імениннику міцного здоров’я, великого людського щастя, гарного настрою, родинної радості і тепла, Божої опіки на
довгій життєвій стежині.
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!

Педагогічний колектив Сигловатського НВК сердечно вітає
із ювілеєм, який відзначає 21 грудня, і Днем ангела вчителя
української мови і літератури Ганну Григорівну Голич і бажає
шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і води, невичерпної життєвої енергії, творчого натхнення, родинної
радості і тепла, Божої опіки у всіх справах.
Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде,
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб вірні друзі зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

МИКОЛАЙ ПРИЙМАЄ
ПОДАРУНКИ ДЛЯ СОЛДАТІВ

безпеку дорожнього руху, зокрема поведінки пішоходів. І це не
випадково, адже, власне, чимало дорожніх пригод трапляється через їх неуважність та байдужість. Працівники поліції вчили дітей, як поводитися на вулиці, як переходити проїжджу
частину, наголошуючи на тому, що
вже невдовзі за
порушення правил каратимуть не
тільки водіїв, а й
пішоходів. Взаємоповага,
толерантність на дорогах – це, власне, є
надзвичайно важлива правова норма,
нехтувати
якою аж ніяк не
можна.
У рамках проекту буде промарковано декілька популярних туриституристичних маршрутів на Турківщині. Власне вони
є привабливими
не лише для наших туристів, а й
представників близького, і навіть
далекого зарубіжжя.
Для нашого району надзвичайно важливим є й те, що в
рамках проекту буде розроблено техніко-економічне обгрунтування на 26 ділянок доріг місцевого значення, загальною протяжністю 128,4 км. Відповідно, голова Турківської районної
ради Володимир Лозюк уже
підписав угоду з виконавцем –
ТзОВ «Інститут геоінформаційних систем». У переліку зазначено дороги в таких селах: Ли-

Липи), Ясениця – Ясінка Стецьова. Протяжність окремо взятих доріг – від 1 до майже 14 км.
Коли документація на дороги
буде готова, при наявності
коштів державного, обласного чи
місцевого бюджетів, можна буде
значно швидше, з меншими зат-

підприємств. Розроблений документ буде затверджений сесіями Бещадського повіту і Турківської районної ради й буде служити орієнтиром для подальшої транскордонної діяльності,
місцевого самоврядування, громад та неурядових організацій.

Нашим землякам, захисникам української землі від російського
агресора на Сході України, волонтери планують зробити і відіслати подарунки до Дня Святого Миколая. З цією метою закликають
всіх небайдужих жителів району долучитися до цієї благодійної
акції.
І вже є перші пожертви. Так відомий краєзнавець Петро Зборовський презентував безстрашним воїнам своїх 13 книжок, під
назвою «Різдвяні пісні на Турківщині», а відділ культури Турківської
РДА та народні доми району зібрали кошти – в сумі 1560 грн. Є
надія, що це тільки добрий початок.
Подарунки від Святого Миколая солдатам передадуть наступного тижня. Вдасне ще є час усім бажаючим долучитися до акції.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ВАЖЛИВА МІСІЯ
БЛАГОДІЙНИЦТВА

ратами, на так звану паперову
волокіту, проводити ремонт. На
цьому наголосила, виступаючи
на форумі Галина Литвин, виконавчий директор Асоціації
«Єврорегіон: Карпати-Україна».
У рамках реалізації проекту
українська делегація двічі
відвідувала Республіку Польща,
де було обговорено ті спільні
проблеми, на які мала б дати
відповідь стратегія розвитку, написання якої на завершенні.
Про це розповів голова Турківської районної ради Володи-

А завершиться проект в наступному році великою підсумковою конференцією, де в деталях буде проговорено все те, що
вдалося напрацювати, з визначенням пріоритетів на майбутнє
та, власне, стане зрозумілим,
наскільки плідною й ефективною є така співпраця. Тоді й буде
продемонстровано повну версію фільму, зняту медійниками
по обидві сторони кордону – в
Бещадському повіті та Турківському районі.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Минулого року БДЮТ взяв участь у конкурсі мікропроектів
Львівської обласної ради на перекриття покрівлі будинку.
Вартість проекту становила 248, 6665 грн. Самі б ми не справились, якби не допомогли турківчани, бізнесмени. І ця допомога не була марною, оскільки будинок змінив вигляд, ніби новий
став.
Сьогодні не можна собі уявити роботу без комп’ютера, який дозволяє комунікувати з усіма службами, установами, людьми. Вже
багато шкіл мають ноутбуки, принтери, ксерокси, діапроектори, які
допомагають в роботі, їх використовують при проведенні уроків,
масових заходів. У БДЮТі цього немає. Тому нам ці технічні засоби
теж вкрай необхідні. 8 років користуємось старим комп’ютером,
який колись подарував нам Любомир Яворський.
Цього року назва нашого мікропроекту «Купівля комплекту комп’ютерної техніки та обладнання – на суму 60 тисяч грн. Наш внесок
– 13, 400 грн. (22%). І знову без допомоги турківчан не обійтись.
Половину цих грошей нам здали підприємці, державні організації,
окремі люди. Через часопис «Бойківщина», від себе особисто і педагогів закладу, щиро дякую за допомогу таким організаціям та їх
керівникам: працівникам районної ради (В.О. Лозюк, В. М. Костишак), районній держадміністрації (М. Яворський, С. Гут), працівникам рай методкабінету відділу освіти (Н. Дуда), санепідемстанції,
Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ( Л. А. Шпак), Ощадбанку (І.Сорокін),
педагогам і майстрам Турківського ліцею (Я. Юричко), профспілці
РЕМу (М.Бліхар), а також підприємцям: Р. Биїку, Е. Комарницькому,
М. Сіданич, Т. Зубрицькому. А також своєму однокласнику Р. Кузьмаку, пану Зеновію (місія «Спасіння»), Л. Вишинській, вчителю О. І.
Комарницькій, Віктору Максимовичу (юстиція).
Надіємось, що і цей мікропроект буде для нас успішним.
З повагою і вдячністю Софія БАГАЙ.
Загублений військовий квиток серія НК №4815357, виданий Турківським РВК на ім’я Василя Івановича Ціка, вважати недійсним.
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«БОЙКIВЩИНА»

Продовження книги Павла Штепи «Московство».
Початок у №№ 40-45, 48.

