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НА ТУРКІВЩИНІ БУДУТЬ
ДВІ ГРОМАДИ
Схоже, крапку в цьому питанні поставила
Львівська обласна адміністрація
Не один рік ми проводили широкі дискусії з приводу того,
скільки спроможних громад мало б функціонувати в нашому
районі. Від 12 – в першому варіанті, ми доходили до однієї. Щоправда, завжди аргументація була недостатньою. Конструктивний діалог іноді перетворювався на обливання брудом тих,
хто має власну думку, а були й чисто популістські гасла.
Втім, усе минулося. Нещодавно, провівши аналіз, спеціальна
комісія Львівської ОДА внесла у
перспективний план адміністративно-територіального устрою
дві територіальні громади, що
мають право на життя у нашому
районі. Це Турківська (22629 жителів) та Боринська (24235 тисяч жителів). Є майже стовідсоткова вірогідність, що така пропозиція піде й у Мінрегіонбуд, а
згодом її затвердить Кабінет
Міністрів. Хоча й досі ми не маємо чіткого уявлення, як ці громади існуватимуть, за які кошти
утримуватимуть навчальні заклади, культосвітні установи, пожежні частини, та й сам апарат,

який буде чималий. Щоб громади успішно функціонували, нам
давно треба було навести лад в
освіті (йдеться про малокомплектні школи, які перейдуть на
місцевий бюджет), доцільність
функціонування в селах двох
бібліотек (шкільної і сільської) і
т. ін.
Хоча питання громад майже
вирішено – нижньояблуньці хочуть зробити ще одну спробу у
плані створення ще однієї у себе.
Так, ініціативна група села (щоправда, без зазначення прізвищ)
розмістила у Фейсбук оголошення, що у неділю, 16 лютого, у
місцевому Народному домі
відбудеться схід села, на який

запрошують голів Боберківської,
Верхньояблунської, Шандровецької,
Нижньотурівської
сільських рад. Очевидно, і жителів тих сіл не будуть виставляти за двері. Втім, насправді мало
віриться, що з цього щось може
вийти. Тим більше, коли, як кажуть, поїзд рушив. Якби це було
зроблено бодай півроку тому, чи
рік, тоді можна було б про щось
вести розмову.
У контексті вище викладеного, хочемо нагадати як нижньояблуньцям, так і всім жителям
Турківщини, що згідно розрахунків Кабінету Міністрів щодо
спроможності громад, їх у нашому районі може бути дві – і не
більше. Якщо хтось на підставі
цифр може це спростувати, таку
інформацію цікаво буде почути
жителям нашого краю. Всі пропозиції ми готові видрукувати на
сторінках нашої газети.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

МАКСИМ КОЗИЦЬКИЙ ВВАЖАЄ ІГОРЯ ГЕРИЧА СВОЇМ УЧИТЕЛЕМ
В одному з перших інтерв’ю на посаді голови Львівської ОДА Максим Козицький, розповідаючи
про плани на перспективу, про свою родину та життєвий шлях, зазначив, що в галузі медицини
в нього був наставником та зразком професії наш земляк (на жаль, покійний), професор Ігор
Герич.
Справа в тому, що у свій час Максим Зіновійович здобув першу освіту у Львівському медичному університеті і мав добру нагоду , допоки не змінив професію, освоювати медичні навики під керівництвом
Ігоря Дионізійовича. Так що Турка для нового голови ОДА є не чужою, хоча б тому, що тут народився наш
славний земляк.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Любиму і рідненьку донечку, дорогеньку,
щиру і прекрасну душею сестричку та хресну
маму, жительку с. Верхнє Висоцьке – Ольгу
Мар’янівну Теслюк – з ювілейним днем народження щиросердечно вітають мама Віра,
тато Мар’ян, сестра Марія з чоловіком Миколою, племінники-похресники Веронічка і
Вікторинка.
Від щирого серця
бажаємо Тобі тільки
одного, але головного:
будь щаслива. У це поняття входить все, що
необхідно в житті. Не
шкодуй ні про що і, як
завжди, дивись вперед
з оптимізмом і посмішкою.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні,
як струна.
Хай добро не обминає хату,
Як не оминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує сотню літ!

Щиросердечно вітаємо із ювілейним днем
народження дорогого і люблячого, доброго і
турботливого чоловіка і тата, жителя м. Турка
– Володимира Романовича Тарасенка.
Дорогій нам людині з нагоди прекрасного
життєвого свята ми
бажаємо міцного здоров’я, довголіття,
світлої радості, мирного неба над головою, Божої опіки у всіх
справах.
Бажаємо щастя,
здоров’я, радості й
достатку,
Ясного неба, тепла й доброти.
В житті – лиш
злагоди й порядку,
Щоб доля світлою
була завжди.
У справах – успіхів, везіння, сили,
В сім’ї – добра, спокою, любові, теплоти.
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенний будь Всевишнім і людьми!
З любов’ю – дружина Анна, дочки Надія,
Наталія, Тетяна, син Тарас.
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Настоятель храму св. Мучеників Маккавеїв о. Роман Роль,
церковний комітет та парафіяни с. Ропавське щиросердечно
вітають із прекрасним золотим ювілеєм – 50-річчям спільного життя – паламаря церкви Миколу Лук’яновича Бродича та
його дружину – Юлію Михайлівну Бродич. Усі вони бажають
шановним ювілярам міцного здоров’я, щастя, радості, добра,
Божого благословення, довголіття.
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!

14 лютого відзначає свій ювілей – 50-річчя від дня народження – житель с. Бережок Микола Степанович Пенц.
Дорогого, турботливого, прекрасного, люблячого чоловіка і
тата щиросердечно вітають дружина Антоніна, сини Іван, Микола, невістка Ірина і вся велика родина.
Бажаємо Тобі, дорогий наш, щастя, здоров’я, успіхів у Твоєму
подальшому житті.
Хай щастя та мир зігрівають оселю
І грає здоров’я, як добре вино.
Будь завжди щасливий і веселий,
Життя бережи, бо єдине воно.
Нехай Тобі завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою
роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять
ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки.
Щоб проліском ніжним життя Твоє квітло,
Весною буяла душі доброта,
Любові, добра Тобі, чистого неба,
Поваги, пошани й людського тепла.
Хай Мати Божа Тебе оберігає,
Ісус здоров’я посилає на многії і благії літа!

Дорогого, люблячого, щирого і турботливого сина, чоловіка,
тата, брата, вуйка, дідуся – Руслана Тарасовича Богдана – із
золотим ювілеєм щиросердечно вітають мама Люба, тато Тарас, дружина Оля, дочка Марина, зять
Віталій, внучечка Анастасійка, сестра
Іванна, швагро Іван; племінники Богдан, Андрій, Тарас і бажають шановному ювіляру міцного здоров’я, сімейного затишку і благополуччя, втілення
усіх життєвих планів, довгих і щасливих
років життя.
Є ювілеї досить різні…
Та є одна з найкращих дат,
Коли вітає вся родина –
Тобі сьогодні – 50!
Хай життя Твоє квітує буйним
цвітом
І день народження приходить знов
і знов.
А доля хай дарує з кожним роком–
Міцне здоров’я, щастя і любов!
Хай Мати Божа Тебе оберігає
Від зла, хвороби і журби.
Нехай Господь доброти посилає
Сьогодні, завтра і завжди!

2 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

«ПРОЖИВАЙТЕ БЕЗ БІДИ
ДО ДРУГОЇ КОЛЯДИ»
Минулої неділі у культурно-мистецькому центрі «Україна» пройшов четвертий районний фестиваль прощання із Різдвяними святами – «Проживайте без біди до другої коляди». Цей захід уже
став традиційним, він дає можливість усім присутнім досхочу наколядуватися, защедрувати, ще
раз подивитися виступи вертепів та ставить за мету – з Божою поміччю, у злагоді, мирі і добрі,
дочекатися наступної коляди.
Свято розпочалося в післяобідню пору виступом зведеного танцювального колективу
«Сузір’я» районного Будинку
дитячої та юнацької творчості,
під керівництвом Анни Ференц.
Діти виконали композицію «Україна колядує».
Затим було запрошено до
благословення свята о. Мар’яна Тупитчака. Він побажав усім
мирного неба над головою, душевної радості, творчого натхнення, щоби фестиваль мав
своє продовження в майбутньому – на прославу Господа і наших бойківських традицій.
Присутні мали можливість
подивитися чудовий виступ переможців цьогорічного дитячого огляду конкурсу вертепів –
вертепу с. Верхня Яблунька (керівник Ірина Гедз). Затим зал
заполонило мелодійне звучання колядок і церковних пісень у
виконанні церковного хору
«Дзвін» церкви св. апостолів
Петра і Павла м. Турка (регент
Віктор Лемець). Також у фестивалі взяли участь і виступили
маленькі щедрівники з Будинку дитячої творчості (керівник
Олександра Цуняк), зразковий
дитячий фольклорний колектив
«Юні бойки» (керівник Любов
Гошовська), колектив «Pas time
bend» (керівник Михайло Костевич). Із захопленням сприйняли глядачі виступ учасників художньої самодіяльності смт.
Бориня, відомої в районі та за
його межами співачки Іванни
Ільків, оплесками обдарували
багатий концертний номер народного фольклорного колективу «Бойківські переспіви»,
яким керує Надія Донець.
Усі, хто побував на фестивалі
коляди, залишилися задоволеними від гарно проведеного
часу, а хто мав бажання – колядував та щедрував разом з виступаючими.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ВІН СТАВ ГЕРОЄМ ЗОВСІМ МОЛОДИМ
У неділю, 16 лютого, минає 5 років, як в бою під Дебальцевим загинув наш односельчанин,
випускник нашої школи Михайло Іваничко. На військову службу його призвали 15 травня 2013
року в 111-у бригаду охорони Генерального штабу. Служба йому подобалася, а відтак він вирішив підписати контракт, присвятити себе захисту Вітчизни. Зрозуміло, щоб потрапити в
такий елітний підрозділ, треба було відповідати високим вимогам у фізичному та психологічному плані. Всім цим критеріям Михайло відповідав.
Все село, і наша школа зокрема, гідно вшановує світлу пам’ять
Героя. Про це свідчить хоча б те, що навчальному закладу, рішенням сесії районної ради присвоєно його ім’я.
Вшанування пам’яті Михайла Іваничка та всіх, хто віддав життя за
волю й незалежність України, в нас розпочалося ще в 20-х числах
минулого місяця. Як відомо, тоді загинув на Майдані Роман Сеник.
На шкільній лінійці ми згадували не лише прапороносця Майдану
та нашого Михайла, а й всіх Героїв АТО, Небесної Сотні. Учні підготували патріотичну програму. Запаливши свічки, читали вірші, а затим хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих.
У нашій школі силами педагогічного колективу оформлено патріотичну кімнату, присвячену Михайлові Іваничку, всім новітнім Героям. На урочистий захід, що відбудеться у нас, запросили батьків
Героя, його бойових побратимів, які, без сумніву, розкажуть нашим
учням та педагогам ще багато цікавих, хоч і трагічних, випадків з
історії його життя.
До речі, у травні мине 10 років, як Михайло Іваничко закінчив
нашу школу. Тоді знову ми проведемо шкільні заходи із вшанування випускника.
Катерина МІСЯЙЛО,
вчитель історії Карпатського НВК.