ТВОРЧА ЯЛОВІСТЬ
МОСКВИНА
Московська людина має слабку мозкову систему.
Академік І.Павлов
Московський народ не має ані натяку на творчу здібність.
Г.Успенський
Московська нація не дала жодної творчої ідеї.
П.Чаадаєв
ТВОРЧИЙ ДУХ
Чому не кожна освічена людина може написати бодай слабенького вірша чи створити хоч якусь мелодію? Чому з тисяч людей, що скінчили консерваторії, лише десятки стають знаними композиторами?
Чому серед десятків тисяч професорів є лише сотні справжніх науковців, дослідників, винахідників? Чому
серед сотень тисяч політиків бачимо лише десятки великих державних мужів? Чому з мільйонів людей з
університетською освітою маємо лише тисячі добрих письменників? І навпаки, чому багато геніальних
творців світової культури вийшли з нижчих верств суспільства, часто не маючи освіти, не маючи якоїсь
допомоги? Звідки творці світової культури одержували свою силу? Творча сила виявляється ще в дитинстві. Леся Українка почала віршувати на сьомім році життя. Маленький Тарас розмальовував шмат
паперу, — голодна, холодна, кріпацька сирота. Мільйони розумних, спостережливих людей щодня бачили,
як «танцює» накривка на посудині, коли кипить вода. Та лише в голові хлопця Джіма Ватта зродилася
думка: «Та це ж — сила». В цю хвилину й народилася парова машина, тобто ідея парової сили, ідея використати ту силу. Чому ж ця ідея не зародилася в головах тисяч розумніших, спостережливіших за хлопця,
дорослих людей? Звідки Лесі, Тарасики, Джіми одержували здатність ТВОРИТИ нові ідеї? Хто чи що дав ту
силу людям і то не всім, а лише обранцям? І хто визначає тих обранців?
Дослідник природи та її законів переконується, що досконалу гармонію мільярдів істот та речей від бактерії до планети
могла сотворити лише якась Найпремудріша Премудрість. її
називають Богом. У досконалій всесвітній гармонії її Творець
визначив кожному творінню своє місце. Людина має розбудовувати свою культуру і цивілізацію, щоб пізнати і ліпше розуміти закони свого Творця і жити так, аби не порушувати
всесвітньої гармонії. Щоб усе виконувало своє призначення,
Творець дає відповідні органи, засоби, силу діяти так, а не
інакше. І Всіх об’єднав у Всесвітню Гармонію Божественої
Краси.
Відомо, що два рідні брати не однакові. Від самого початку
видно різницю вдачі, розуму, здібностей, нахилів. Отже навіть
діти однієї матері чи батька народжуються неоднакові. Отже,
вираз «вроджені здібності» є глибоко правдивим. Одначе, Бог
дав людині і вільну волю. Людина вже сама визначає, як з
вроджених здібностей скористатися: на добро людям і собі,
чи на зло, а може і не виявляти, занедбати дані ій Богом
здібності. Але як пояснив нам Син Божий, за зловживання і
занедбання даних здібностей Бог карає. «Кому більше дано, з
того більше й вимагатиметься», — каже закон Божий. Не на
зле, а на добре дає Бог здібності людині. Поняття «творити»
означає не лише будувати, робити, працювати, здійснювати,
виконувати і т.п., синонімом «творити» є «народжувати».
Тим-то й кажемо: «народилася ідея», «народилася думка».
Отже, творити — це породити щось таке, чого ще не існувало. Будівничі цивілізації будують з матеріалу, що вже існує.
Творці ж культури мусять створити нову ІДЕЮ, тобто те, що
досі не існувало. Це — чудо. А чудо може творити якась
НАДЛЮДСЬКА сила. Мікроскопічній порошинці у всесвіті —
людині несила творити чуда. І справді, всі великі творці світової культури: поети, письменники, музиканти, малярі, скульптори, науковці-дослідники, винахідники — всі вони свідчать у
своїх життєписах, що творили вони ЛИШЕ тоді, коли приходило до них НАТХНЕННЯ. Не знати звідки прилітали до їхньої
свідомості нові ідеї, нові думки, нові прекрасні образи, нечувана ще мелодія. Ніби хтось незримий стояв за плечима і
підказував. За таких хвилин рука письменника чи композитора ледве встигала записувати. Вони свідчать також, що
коли не було натхнення, лише марнували години, дні, тижні,
місяці, нічого не створивши. Науковці, винахідники також
свідчать, що якось раптово (часом у сні) розв’язка сама приходила до голови, і вони хапалися її записати, доки не «відлетіла».
Незаперечним історичним фактом є те, що великі творці
культури були глибоко побожними людьми. Побожність — не
тільки виконання церковних обрядів. Це той стан душі, що
породжує непереборний потяг до всього високого, великого,
красивого, що охоплює слово «Бог». Щира (часом і не висловлена) молитва — це ЄДНАННЯ людської душі з тим великим, високим. «Глибока віра в Бога і щира молитва заспокоює
нерви і тривогу, проганяє страх і журбу, поборює все те, що
спричиняє половину всіх хвороб тіла, розуму і душі. Глибоко
щира, побожна людина ніколи не мала нервових чи розумових хвороб. Всі мої понад 35-річні пацієнти захворіли лише
тому, що втратили віру в Бога. Ті, що повернулися до Бога —
вилікувалися. Ті, що не повернулися — не вилікувалися».
Інший лікар підтверджує: «Молитва — це сила така ж реальна, як і земний магнетизм. У своєму лікарському досвіді я
бачив чимало людей, яким не помогли жодні ліки, а вилікувала щира молитва. Подібно до радію, молитва є джерелом снаги (енергії). Побожна людина, молячись, звертається до невичерпного джерела снаги — до Бога, щоб посилити свою
ослаблу. Вірючи в те джерело — в Бога, людина по щирій
молитві справді почувається сильнішою, здоровішою і то не
лише душевно, а й фізично. Так молитва може вилікувати (і
часом виліковує) навіть і фізичні хвороби, а душевні та розумові — напевно. Самозрозуміло, вилікує лише дуже щира молитва. Ми, лікарі, не вважаємо лікування молитвою за чудо».
Творчість — не що інше, як молитва, злет душі до праджерела її сили — до її Творця. Наші т.зв. «шевченкознавці», власне, НЕ знали Т.Шевченка. Вони роками досліджували все в