14 лютого 2020 року
У ці сніжні зимові дні, 14 лютого, буде святкувати свій прекрасний 80-річний ювілей житель с. Нижнє Висоцьке –
Микола Олексійович Іжик.
Дорогого і люблячого, чуйного і турботливого, доброго,
щирого, найкращого у світі чоловіка, батька, дідуся і прадідуся, з нагоди ювілейного дня народження, щиросердечно вітають дружина
Марія, сини Михайло, Микола, Василь,
Степан; невістки Галина, Валентина,
Тетяна, Марія; дочки Галина, Іванна,
зяті Ярослав, Михайло; любимі дідусеві
онуки – Михайло і Наталія, Ірина і
Віталій, Іванна і Роман, Галина і Михайло, Василь, Микола, Ростислав ,
Віка, Анічка, Юлічка, Андрійко, Христинка, Юлічка, Дмитро, Юлічка; любимі
правнуки – Веронічка, Іванко, Максимко, Андрійко, Ромчик, Миколочка,
Ярославчик, Артемко, Дімочка.
У цей святковий день бажаємо Вам,
рідненький, аби Ваша життєва нива завжди колосилася
щедрим врожаєм і міцним здоров’ям, щастям, радістю, добром та всіма земними благами. Божої опіки Вам, найрідніший ювіляре, у всіх життєвих справах. А ще бажаємо заступництва Пречистої Діви Марії, усіх святих та ангелів на многії
та благії літа!
З гарною датою щиро вітаєм,
Міцного здоров’я на сто літ бажаєм.
А також людського тепла і добра,
Щоб щирість завжди в Вашім серці жила!
До привітань з великою повагою і любов’ю приєднуються
брат Микола, сестра Юлія.

Колектив, виконавчий комітет, депутатський корпус Турківської міської ради сердечно вітають із ювілейним днем
народження головного бухгалтера міської ради – Галину Михайлівну Мельник. Від щирого серця бажаємо Вам, шановна Галино Михайлівно, здійснення найзаповітніших мрій,
міцного здоров’я, родинного тепла, світлої радості в житті.
Нехай успіх супроводжує Вас у всіх починаннях, а
щастя завжди панує у Вашому домі. Многая і
благая Вам літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Земної радості, надії і тепла.

СПІВФІНАНСУВАННЯ
МІКРОПРОЕКТІВ
Днями ми вже повідомляли, що з 42 проектів місцевого розвитку,
поданих на конкурс обласної ради, перемогу здобули 8, загальною
кошторисною вартістю 1 млн. 525 тис. грн.. А вчора сесія Турківської
районної ради виділила суму для співфінансування із залишку коштів
районного бюджету, які склалися станом на 1.01. 2020 року. Вона
становить 305 172 грн.
Наш кор.

У ГОСПІТАЛЬНІЙ РАДІ –
КОСТЯНТИН КОРОБОВ
Вчора сесія Турківської районної ради прийняла рішення про
делегування виконувача обов’язків директора КНП «Турківська
ЦРЛ» Костянтина Коробова для роботи в складі госпітальної ради
Львівського госпітального округу.
Досі у госпітальній раді були два представники від нашого району
– голова районної ради Володимир Лозюк та головний лікар КНП
«Турківський РЦ ПМСД» Микола Яцкуляк, який місяць тому був делегований у госпітальну раду, замість колишнього голови Турківської РДА Олександра Лабецького. Тепер Турківщина в цьому дорадчому органі матиме лише одного представника.
Наш кор.

ТАК ВОЮВАЛИ, ЩО НІС
ПЕРЕЛАМАЛИ
Важко сказати, що не поділили двоє чоловіків, які, добряче
випивши, вирішили з’ясувати стосунки. А може й помірятися
силами. Щоправда, вікові категорії у них зовсім різні. Молодий
розбишака із с. Бітля, 1994 року народження, та потерпілий з
переламаним носом, з с. Нижнє, з 1970 року.
Нижненцю, який, власне, й звернувся в поліцію, медики зробили
операцію, а проти бітлянина правоохоронці відкрили кримінальне
провадження.
Триває досудове слідство.
Наш кор.
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ШИРОКИЙ СПЕКТР
АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
обговорено на колегії Турківської РДА
У понеділок, 10 лютого, відбулася колегія Турківської райдержадміністрації. Її вперше, з часу
призначення на посаду, провів голова Віталій Бабяк. Засідання пройшло організовано. Як доповідачі, так і члени колегії, обговорили ряд актуальних проблем фінансового, правового, адміністративного та освітнього напрямків.
Першим на розгляд було винесено питання, що стосувалося підсумків виконання місцевих
бюджетів району та податкових
надходжень за 2019 рік та завдання на 2020 рік. Доповідав
начальник фінансового управління РДА Володимир Юсипович.
Так зокрема він зазначив, щодо
бюджету Турківського району в
минулому році надійшло доходів
до загального фонду, в сумі
637873,5 тис. грн., при уточнених
планових
призначеннях
640288,8 тис. грн., що становить
99,6 відсотка. Трансфертів з державного та
обласного бюджету,
при уточнених планових
призначеннях
568004,0 тис. грн., надійшло 562345,0 тис.
грн., або 99 відсотків.
Податків і податкових
платежів поступило в
сумі 75528, 5 тис. грн.,
при уточнених планових бюджетних призначеннях 72284,9 тис. грн.,
що становить 104,5
відсотка. Основним
джерелом доходів залишається податок на
доходи фізичних осіб, а
це 65 відсотків питомої
ваги надходжень. У порівнянні з відповідним
періодом 2018 року,
надходження збільшилися на
12297, 2 тис. грн. або на 19,4
відсотка. Збільшення відбулося
за рахунок податку з доходів
фізичних осіб, збору за лісові
ресурси, надання адміністративних послуг та єдиного податку.
Щодо видаткової частини, то
Володимир Степанович наголосив, що в минулому році виконання становило 615461,0 тис.
грн., або на 98,6 відсотка. По
органах управління, при плані
31430,1 тис. грн., касові видатки склали 30549,5 тис. грн. У закладах освіти, при плані 220181,5
тис. грн., касові видатки склали
218594,0 тис. грн. По закладах
охорони здоров’я, при плані
51126,3 тис. грн., касові видатки
– 51743,4 тис. грн. А також по
установах культури, при плані –
17354,4 тис. грн., видатки склали 17103,4 тис. грн.
Питому вагу в складі видатків
районного бюджету складають
заробітна плата та нарахування
– 295346,6 тис. грн. Це 48
відсотків від загального обсягу
видатків. На придбання медикаментів було витрачено 1296,7
тис. грн., харчування дітей в школах, садках та лікарнях – 4223, 8
тис. грн., оплату енергоносіїв –
14357,8 тис. грн., на виплату допомоги малозабезпеченим, багатодітним сім’ям, інвалідам,
учасникам АТО та іншим пільговим категоріям, на виплату субсидій використано 234195,9 тис.
грн.
За 2019 рік виконання заходів
економії коштів становило
27210,3 тис. грн., в тому числі за
рахунок скорочення 12,25 штатних одиниць – 199,9 тис. грн.
Надання відпусток без збере-

ження заробітної плати – 3661,4
тис. грн., обмеження виплат необов’язкового характеру – 1144,3
тис. грн., незаповнення вакантних посад та тимчасово
відсутніх працівників – 532,4 тис.
грн., уточнення залишку освітньої субвенції на заробітну плату в сумі 1500, 0 тис. грн., перерозподілу видатків на заробітну
плату технічним працівникам
відділу освіти – 1386,8 тис. грн.,
за рахунок додаткової медичної
субвенції з державного бюджету – 5000,0 тис. грн., освітньої

робіт в культурно-мистецькому
центрі с. Розлуч, в сумі 3638,7
тис. грн. та 410,0 тис. грн. коштів
районного бюджету. З бюджету
розвитку обласного бюджету використано кошти в сумі 10972,6
тис. грн. Півтора мільйона з них
було скеровано на реконструкцію Турківського районного Народного дому. На будівництво
загальноосвітньої школи в с. Либохора – майже 8 мільйонів гривень, будівництво підвідного
розподільного газопроводу середнього тиску від Турки до Вов-

субвенції з державного бюджету – 4500,0 тис. грн., стабілізаційної дотації – 1601,0 тис. грн.,
додаткової дотації на утримання установ освіти та охорони здоров’я – 8500, 0 тис. грн. А загалом, згідно розроблених заходів,
планувалося скоротити в установах району 44 ставки (59 штатних посад). Фактично скорочено,
як уже було сказано, 12,25 штатних одиниць.
Станом на 1 січня 2020 року
дефіцит заробітної плати, який
на початок року становив 27
мільйонів гривень, ліквідовано
повністю.
Щодо бюджету на 2020 рік по
видатках загального фонду він
складає 333107,9 тис. грн.. Крім
цього, передбачені видатки по
спеціальному фонду бюджету
розвитку (1300,0 тис. грн.) Проведеними розрахунками в потребі коштів установ району до
кінця року дефіцит по заробітній
платі бюджетних установ становить 17600,0 тис. грн. Зокрема
органи управління – 2800,0 тис.
грн., установи освіти – 10200, 0
тис. грн., охорона здоров’я
(січень-березень) – 2300,0 тис.
грн., установи культури – 2300,0
тис. грн.
Наступним на колегії доповідала начальник відділу економічного розвитку сільського господарства, інфраструктури, довкілля Тетяна Курус. Вона в деталях проаналізувала обсяг капітальних інвестицій, залучених в
економіку району в минулому
році. А це 158,6 млн. грн., на 154
проценти більше проти попереднього періоду минулого року.
З державного фонду регіонального розвитку використано кошти для завершення будівельних

чого – 200 тис. грн., на реконструкцію
Верхньовисоцької
лікарської амбулаторії – 690, 5
тис. грн., на реконструкцію ДНЗ
Боринського НВК – 135 тис. грн.,
на реконструкцію вуличного освітлення в с. Вовче – 200 тис. грн.,
на реконструкцію навчального
корпусу Лосинецької ЗОШ – 360
тис. грн.
У рамках реалізації обласної
програми мікропроектів освоєно кошти в сумі 5059,7 тис. грн.,
в тому числі 25061, 0 тис. грн.
коштів обласного бюджету та
1568,1 тис. грн. – коштів місцевого бюджету як співфінансування на 23 об’єкти. Зокрема в галузі культури – 5 об’єктів, в галузі освіти – 13 об’єктів, в галузі
охорони здоров’я – 3 об’єкти, в
галузі ЖКГ – 2 об’єкти. Також в
минулому році в районі реалізовано 10 проектів за рахунок
коштів обласних програм , на
загальну суму 5736,5 тис. грн., в
тому числі кошти обласного бюджету – 4688,8 тис. грн., співфінансування з місцевих бюджетів –
1035,8 тис. грн.. Крім цього, на
виконання заходів Програми
розвитку лісового господарства
витрачено 872, 8 тис. грн..
Щодо ремонту доріг загального користування, то в минулому
році було витрачено 24,5 млн.
грн., зокрема на таких об’єктах:
Турка– Східниця, Бориня-Мохнате (в межах с. Комарники), Турка- Ільник, Турка-Лопушанка (в
межах м. Турка), Бориня -Боберка ( в межах с. В. Яблунька),
Мала Волосянка-Явора. Проводився ремонт на дорогах загального користування і за рахунок
коштів експлуатаційного утримання. З обласного бюджету на
ремонт комунальних доріг рай-