житті поета, аж до дрібниць його спроб оженитися, але джерела його пророчої сили не змогли збагнути, бо самі живилися ідеями матеріалістичного світогляду. Глибину Шевченкової побожності простацьки пояснювали впливом села, читанням церковних книжок тощо. Щойно Д.Донцов показав
нам справжнього Тараса-Пророка, вказавши на саме джерело безсмертної його сили в нашому народі.
Той, хто відкидає Бога, викидає зі своєї душі все Божественне, насамперед — ВІРУ. А віра — крила душі. Без неї
душа не може полинути в небо, в безмежне царство Духу;
жалюгідно борсається, лише намагаючись творити. А з порожнього не наллєш. Порожня, БЕЗБОЖНА ДУША — ЯЛОВА.
Це і бачимо у москвинів. Наведемо кілька прикладів.
Московські емігранти, та й деякі наші, пояснюють творчу
безплідність, яловість в СРСР браком свободи творчості. Це,
звичайно, невігластво. Московські письменники, митці, науковці та ті, хто слугує Москві, мають у СРСР найліпші умови
для творчості (лише московської). Одержують платню, часом більшу за міністерську. Всі видавництва — державні,
отже платить їм держава. Лише за три роки (1955-58) держава дала до т.зв. Літературного фонду 237 млн. рублів. За
гроші фонду збудовано 15 будинків творчості, на утримання
яких витрачається 4 млн. рублів щороку. Початкуючим письменникам заплачено 3,5 млн. рублів. «Творчі відрядження»
одержали 4 тисячі 200 письменників, а воно оплачується по
50 рублів на день. Письменники мають власні (лише для них)
поліклініки, щорічний відпочинок на курортах, мають власні
будинки, авто, гроші в банку. Єдине обмеження — не критикувати лад в СРСР, КПРС. Московська культура домінує. В СРСР
видано і перевидано творів старих і нових московських письменників, перекладено з чужих мов, видано словників, написано наукових праць про московську мову, проведено наукових досліджень московської історії, господарства і т.п. за
останні 50 років більше, ніж за всі попередні.
За таких сприятливих обставин московські письменники
не створили нічого непересічного. Це стосується й інших галузей культури. Навіть у техніці не дали жодної великої ідеї.
Що мають — або викрали в іноземців, або створили немосквини, як от Петро Капиця, який збудував перший в СРСР атомний реактор. Навіть не в СРСР, а в Англії, звідки його привезли
до Московщини разом з П.Капицею. Перші ракетні двигуни в
СРСР збудував 1957 року українець (з Житомирщини) Сергій
Корольов (до прізвищ багатьох українців у Московщині додається кінцівка «ов»). Автобудівельну промисловість у СРСР
розбудували іноземці: німецькі інженери та майстри почали
1921 року виробляти там броньовики, італійські 1928 року —
вантажні автомобілі. Американець Г.Форд почав 1929 року
будувати свої автомашини в Нижньому Новгороді.
Московщина витрачає мільйони золотих рублів на купівлю
різних машин за кордоном, скажімо в Англії – електронних
приладів до ракет на 6 млн. фунтів стерлінгів. Купує устаткування до великих підприємств. Лише за три роки (1961-63)
Московщина вивезла до Європи золота на 885 мільйонів доларів.
Творчу яловість москвинів бачимо й у вільному світі. Українці-емігранти без будь-якої допомоги, лише на пожертви
робітників та фермерів, створили у США більше, ніж москвини з американською допомогою. Згадати хоч би Український
Народний Союз з його культурною діяльністю. А це мільйонне
товариство створили і розбудували навіть не інтелігенти, а
звичайні прості робітники та селяни. Більша частина інтелігенції прийшла до Союзу аж по 1948 р. Українці-переселенці
мають власні видавництва, часописи, школи, культурні товариства, набудували на сотні мільйонів доларів своїх церков, будинків тощо.
Українських дітей, які одержують в американських школах
найвищі нагороди та стипендії, можна рахувати на тисячі.
Українців за походженням є багато серед професорів в університетах, науковців у дослідних установах. А це за тієї
умови, що українофілів серед американців набагато менше,
ніж москвофілів.
Прикладів московської творчої яловості можна наводити
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безліч — як у духовній, так і в матеріальній діяльності, як
масштабних, так і на побутовому рівні, як це спостерігали
окремі письменники. Гліб Успенський розповідав про одне
московське село, головним прибутком якого був продаж сіна.
По дорозі до міста була невелика баюра, отож возити сіно на
продаж можна було лише взимку, коли те болото замерзне.
Але селяни потребували грошей ще до зими і тому продавали
сіно місцевим глитаям за 5-10 коп. за пуд. Глитаї продавали
його взимку у місті за 30-40 коп. Село могло насипати дорогу
через те багно спільними силами за 2-3 дні. Не робило цього
за десятки років, а віддавали сіно глитаям за півдарма. Аж
нарешті якийсь начальник застряг у тому болоті, розгнівавшись, наказав селові насипати дорогу. Тоді насипали.
Московський інтелігент пише: «Мені дуже сподобався
начальник поліції за те, що під час пожежі він дав мені доброго
стусана в потилицю, щоб я не стояв, а помагав гасити».
Глибоко безбожницький московський народ позбавлений
творчого духу. У всіх царинах культури і цивілізації творили в
московській імперії немосквини. В старій (Брокгауза і Ефрона) і навіть у вкрай сфальшованій радянській енциклопедії
знайдете тисячі прізвищ творців московської культури. Серед них переважна більшість — немосковські. Навіть ті, хто
мають московські, виявляються немосквинами чи напівмосквинами, коли дослідити їхній родовід. Т.зв. «русскую» культуру творили пушкіни, гоголі, лєрмонтови, бортнянські, чайковські, глінки, брюлови, боровиковські, венеціанови і т.п. Вони
творили і саму московську мову. Московська мова — мішанина фінських, татарських, українських, німецьких, французьких мовних елементів. Кажемо НЕ про міжнародну технічну
та суто наукову термінологію. Йдеться про словник звичайних, щоденних слів, про граматику та синтаксис, про дух і
душу мови.
Самі москвини визнають: «Всю московську державність і
культуру, від Рюрика починаючи, творили немосквини. Вся
наша московська історія — це ж суцільне «закликання варягів». А ми, москвини, знаємо лише руйнувати».
Натомість москвини роздмухують міфи про своїх видатних історичних осіб. Всіма засобами і способами. Як от про
«геніальність» В.Леніна. Мовляв, він був творець нових ідей,
нового ладу, нового життя. Ставлять В.Леніна вище навіть за
К.Маркса. Навіть історію поділили на дві доби: доленінську і
поленінську, дожовтневу і пожовтневу (до 1917 року поділяли на допетровську і післяпетровську). Його глорифікацію
зробили такою гучною, що навіть немосквини повірили в «геніальність» літературного плагіатора. Навіть побіжний перегляд писань В.Леніна доводить, що його власних ідей там
менше, ніж запозичених. Тема «В.Ленін — плагіатор» важить
на цілу дисертацію. Про рівень культурності В.Леніна свідчить
його власна жінка: роман М.Чернишевського — досить примітивний, вузькоглядний — В.Ленін уважав за шедевр світової літератури з такими глибокими думками, що їм, мовляв,
не дорівнюють думки світових філософів. «Геніальність» В.Леніна цілком виявилася в його книжечці «Держава і революція», в якій стверджується таке: робітнича держава запровадить збройною силою залізну дисципліну. Спираючись на неї,
ми, робітники, обернемо державних урядовців, інженерів на
виконавців наших наказів. Робітники будуть їхніми начальниками і будуть їх наймати і виганяти за своєю вподобою. Всі
вони одержуватимуть таку саму платню, що й прості робітники. Такий лад призведе до того, що поступово зникнуть усі
урядовці, всі інженери, а їхні обов”язки виконуватимуть самі
робітники за чергою. Та навіть і ця демагогія В.Леніна є літературною крадіжкою. Те саме говорив П.Ткачов у своїх відозвах до народу. П.Ткачов писав: «Т.зв. шлях мирних реформ,
мирного поступу є найнездійсниміша утопія, що її люди вигадали, щоб заспокоїти своє сумління і приспати справу визволення робітництва з капіталістичного ярма». Таке — слово в
слово — писав і В.Ленін. П. Ткачов радив революціонерам