ону освоєно 5,075 тис. грн. – на
39 об’єктів, 413 тис. грн. на ремонт комунальних доріг виділено й рішенням сесії районної
ради.
З третього питання членам
колегії доповідав начальник Турківського відділення поліції
Дмитро Роль. За його інформацією, за 12 місяців минулого року
в журналі єдиного обліку зареєстровано 5468 заяв та повідомлень. У 2018 році за цей же період зареєстровано 5401 звернення. В минулому році 416 заяв
і звернень було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. А це на 70 менше, аніж
в попередньому році. Із загальної кількості кримінальних правопорушень 105 – невеликої
тяжкості, 59 – середньої, 34 – тяжкі
правопорушення.
Дмитро Богданович відзначив, що в
Турківському ВП
відмічається спад
особливо тяжких
кримінальних правопорушень,
У
2018-му їх було 6, в
2019-му – 5. В минулому році, дякувати Богу, не зафіксовано жодного
вбивства, а рік перед тим було одне.
Натомість на 20
відсотків збільшилася кількість крадіжок. У 2018-му їх
зафіксовано 65, а в
минулому – 78. Негативна тенденція спостерігається щодо незаконного заволодіння транспортними засобами. У
2019 році на території району
не було зафіксовано жодного
грабежу та розбою.
У минулому році на території
району трапилося 7 ДТП з потерпілими, з них 4 – із смертельними наслідками. У 2018-му
році було 16 дорожньо-транспортних пригод, де загинуло також 4 особи. Значно зросла динаміка щодо повідомлень про
порушення вимог лісового законодавства: 52 – у 2018 році проти 91 – у минулому. Станом на
1.01.2020 року, в Турківському
ВП залишаються нерозкритими
34 кримінальних правопорушення про незаконну порубку
лісу.
За 2019 рік дільничними
інспекторами поліції розкрито
68 злочинів. Всього на профілактичному обліку перебуває
220 осіб, з яких 35 раніше судимі; 168 – ті, що вчинили насильство в сім’ї; 20 осіб засуджених до покарання, не пов’язаним із позбавленням волі.
Дільничними офіцерами виявлено 380 адміністративних правопорушень. Для прикладу, 11 –
дрібне хуліганство, 101 – насильство в сім’ї, 7 – порушення
адміннагляду. Групою реагування патрульної поліції складено
1289 протоколів про адміністративні правопорушення. На превеликий жаль, чимало з них уже
тривалий час лежать без розгляду в Турківському районному
суді. Причина – відсутність
суддів.
Цікаву інформацію доповіла
членам
колегії начальник
відділу документообігу, контро-
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лю, персоналу та звернень громадян апарату РДА Ірена Барабаш. Стосувалася вона роботи
із зверненнями громадян в РДА
в минулому році. Так за звітний
період в адміністрацію надійшло 1448 звернень проти
1439, що надійшли в 2018 році.
Серед звернень переважають
заяви (1435), скарги – 6, пропозиції – 3, подяки – 1.
До органів влади вищого рівня
протягом звітного періоду надійшло 10 звернень, у 2018 їх
було 58. Зокрема, до Офісу Президента України – 4, Секретаріату Кабінету Міністрів України –
1, обласної адміністрації – 5.
Якщо розглянути ці звернення
по сільських радах, то з Явірської їх було 5, Бітлянської – 1,
Присліпської – 1, Турківської
міської – 2. Одне звернення
надійшло від жителів іншої області. Найчастіше люди звертаються з наступними проблемами: соціальний захист (504),
транспорт і зв’язок (287), комунальне господарство (153), аграрна політика і земельні відносини (132), сімейна та гендерна
рівність (59), охорона здоров’я
(40), освіта (27), праця і заробітна плата (10), інші (148).
Відповідно до звернень було
надано матеріальну допомогу
225 малозабезпеченим мешканцям , на загальну суму 397
тис. 800 гривень.
У минулому році на особистий
прийом до голови та його заступників прийшов 91 мешканець району.
Також Ірена Борисівна доповіла про стан виконання завдань, визначених актами та дорученням Президента України,
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями
голови обласної державної адміністрації за 2019 рік.
І на завершення з інформацією про оптимізацію мережі
загальноосвітніх закладів на
Турківщині, Положення про
освітній округ на території району, розгляд та обговорення порядку проведення конкурсу на
визначення опорного закладу
освіти в районі виступив т. в. о.
начальника відділу освіти Мирон
Волчанський. Виявляється, що
в нашому районі статус опорної
школи можуть мати лише 6 загальноосвітніх навчальних закладів, де навчається більше 200
учнів. Це Нижньояблунський
НВК, в даний час він уже є опорним закладом і найближчим часом його переведуть з І-ІІ ступеня у І-ІІІ ступінь. Рішення про
опорний заклад було прийнято
й по Боринському НВК, але й
досі воно не виконане. Більше
200 учнів навчається у Верхньояблунському, Верхньовисоцькому та Турківському НВК, а також
Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. На жаль,
немає жодного навчального
закладу, щоб претендував на такий статус у Вовченському та
Ільницькому напрямках, хоч там
є приміщення, що відповідають
всім вимогам. Щодо Верхньовисоцького НВК, то тут пристосоване приміщення і відсутній
спортзал, без якого навчальний
заклад називатися опорним не
може.
Йшлося на засіданні колегії й
про пониження статусу малокомплектних шкіл, зокрема в
селах Яблунів, Кривка та Хащів,
які могли б стати філіями. Але
наразі все це на рівні розмов.
Уже найближчим часом відділ
освіти має сформулювати свій
план розвитку освіти і подати на
розгляд районної ради.
За результатами колегії, голова РДА Віталій Бабяк дав
відповідні доручення службам та
управлінням.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ДОПОМОГА БЛИЖНЬОМУ
ЗАВЖДИ Є СПРАВОЮ БОЖОЮ
З цим переконанням ось уже 50 років дружно
живуть у шлюбі Микола та Юлія Бродичі
Поміж засмеречаними горами, наче в Господній долині, омитій чистими водами річки Стрий,
яку наповнюють гінкі життєдайні гірські струмочки, тихесенько виспівуючи загадкові мелодії, розкинулось невелике село Ропавське. Вслухаючись в їх переспів, в поєднанні з розміреним подихом лісу та щебетом птахів, мимоволі зачаровуєшся нерукотворною, наче в особливо величний спосіб створеною красою цього краю, що надихає на добро навіть випадкового
гостя, не кажучи вже про місцевих жителів, які, за висловом класика, «щоденно купаються в
цій красі, набираючись добра», що з роками передається з покоління в покоління нащадкам.
Є в затишному дружному селі чимало звичних, не таких уже багатих матеріально, а більше – духовно,
родин, життєвий шлях котрих можна брати за приклад для наслідування. І серед них на одному із
чільних місць подружжя, що днями відзначає щасливе, Богом дане, золоте весілля – Микола та Юлія
Бродичі. А це – п’ять десятиліть незабутніх, хоч іноді й не простих, щасливих років, сповнених взаєморозумінням, повагою, вдячністю, пошаною та любов’ю, що відобразилися в життєвих дорогах дітей та
онуків. Дивись, і правнуки перейматимуть їхні світлі і праведні орієнтири.
У далекому 1970 році, коли в любові та Господній опіці (що важливо й цінно) вони поєднали свої долі
й пронесли світлі почуття як щось надзвичайно важливе, створилася бойківська сім’я. Перед тим, як