погіршувати життя робітників, щоб їм урвався терпець, і вони
зробили революцію. В.Ленін писав: «У що гіршому стані опиниться робітництво, то ліпше для революції». П.Ткачов ненавидів селянство, вважав його за худобу, що далі своєї стайні
не може і не хоче бачити світу. В.Ленін називав селян баранами, а їхнє життя ідіотським. «Розумна людина не знайде в
марксизмі нічого, що може заперечити», — писав П.Ткачов.
В.Ленін повторив те слово в слово. С.Нєчаєв писав: «Моральним є все, що допомагає революції». В.Ленін повторив
це дослівно. Удержавлення землі і промисловості, грабунок
церков, глумливу пародію на вибори, деспотичний, жорстокий, централізований уряд, автократично ведена вождем
партія-орден і т.п. — всі ці ідеї пропагував М.Чернишевський
1862 року.
Духовними предками В.Леніна були не лише П.Ткачов,
С.Нєчаєв, М.Чернишевський, М.Бакунін та інші революціонери, а й Іван IV, Петро І, Катерина II, Микола І, О.Аракчєєв,
Г.Потьомкін, А.Хомяков, Ф.Тютчев, М.Катков і т.п. Від них
В.Ленін успадкував духовний, ідеологічний і політичний капітал московства. І слід визнати, що добре ним розпорядився,
приніс Московщині великі дивіденди. Лише навербовані ним
мільйони московських патріотів-немосквинів у всьому світі
дали Московщині більше, ніж її золото.
Можливо, як ні в чому іншому, нездатність москвинів виявляється в народному господарстві. Держплан у Москві і його
відділення в республіках, наприклад, складають календар
польових робіт. Визначають, скільки і яких культур сіяти, як і
коли орати, жати, молотити. Визначають те кожному найменшому колгоспові. Визначають навіть, скільки має вродити. Колгосп усі роботи мусить починати і кінчати за «графіком», тобто у визначені дні. Наче не існує дощових днів, посух, граду, буревію. Не вродить заплановане, відбирають у
колгоспників усе до останньої зернини, засуджуючи їх на голодну смерть, як було 1921, 1933, 1946, 1956, 1963 років у
великих розмірах, а в менших відбувається щороку. Як пророкував Салтиков-Щедрін сто років тому: «Там, де були веселі села та лани пшениці, залишився самий «порядок». Чим
більше того «порядку», тим більше безладдя. «Почалася сівба,
а на поле не вивезли й половини запланованих добрив. Треба
сіяти, а насіння нема, бо в осінніх звітах зазначено, що є
насіння, а навесні виявилося, що воно зогнило. Треба везти
на поле гній, треба орати, сіяти, треба жати, а сівалки, жниварки, комбайни, трактори стоять розібрані в майстернях,
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чекаючи ремонту, бо запчастин не прислали. А вже відремонтовані стоять у полі нерухомі, бо знову поламалися. В
одній лише Полтавській області стоять понад тисячу невідремонтованих тракторів».
Український народ займається землеробством щонайменше 5 тисяч років. Московський — від IX ст., коли прийшли
українські цивілізатори з Києва. Українці користувалися плугом ще до IX ст. Московський уряд посадив у XVIII ст. на Харківщині кілька сіл москвинів. Вони дряпали землю сохою ще й
у XX ст. Газети СРСР пишуть, що в самій лише РРФСР стоять
400 тисяч непридатних до роботи сільськогосподарських
машин.
Мільйони селян у СРСР марнують мільярди робочих днів
через безладдя керівництва. До 1917 р. продуктивність селянської праці становила 32 кг зерна за один робочий день. У
СРСР, у механізованих колгоспах, 12 кг, тобто на 266% менша,
хоч колгоспники працюють на 80% довше, ніж працювали до
1917 р.
Держплан визнав найкращим травопільний спосіб проф.
В.Вільямса. Проф. Д.Прянішніков критикував травопілля, науково довівши, що просапний спосіб подвоїв врожаї в
Європі. В.Вільямс був членом КПРС, а Д.Прянішніков — безпартійний. Д.Прянішнікова усунули з посади. Уряд у 1930-і
роки винищив фахівців, які поділяли погляди Д.Прянішнікова.
Врешті зменшення виробництва зерна, м’яса, молока, яєць
тощо нарешті примусило уряд СРСР визнати просапний спосіб.
М.Хрущов наказав 1954 року зорати мільйони гектарів цілинних земель, не турбуючись тим, чи це можливо. Наказ мовчки виконували. Плугів не вистачало, орали дуже мілко навіть
яловий пісок. Забракло добрив, жниварок, транспорту. Наслідок — зібрали лише 30% від запланованого. Так 572 казахстанських радгоспів утратили 1962 року 250 млн. рублів. Ще
більша біда прийшла, коли буревії змели орний шар. Одне слово, спланували так, як писав сто років тому Салтиков-Щедрін.
Знавці попереджали, що в Казахстані не можна стільки орати, бо вітер змете зорану землю. Їх не слухали. Зорали навіть
пасовища та сіножаті, і лише в одній області (Павлодарській)
згинуло 1962 року з голоду: 18 тисяч худоби і 32 тисячі овець,
а 1963 року ще 26 тисяч худоби і 102 тисячі овець. Подібне
господарювання притаманне москвинам. У XVIII ст. Петро І
наказав привезти до Московщини десятки тисяч тонкорунних овець з Бухари на розплід. Незвиклі до морозів вівці подохли.
Перший секретар КП Казахстану М.Беляев пояснював на
пленумі ЦК КПРС у грудні 1959 р. неврожаї в Казахстані тим,
що прислані поселенці тікають, бо немає тут житла, води,
харчів, бракує добрив, транспорту, а до елеваторів везти
далеко. Розлючений Хрущов кричав: «Ні, врожай був добрий,
але половину зораної землі не засіяли. Під снігом лишили на
корені 1618 тисяч га, бо 18 тисяч тракторів стояли несправні.
На жнивах простоювали 32 тисяч комбайнів, 21 тисяча вантажних автомашин, 11 тисяч жниварок, а місцева влада нічого
не зробила, щоб не допустити цього».
Московщина визнала, що невигідно сіяти зернові в Казахстані навіть за урожайних років, бо 80% землі тут так засмічені вівсюгом та осотом, що не повертається насіння. На
цілинні землі витрачено було 6,7 мільярда руб. додатково,
крім звичайних затрат. Лише за два роки (1954-55) Московщина вивезла до Казахстану з УРСР 200 тисяч молоді (60%
випускників ВУЗів), 80 тисяч комбайнів, 60 тисяч вантажівок, 200 тисяч тракторів тощо. Московський план — заселювати цілинні землі молодими українцями, не давати їм там
української школи, преси, пошта не надсилає тамтешнім українцям часописи, журнали, книжки з України. Навіть звичайного сільського театру українського не дозволяють. Так господарська недолугість поєднується з антиукраїнською політикою Москви, здійснюючи діла і мрії своїх попередників. З
московських же джерел можна без кінця наводити факти
московської творчої яловості, нездарності. В СРСР пророкували ще 1929 року: «Нема сумніву, що СРСР за якихось три
роки стане одною з найхлібніших, якщо не найхлібнішою, країною в світі». Наступний вождь 24 роки пізніше (1953) запевняв усіх: «За три роки все населення СРСР буде забезпечене
харчами повністю». Через 10 років (1963 р.) той самий Хрущов купував за кордоном 14,5 мільйона тонн пшениці.
Порівняно з 1913 р. в СРСР 1954 року виробництво продуктів землеробства збільшилося лише на 15%, тобто на 0,4%
річно. Але ж за ті 40 років сільське господарство одержало
нової техніки на мільярди рублів. Кількість агрономів, ветеринарів подесятерилася, в багато разів збільшилася кількість
штучних добрив, виведено врожайніші сорти і т.п. А урожайність землі в СРСР ЗМЕНШИЛАСЯ на 5,5%. У розрахунку
на одну людину продукції зменшилося на 16%.
Хоча війна 1914-1917 pp., а потім московсько-українська,
пізніший безоглядний грабунок москвинами забрали мільйони
голів худоби в Україні, проте ще в 1928 р. порівняно до 1913 р.
збільшилося її поголів’я в Україні на 14,4%: корів — на 15,3%,
свиней — на 20,4%, овець — на 19%. Перераховуючи за умовним мірилом, всього поголів’я в СРСР 1955 р. на 9,3 мільйона
голів стало МЕНШЕ, ніж 1928 р. Самих лише корів — на 28,4%.
Навіть за два роки — від 1960 до 1962 pp. зменшилося виробництво зерна на 18%, м’яса — на 27%, картоплі — на 50%.
Планувалося збільшити у 3-ій п’ятирічці сільськогосподарської продукції на 10,4% щороку, а збільшилося 1938-40 pp. на
2,3%. У 5-ій п’ятирічці планували збільшувати на 12% щороку,
а збільшилося на 1,5%. У 6-ій п’ятирічці (1956-60 pp.) ЦК КПРС
наказав досягнути збільшення на 70%, а 1963 р. купив за

кордоном 14,5 мільйона тонн зерна.
Секретар ЦК КПРС Л.Брежнєв на пленумі ЦК 26 березня
1965 р. говорив: «За останні роки наші плани піднести сільське
господарство не виконано. За планом сільське виробництво
мало збільшитися за 1959-65 pp. на 70%, а фактично збільшилося на 10%. За ці ж роки приріст худоби зменшився удвічі
порівняно з попередніми роками. Приріст свиней, курей зменшився більше як удвічі. Не вистачає дуже багато сільськогосподарської техніки. Жнива розтягуються на 30-40 днів. Майстерні ремонтують лише 60% машин, а 13 тисяч колгоспів не
мають майстерень. Села споживають лише 2% електроенергії.
У багатьох колгоспах колгоспники не мають ніякого голосу в
розв’язанні колгоспних справ. Їм не виплачують повністю
їхнього заробітку. Колгоспи одержують за свою продукцію ціну,
яка не повертає навіть витрат». Московщина має величезні
простори добрих пасовиськ. А 1961 р. завезли до Московщини з інших «республік» 209 тисяч тонн м’яса і 639 тисяч тонн
молочних виробів.
До 1917 р. у московській імперії було мало сільськогосподарської техніки і мінеральних добрив, а збирали з 1 га по 16,4
цнт. зерна, 152 цнт. картоплі. А в 1959 р. зібрали: по 18,4 цнт.
зерна, по 180 цнт. картоплі. У Німеччині для порівняння: по
52,8 цнт. зерна, по 450 цнт. картоплі.
ЦК КПРС ухвалив збільшити виробництво мінеральних добрив у п’ять разів і задля того побудував кілька великих
підприємств, устаткування для яких закупив за золото в
Англії. І що ж: «Гори штучних добрив марнуються на станціях». «На станціях: Березань, Свіса, Турка, Рухівка, Буялик та
на багатьох інших височіють кам’яні гори. Вони утворилися зі
сотень тисяч (а може й мільйонів) центнерів штучних добрив, що їх минулими роками висипали на землю проти неба.
Дощі та вітри обернули їх у камінь, ні до чого не придатний.
Так кожне третє підприємство штучних добрив працює у нас
на вітер».
Переконавшись, що ніякими соціалістичними способами
(розстрілами, голодомором, каторгою тощо) не збільшити
сільськогосподарського виробництва, уряд СРСР вдався до
капіталістичного способу — матеріального заохочення. Але
кого? Колгоспників? Ні. Наглядачів. Партія послала до колгоспів УРСР тисячі твердих московських комуністів. А матеріальна спонука для колгоспників в Україні полягала в тому,
що московський уряд: 1) зменшив їхній присадибний городець з 0,25 га до 0,15 га; 2) відібрав від українських колгоспників їхню худобу; 3) збільшив українським колгоспникам обов’язкову кількість трудоднів до 300 щороку. Ці присадибні городці взагалі стали сіллю в московських очах. Вони ж бо становлять лише 2,5% (6 млн. га) усієї орної землі, а дали, наприклад, 1960 р. 70% усієї картоплі, 64% усіх овочів. На тих
городцях утримувалось 43% (16 млн.) усіх корів, 23% (16
млн.) свиней, 24% (35 млн.) овець та кіз. Ця приватницька
худоба давала 1960 р. 76% молока на базарах, 22% усієї вовни. Такі цифри подає сама московська статистика, що навмисно зменшує товарну вагу присадибних ділянок. Фактично
цифри значно більші, бо колгоспи часто купують у селян, а
постачають державі як продукцію колгоспу.
Справедливість вимагає зазначити, що одного виробу ніколи в історії не забракло і не бракує в московській державі. Це
— горілка. До 1917 р. горілку продавали лише в певних місцях
і ніколи — неповнолітнім та п’яним. В СРСР горілку можна
купити в кожній крамниці, харчевні, на залізничній станції. В
харчевнях часто немає що поїсти, але горілки ніколи не бракувало. її продають усім. Навіть у школах п’ють. «55% учнів
пиячать». Уряд СРСР встановив низькі ціни на горілку, щоб усі
могли пити. Суспільство кожної культурної держави ставить
якомога більше перешкод пияцтву: накладає на міцні напої
великий податок, на хліб, сіль, цукор, м’ясо, молоко і т.п. – ні.
Уряд СРСР робить навпаки — дає народові дешеву горілку і
дорогі харчі.
Деякі приклади безголів’я і нездарності в промисловості.
Держплан запроектував закінчити 1958 року будівництво 40
хімічних підприємств в Україні. Закінчили лише 22, на інших
лежить проти неба та іржавіє дорога закордонна техніка. Нікопольському заводу запланували два мільйони гусениць до
тракторів. Ливарня, де мало б це виготовлятися ... не була
ще побудована. Дніпродзержинському заводові належало
виробити 100 тисяч керм до тракторів. Той завод тоді існував лише ... на папері у Держплані.
Запаморочені своєю уявною величчю, москвини будували все в «грандіозному масштабі», скажімо величезні гусеничні трактори 30 років. Аж коли землеробство від них занепало, почали будувати менші трактори на колесах.
Все постачання зосереджено в Москві. Підприємство в
Україні не має права купити потрібну сировину безпосередньо на місці, а мусить просити Москву, щоб та наказала десь
комусь надіслати, хоч та потрібна сировина лежить у складі
через вулицю. «Підприємства одного міністерства везуть
металеві вироби з Уралу на південь, а підприємства іншого
міністерства везуть такі самі вироби з півдня на Урал.
Міністерство будівництва везе камінь з Криму до Дніпропетровська, а інше міністерство везе такий самий камінь з
Дніпропетровська до Криму. Те саме робиться з деревом та
іншими матеріалами. Сімферопольське підприємство одержує чавунні відливки з Донбасу, хоч місцева Сімферопольська ливарня може постачати такі самі відливки дешевше, не
кажучи про вартість перевозу. Багато підприємств України
одержують частини машин з Москви, Ленінграда, навіть з
Сибіру. А такі самі частини вони можуть самі виробляти в
Україні. Миловарня в Києві виробляє звичайне мило. Це мило
купує миловарня в Черкасах, переварює його наново, додаючи пахощі, щоб зробити його «туалетним».
У Челябінську великий завод сім років виробляє отрути
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для комах менше запланованого, тому що не одержував потрібної кількості бочок. Отруту висилали в Україну. А бочки
вироблялися у тому самому Челябінську і висилалися (порожні) на продаж в Україну. В Україні до бочок, одержаних з
Челябінська, насипали таку саму отруту, що її виробляли в
Челябінську, і висилали на продаж до... Челябінської області.
Ніякий європейський розум не збагне азійської економіки.
Відомо, що в СРСР бракує товарів, і люди миттю розкуповують все, що з’явиться у продажу. Проте 1963 року в СРСР
лежало непроданих товарів на три мільярди рублів, бо навіть
украй невибагливий покупець не хотів брати крам надто
кепської якості, навіть на московське мірило. Микита Хрущов
бідкався: «У нас щороку втрачаються мільйони центнерів
зерна, бо лежать на голій землі просто неба, гниють, і миші
поїдають. У нас є ще чимало ливарень, де працюють, як сорок
років тому, без машин, руками, горбом. П’ять років тому побудували великі потужні преси, а лише тепер починають встановлювати їх на підприємстві, а коли вони почнуть виробляти — невідомо. Ми купили за кордоном на сотні мільйонів
рублів золотом дорогі машини та устаткування, а вони роками лежать без ужитку та іржавіють. Ми виробляємо на мільйони рублів такої техніки, що має гори протоколів приймальних
комісій про цілковиту непридатність її до використання. За
планом підприємство має дати визначену кількість центнерів
своїх виробів. Ті центнери дає, але якої якості — байдуже, аби
вага. А всілякого начальства всюди і на підприємствах, і в
колгоспах більше, ніж робітників».
Московські володарі вже не можуть сховати правди, визнають занепад промисловості та землеробства. Так заступник прем’єр-міністра СРСР пише: «Промисловість СРСР не
лише не кращає, але гіршає. За останні п’ять років продуктивність праці зменшилася у шахтах на 37%, видобуток вугілля — на 26%, в автобудівельній промисловості — на 34%. І
головна причина цього — це незадовільна організація і виробництва, і праці. Багато підприємств не дбають ні за продуктивність праці, ні за собівартість, ні за якість продукції».
Один з керівників Держплану проф. А.Аганбегян у своєму
звіті ЦК КПРС пише: «За роки 1958-65 темпи зростання господарства СРСР упали на дві третини, а землеробства на дев’ять десятих (з 8% на 0,8%). Зріст роздрібної торгівлі упав на
три чверті. З усіх верстатів працює лише половина». Отже,
самі московські володарі сказали, що всі московські перехвали про виконання планів, про «випередити Америку» провалилися. Лише не додали: крім однієї царини — озброєння. У
виробництві зброї Московщина виконала свої плани, бо
військова промисловість і допоміжні до неї мають перевагу
над іншими. У військовому комплексі працюють найліпші інженери та керівники, мають найкращу техніку, вдосталь сировини. На кошти не зважають, бо зі свого кількасотрічного досвіду Московщина знає, що загарбання нових земель обернеться великим зиском. З України одержуються незчислимі
мільярди. Німеччину було пограбовано не менш як на 50
мільярдів доларів. Східноєвропейських сателітів — на ЗО
мільярдів. Манчжурію — на кілька мільярдів. В Іспанії Москва
забрала 1937 року золота на 760 мільйонів доларів і т.д.
Та навіть ця найбільше розбудована промисловість несе
на собі відбиток нездарності і творчої неповноцінності. Московщина напала 30 листопада 1938 р. на Фінляндію. За 104 дні
війни, за московською «статистикою», СРСР втратив 207
тисяч, а Фінляндія 68 тисяч убитих. За фінляндськими джерелами, СРСР втратив 950 тисяч, а Фінляндія 15 тисяч. Фінляндія не мала танків, гармат, лише легку зброю з часів попередньої війни. Московщина виставила проти напівозброєного,
маленького фінського війська аж 45 дивізій, озброєних найновішою зброєю, з 3 тисячами танків і 1 тисячею літаків. Фінляндія стримувала ту силу 104 дні. Московсько-фінська війна
показала Німеччині, що вона, Німеччина, зможе розбити СРСР
за кілька місяців. І справді розбила. Москвини пояснюють свою
катастрофічну поразку 1941 року тим, що Німеччина підписала угоду про ненапад, а напала зненацька. На Нюрнберзькому
суді 1946 року виявилося, що англійська військова розвідка
попередила уряд СРСР за два тижні перед нападом. А в перший же день 22 червня німці знищили 1811 літаків, з них на
летовищах — 1489 (у Кореї воювали 925 московських літаків,
керовані московськими льотчиками. З них американці збили
835). Німеччина втратила лише 35. Німецьке військо проходило по 40 кілометрів щодня, 19 листопада було вже на Дону.
На той час німці захопили 3632 тисяч полонених, 15 тисяч
літаків, 22 тисячі танків, 27 тисяч гармат. Москва мала 213
дивізій на фронті (72 — в Україні) та 210 у запасі. Німеччина —
178 дивізій (з них 33 ненімецьких). Московщина мала 25 тисяч
танків і 20 тисяч літаків, а Німеччина — 3200 танків і 2 тисячі
літаків.
США подарували Московщині 1941-45 pp. військового і
невійськового спорядження на 11,6 мільярда доларів — понад 5 тисяч танків, понад 7 тисяч літаків, 10 мільйонів тонн
борошна, 4,5 млн. тонн консервів (молоко, яйця, жири, м’ясо
тощо), тобто понад 50% кількості, що потребувала армія СРСР.
Вже по війні т.зв. УНРРА — міжнародна, а фактично американська організація подарувала Московщині харчів, одягу, ліків,
устаткування, техніки на кілька сот мільйонів доларів. Ще й
після 1950 р. продавалося чимало з тої допомоги у Москві зпід поли.
США дозволили Московщині грабувати 1945-50 pp. досхочу завойовані землі. З Німеччини Московщина вивозила цілі
підприємства з інженерами, механіками, майстрами, наприклад, величезний завод підводних човнів. Лише 1945 року.
Московщина вивезла 92 ешелони німецьких науковців, інженерів, майстрів — 6 тисяч та 20 тисяч їхніх родин. Тим німецьким спеціалістам створила найліпші умови життя і праці, платила їм утричі більше, ніж власним. Проф. Гельмут Гротруп
керував 200 німецькими науковцями й інженерами, які збудували перший московський ракетний літак.
Москвини не визнавали теорії відносності Ейнштейна і
квантової теорії Планка та атомних теорій доти, доки не побачили нищівну силу бомби в Хіросімі. Так само не визнавали
кібернетики, доки не дізналися, що вона допомагає виробляти другу нищівну силу — міжконтинентальні ракети і супутники.
В СРСР твердять, що лише за радянської влади розпочався
розвиток промисловості. Це не так. За 23 роки (1875-1898)
промисловість України збільшилася на 944%. А за 23 роки
(1917-1940) — лише на 218%.
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ЯЛИНКА ПРОСИТЬ НАШОГО ЗАХИСТУ
Багата в нас природа, неповторна її краса. Щоб вона принесла нам радість, щоб багатства її множилися для майбутніх
поколінь, треба оберігати її, дбати про неї. Все, що є в нашій
країні: багаті надра, безкраї родючі поля, рослинний і тваринний світ, гори і цілющі джерела – то народне багатство, створене Всевишнім. Тому кожен із нас – від дитини до людини похилого віку – відповідає за збереження довкілля.