стати на весільний рушничок, молодята усвідомлювали, що щастя не приходить – його створюють, а
відтак довго не роздумували. З дитинства знали одне одного, народилися і виросли в одному селі
Ропавське. Та ще й по сусідству. Микола, 28-річний, відповідальний, мужній та впевнений в собі юнак, а
Юлія – 22-річна, скромна, красива дівчина. Про них тоді в селі із заздрістю казали «Пара – хоч картину
малюй!», пригадують односельці. Приймаючи спільне рішення одружитися, вони, певна річ, усвідомлювали, що створені одне для одного, адже дитячі залицяння гармонійно переросли у справжнє кохання, завдяки якому подружжя привело
на світ та виховало шестеро дітей: чотири
дочки та два синочки.
Дитячі та юнацькі роки сьогоднішніх золотих ювілярів проходили звичайно, як і в
десятків інших однолітків – навчання в
школі, щоденна допомога батькам в господарстві…Навчилися робити все, не цуралися важкої праці в полі, хатніх турбот.
До речі, обоє закінчили Боринську школу,
куди в різні роки стежкою через ліс ходили по 5 кілометрів. Так здобувши 7-річну
освіту, Микола вивчився на водія і більше
ніж 40 років відпрацював за фахом у
Турківській «Сільгосптехніці» та Боринському споживчому товаристві. Колеги по
роботі завжди відзначали його виконавчу
дисципліну, пунктуальність, а ще ставили у
приклад як доброзичливу, чуйну, щиру людину. Тоді Микола, напевно, не задумувався над відомим висловом, що всяка
людина має відноситися до оточуючих так,
як хоче, щоб відносилися до неї. Для нього це було звичним життєвим правилом, що повсякчас жило з ним само по собі.
Юлія здобула восьмирічну освіту і присвятила себе дітям. Завдяки правильному батьківському вихованню, любові, повсякденній увазі, виросли добрими та сумлінними, всі здобули освіту, створили чудові
сім’ї, знайшли своє місце в житті, стали шанованими в колективах. На радість дідусеві й бабусі росте
дев’ять онуків та двоє правнуків. То хто сказав, що ангелів не існує. Просто у житті їх називають – Мама.
Дочка Іванна закінчила Дніпропетровське медичне училище й працює за фахом в одному із санаторіїв м. Трускавець; Ірина здобула освіту у Львівському інституті банківської справи та Тернопільській
академії народного господарства, працює в одній із банківських установ м. Львів; Марія вивчилася на
вчителя в Дрогобицькому педагогічному інституті ім. І. Франка; Наталія здобула фах в Європейському
університеті, сьогодні вона аналітик в одній з компаній; син Іван спершу навчався в Боринському ПТУ,
а згодом у Львівському університеті ім. І. Франка. Він за спеціальністю менеджер; ще один син, Микола
– приватний підприємець. Усі вони сьогодні щиро дякують своїм батькам за добру життєву науку,
турботу та піклування. Як і невістки та зяті.
Важливим є й те, що Микола та Юлія є надзвичайно віруючими, які в найскладніших життєвих ситуаціях покладаються на турботу й опіку Всевишнього. Для них віра є не обрядовістю, а чимось величним
і відповідальним перед Всевишнім за земне життя. Вони розуміють, що велич людини, як образу і
подоби Творця, в тому, що вона може стати учасником творення Царства.
Якось декілька років тому, будучи в Ропавському, коли настоятелем місцевого храму святих мучеників Маккавейських був нині покійний, світлої пам’яті о. Михайло, з-поміж іншого, в розмові зайшла
бесіда про сім’ю Миколи Бродича, який більше 20 років, не дивлячись на поважний вік, виконує відповідальну роботу паламаря в храмі. Тоді від пароха я почув багато добрих слів на адресу родини Бродичів, яку він завжди ставив у приклад. Але найбільше мені запам’яталися процитовані священиком
слова, колись сказані Папою Римським Йоаном Павлом ІІ: «Людина є великою не завдяки тому, що
вона має, не завдяки тому, ким вона є, а завдяки тому, чим вона ділиться з іншим». Це було адресовано
Миколі Лук’яновичу та його дружині Юлії Михайлівні, які не шкодують часу та сил, щоб прислужитися
громаді та церкві, прославляти Господа.
Господар сімейства, маючи ще й столярський хист, залюбки допомагає односельцям: комусь зробить двері, іншим – стілець, чи просто полагодить щось в будинку. Він є потрібним громаді тому, що в
будь-яку хвилину прийде на допомогу щиро і з любов’ю.
Спілкуючись з головою церковного комітету Йосипом Крупчаком, я дізнався, що без Миколи Лук’яновича не обходиться жодна справа в церкві, незалежно від того, мала вона чи велика. Він завжди має
доречну і мудру пораду, знає, коли та в який спосіб підставити своє надійне плече.
Лише слова вдячності почув на адресу золотих ювілярів і від Нижньовисоцького сільського голови
Ярослава Ірода. Якщо в справах йому доводиться бути в цьому селі, то неодмінно скористається
порадою щирого, мудрого, доброзичливого Миколи Бродича. Його оселя завжди гостинна, готова
прийняти подорожнього, як кажуть, нагодувати й обігріти.
Направду, у сімейства Бродичів – славний ювілей! Очевидно, цими вихідними в затишному помешканні Миколи та Юлії Бродичів буде гамірно і святково. Привітати своїх рідних із золотим сімейним
ювілеєм приїдуть діти, онуки, правнуки, завітають й односельці. І буде багато радості, спогадів та вдячності. А господар, можливо, згадає молодість, візьме в руки скрипку – він досвідчений музикант,
активний учасник художньої самодіяльності в смт. Бориня та в с. Нижнє Висоцьке, й разом з дружиною, яка ще й досі співає у церковному хорі, та гостями, виконають наші бойківські мелодії. А в неділю,
у місцевому храмі, святошна громада, без сумніву, вітатиме з цією величною датою поважне християнське сімейство. Добре слово скаже й настоятель храму о. Роман. І далеко понад горами линутиме
величне «Многая літа!» – на славу, на вдячність, на добро. І це заслужено, адже той, хто часто схиляє
перед Богом коліна – найміцніше стоїть на ногах. То ж з роси і води Вам, шановні ювіляри.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Сердечно вітаємо наших лагідних і турботливих, добрих і
дорогих батьків, дідуся і бабусю, прадідуся і прабабусю, подружжя – Володимира Івановича і Юлію Михайлівну Бринь –
з діамантовим весіллям!
Чудове свято, важлива дата з нагоди прожитих 60 років
разом. Бажаємо вам, рідненькі, ще довгі роки залишатися
одне для одного найціннішим і найулюбленішим діамантом.
Бажаємо здоров’я, сімейного розуміння, достатку і душевної
радості, Божого благословення і ласки на многії і благії літа!
Летять роки,
мов бистрі води,
Не повернути
їх назад.
І нам не віриться сьогодні,
Що в парі ви вже
60!
Спасибі вам,
любі, за щедре
тепло,
За людяність вашу, безмежне добро,
За руки робочі, недоспані ночі,
За те, що зростили, за хліб на столі,
Спасибі вам, рідні, уклін до землі!
З любов’ю і повагою – син Михайло з дружиною Марією,
син Іван з дружиною Оксаною, дочка Ірина з чоловіком Віктором; онуки – Віталій з дружиною Лілією, Роман з дружиною
Наталею, Леся з чоловіком Василем, Мар’яна з чоловіком
Миколою, Володимир з дружиною Галиною, Володимир з
дружиною Наталею, Галинка і 12 правнуків.