ТУРНІР ДО ДНЯ
СВЯТОГО МИКОЛАЯ
Минулої неділі у Турківській ДЮСШ “Юність” пройшов дитячий турнір з шахів з нагоди дня Святого Миколая. Участь у
ньому взяли близько двадцяти юних спортсменів.

За підсумками зіграних партій, у молодшій віковій групі перше
місце виборов Іван Городиський, другим став Максим Мурис, а третім
– Андрій Комарницький.
Серед старших перемогу здобув Юрій Дністрянський, срібло виборов Іван Комарницький, а замкнув трійку кращих Володимир Куприч.
Серед дівчат не було рівних Оксані Рогач, яка здобула перше місце.
Другою стала Вікторія Марусяк, третьою – Тетяна Рогач.
Після завершення турніру усі учасники були нагороджені гарними подарунками від Святого Миколая, а призери – ще й грамотами.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Про зміну реквізитів рахунків у 2020 році
Управління Державної казначейської служби України у Турківському районі Львівської області (далі – Управління) інформує, що в грудні 2019 року завершуються підготовчі заходи
щодо переходу з 01.01.2020 року облікової та платіжної систем Казначейства на роботу з новим Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим
наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за
№ 161/24838.
Для здійснення своєчасного розрахунково-касового обслуговування, у 2020 році в частині видаткових рахунків, просимо розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та інших клієнтів терміново
надати до Управління заяви про відкриття та закриття відповідних
рахунків (додатки 6 та 11 до Порядку відкриття та закриття рахунків
у національній валюті в органах Державної казначейської служби
України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
22.06.2012 № 758, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
18.07.2012 за № 1206/21518).
Крім цього, просимо після відкриття відповідних видаткових рахунків (зокрема спеціальних реєстраційних рахунків в частині платних послуг бюджетних установ), які вступають в дію з 03.01.2020,
невідкладно довести їх реквізити до відповідних платників та контрагентів.
Михайло ХОРТ,
начальник управління.
Боринська селищна рада повідомляє про те, що у приміщенні
селищної ради відбудуться громадські слухання містобудівної документації (детальний план території) земельної ділянки під будівництво та обслуговування житлового будинку в смт. Бориня, вул. Івасюка, 15, орієнтовною площею – 0,11 га, громадянину Стебницькому Михайлу Петровичу.
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Кожна пора року має свою неповторну красу. Багато хто вважає
найкращою весну, бо все навколо
оживає. Хтось любить літо. Воно
манить нас покупатися і позагоряти на сонечку. А кого не зачарувала краса осіннього лісу, або казка
про красуню-зиму? Всі пори року
прекрасні. Але мабуть зима має
свою неповторну красу і природу.
Усі ми радіємо першому снігу, першим зимовим розвагам. Зима вкриває сніжним килимом усе навколо.
Саме в таку пору року невдовзі
до нас завітають найкращі свята
нашого дитинства – Новий рік, Святвечір, Різдво Христове. Це свята,
коли Боже дитя зішле на нас та наші
родини Господнє благословення.
Воно стане охоронцем кожної української оселі, кожного серця, якому
дорогий і любимий куточок нашого
рідного незалежного краю. А ще –
споконвічні обереги добрих українських традицій і звичаїв. Яким же
буде 2020 рік і що з собою він принесе, ми не знаємо. Та віримо, якщо
ми зустрінемо його з Господнім благословенням, зі щирим серцем, з
теплою посмішкою – то він обов’язково посміхнеться у відповідь. Заспіває веселу коляду, посипле пухким лагідним снігом, усміхнеться до
нас дитячою усмішкою.
І хоч інколи труднощі та незгоди
зазиратимуть у наші домівки та наші
серця, ми їх дружно проженемо, –
бо в єдності і злагоді найбільша сила.
А які ж свята без ялинки? Велику
втіху приносить дітям новорічна
гостя. По хатах розноситься свіжий
смолистий запах. Він приносить
рідні спогади і дає нам можливість
хоч на хвилину забути про наші повсякденні турботи.
Важливого значення набуває
збереження і охорона хвойних молодняків у грудні-січні під час проведення ялинкової кампанії. В цей
час знищуються найздоровіші, найкращі дерева. Ми не надто задумуємося над тим, скільки років потрібно, щоб така красуня виросла і
милувала наше око. А потім, по закінченні свят, ми знімаємо прикраси з деревця і безжально викидаємо його на смітник. Ось і все. Свя-

та скінчилися, а разом із ними життя сотень дерев. Ми повинні розуміти, що всі дерева ростуть повільно – всього по 10-20 см на рік.
Щоб дерево виросло, потрібні десятиліття. Крім того, ми добре знаємо, що дерева виконують важливі
функції у природі – захищають землю від ерозії, забезпечують повноводність річок, очищають повітря
від шкідливих домішок.
Однак чи дійдуть ці слова до
свідомості, до сердець людей? Сподіваємося, що перед Новим роком і
Різдвом Христовим жителі Карпат
не візьмуть гріх на душу. Не засунуть сокиру за пояс і не підуть за
ялицею. Ті, хто по-справжньому любить природу, хоче добра собі, дітям
та внукам, придбає ялинку або новорічний букет на ялинкових базарах.
Ми звертаємося до наших однодумців і до всіх жителів Турківщини: згуртуймося і підтримаймо акцію «Ялинка просить захисту». Не
знищуймо безжально наших лісових
красунь. Не будьмо байдужими спостерігачами до будь-яких дій, що
призводять до негативних наслідків
для навколишнього природного середовища. Спрямуймо всі свої
знання, уміння та енергію на збереження та відтворення чудової природи – безцінного багатства нашої
держави.
А на свята зайдімо у чарівний ліс,
як у гостинну домівку товариша.
Полюбуймося стрункими ялиночками, вслухаймося в неповторний
шепіт смерекових гілок, що вкрилися свіженьким сліпучо-білим іскристим інеєм. Напевно, після побаченої зимової лісової казки, більше
ніколи не захочеться рубати деревця.
Чим людина щаслива? Напевно,
тим, що доля, Божа воля, дає можливість оглянутися назад. Оцінити
зроблене і передбачити майбутнє.
А воно, погодьтеся, все таке
світле, гарне. Збагачує наше життя вірою і надією. Переконує нас в
тому, що людина – Боже творіння,
яка несе відповідальність за наш
світ природи, особливо за ліс. А він
є по праву оберегом нашого наро-