Колектив Буковинської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає з
ювілейним днем народження багатолітнього працівника освітянської галузі району, щиру і добропорядну людину, колишнього директора школи – Антона Івановича Комарницького.
Шановний Антоне Івановичу!
У цей святковий день прийміть слова шанування і вдячності за Вашу працю та за трудові здобутки. Бажаємо, щоби
на Вашому життєвому полі сіялося і родило тільки добро.
Нехай множаться лише щастя, здоров’я, достаток і благополуччя. Хай роки залишають по собі
лише світлі спогади, а майбутнє готує багатобагато щасливих літ, сповнених радістю,
добром і надією.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні Ваші й літа,
А тиха радість – чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!

Настоятель храму о. Михаїл Благун, скарбник, хористи,
парафіяни щиро вітають старосту, дяка церкви Покрови Пресвятої Богородиці м. Турка – Віктора Саварина з ювілейним
днем народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, земного
щастя, успіхів, сімейного благополуччя і
Божого Благословення.
Нехай Всемилостивий Господь Бог та
Пресвята Богородиця завжди будуть з
Вами і Вашими рідними на многії та благії
літа!
З гарною датою щиро вітаєм,
Міцного здоров’я на сто літ бажаєм!
А також людського тепла і добра,
Щоб щедрість завжди в Вашім серці жила.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини – на довгі літа!