ду, його життя.
Доля природи і доля людини –
нероздільні. Знищуючи природу,
відбираємо комусь право на життя. Охороняючи природу – охороняємо своє життя. Природа закликає людину до збереження життя.
Це є заклик життя до життя, заклик
життя невідомого до життя свідомого.
Тож будьмо добрими і щедрими.
Завжди пам’ятаймо, що любов до
природи, бережливе ставлення до
неї – це наш святий обов’язок, наш
духовний світ.

У переддень новорічно-різдвяних
свят прийміть від нас найщиріші
вітання. Ми сподіваємося, віримо,
що прийдешній рік стане кращим,
щедрішим. А також віримо в те, що
зламати віру в наше щасливе майбутнє не вдасться нікому. А ми виконаємо призначену нам особливу
роль –берегти рідну природу. Нехай
яскрава Різдвяна зоря, яка звістила світу про прихід Месії, стане гарною підтримкою у наших починаннях та задумах. Зичимо вам здоров’я, великого щастя, доброї волі,
любові, віри і надії на все найкраще,
що може побажати людина людині
у ці гарні передсвяткові дні.
Щороку змінюється все навколо.
Та незмінними залишаються дорогі
серцю речі. Адже тепло, яке вони
випромінюють, єднає всю родину і
створює ідилію сімейного затишку.
Сядемо до столу всі на Святий
вечір,
Сяйво заясніє в кожному вікні
І на Україні, і в краю далекім,
Там де б’ється серце нашої рідні.
З Новим Роком! Христос Рождається! Славімо Його!
З повагою учні Ясеницького
шкільного лісництва.

СПІВЧУВАЄМО

Водії шкільних автобусів району висловлюють
щире співчуття колишньому водію шкільного автобуса Володимиру Григоровичу Сакалю з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Анни Пилипівни.

Родина Кость із с. Лімна глибоко сумує з приводу смерті надійного, хорошого друга сім’ї, доброї,
щирої, порядної людини Павла Павловича Лехновського і висловлює щире співчуття рідним і
близьким покійного. Вічна йому пам’ять.

Колектив колишньої райзаготконтори глибоко
сумує з приводу смерті завскладу Костянтина Михайловича Шукоста і висловлює щире співчуття
рідним і близьким покійного.

Педагогічний колектив Нижньотурівського НВК
висловлює щире співчуття вчителю початкових
класів Ганні Дмитрівні Гемі з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Вчителі, працівники та учні Карпатського НВК
ім. М. Іваничка висловлюють щире співчуття вчителю Іванні Степанівні Іваничко з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті брата – Івана.
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