Свій вісімдесят третій день народження відзначатиме 15 лютого житель м. Турка Йосип Йосипович Костьович.
З днем народження його щиро вітають дружина Ольга, син Ігор, невістка
Руслана, донька Юля, зять Іван; онуки Ігор, Денис, Ангеліна; брат Михайло, сестри Янка і Люба. Дорогому імениннику вони бажають міцного здоров’я, благополуччя і довголіття.
День народження його –
На Стрітення Господнє.
Велике свято це для нього,
І велике свято це народне.
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ДІТИ НЕ ВИННІ…
«Матері в молитві» – релігійна спільнота, що вже багато
літ діє при церкві св. Апостолів Петра і Павла в Турці. Очолює
її ревна християнка, дуже добра, чуйна людина – Ольга Писанчин. Матері, які входять до цієї спільноти, регулярно моляться не тільки за своїх власних дітей, дітей парафії, а й за всіх
українських дітей, і за сиріт. Відколи спільнота була створена, завжди опікувалася і опікується саме дітьми із кризових,
неблагополучних сімей. Так «Матері в молитві» у свій час дбали про дітей родини пенсіонерки Ольги Панькевич із Горішньої
Турки, а згодом стали турбуватися й за діточок ще з однієї
вулиці нашого міста. Тут є сім’я, в якій проживає двійко неповнолітніх дітей. Мама їхня померла, коли ще наймолодшому із
синів не виповнилося й два рочки, а батько полюбляє заглядати у чарку. Тож догляд за дітьми взяла на свої старенькі плечі
їхня бабуся. Усе необхідне, що потрібно було онукам, бабуся
просила, і церква та добрі люди їм допомагали – коли грішми,
коли харчами, а коли й одягом. Та позаминулого року п. Ольга
Писанчин, яка завжди цікавилася життям цих дітей, захворіла
та на деякий час була змушена лягти на лікування в стаціонар.
– Підлікувавшись, приходжу з
лікарні додому і так собі кажу:
треба піти до бабусі на Старе
Село і дізнатися, можливо їй
щось потрібно купити, подивитися, як справи у дітей. А у відповідь
чую: «Куди підеш? Вона померла». Враз тривожно мені стало
на душі, особливо за хлопчиків,
що ж вони там роблять без бабусі? Адже на батька надії нема.
Попросила Івана Титаря, щоб
підвіз мене туди. Заходжу в хату.
Пів першої дня… Грудень місяць.
Сидять у кутку двоє діточок, голодних, трясуться від холоду,
кімната занедбана (ще до смерті
матері вона була знищена пожежею, так і не відремонтували).
Ось і постало тоді питання, що
щось треба робити з дітьми, не
можна їх так самих, до того ще й
хворих, без нагляду залишати, –
каже Ольга Василівна.
Тож відтоді дітьми стали опікуватися не тільки «Матері в молитві», а всі парафіяни, хто тільки
міг. Збирали гроші – на одяг, на
продукти, купляли подарунки до
Св. Миколая. Якихось великих
проблем начебто не виникало. А
почалися вони під час навчання
дітей у Турківській школі-інтернаті. Здебільшого усі проблеми
були пов’язані зі станом здоров’я діточок, а також і з тим, що
дітей на п’ятницю, суботу і неділю
потрібно було забирати з інтернату додому. Прийти за ними було
нікому. Тож вони приходили до
Ольги Василівни, бо найбільше
знали її і тулилися саме до неї
Вона їх зігріла, нагодувала, напоїла, помила. Та з плином часу все
більше почали загострюватися
проблеми зі здоров’ям у дітей.
Старшенький хлопчик став різко
втрачати зір. Тож Ольга Василівна одного разу взяла дитину і
повела на консультацію до окуліста Наталії Заканич. Після детального обстеження, Наталія
Михайлівна й справді виявила у
хлопчика велику проблему із зором. Але ретельно дотримуючись
рекомендацій лікаря і пройшовши відповідний курс лікування,
хлопчик відчув, що зір відновлюється. Та якби ж то тільки зір…
У дітей виявили ще декілька
інших хвороб.
– Так дійшло до того, що мені,
незважаючи на те, що діти мають батька, довелося взяти їх під
свою опіку, забрати зі школиінтернату і почати лікувати, –
каже п. Ольга. – Тож 17 липня
2019 року я їду з дітьми у
Львівський обласний психоневрологічний диспансер, що на вул.
Драгоманова. Й справді, там
дітей належним чином оглянули
фахівці, назначили відповідне
лікування, але коли мова зайшла про виписку з медзакладу,
мене зразу ж попросили представити документи і запитали,
ким я буду дітям? « Та ніким. Я їм
– ніхто» – відповіла, бо це справді

так і є. «Тоді виписку вам дамо,
коли будуть підтверджуючі документи». Але ліки призначили. Ще
залишалося часу до початку навчального року, тож при допомозі служби у справах дітей
організували для братиків путівки в санаторій на 15 днів, потім
деякий період вони провели у
відпочинковому таборі в с.
Верхнє Висоцьке. Решта часу
були в мене. «Цьоця Оля, тато
п’яний, можна, ми прийдемо до
вас» – завжди просилися. Я розумію їх і, думаю: кожна мама би
розуміла так само. Тому й приймала, не відганяла. Врешті, дітей
потрібно було кудись влаштовувати на навчання. Вихід залишався один – оформляти в спецшколу. У службі у справах дітей порадили Добромильську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І-ІІ ст. Привезли туди дітей,
без батька, бо його на той час не
могли ніде знайти. Стали оформляти документи – молодшого
приймали на навчання у перший
клас, старшого – у четвертий, але
ж знову – без батьківського
підпису нічого зробити не можна
було. Нарешті зловили п’яного
батька, поставив він свій підпис і
оформив на мене довіреність, що
давала можливість дітям продовжити лікування, Уже маючи
довіреність, я знову поїхала до
Львова, до лікуючого лікаря, і стала проходити з дітьми медичну
комісію. До слова, ліки дуже дорогі, вартість упаковки (20 таблеток) – 630 гривень. Це в Турці, а у
Львові вони коштують ще дорожче. Але є в нас добрі аптекарі, і я
сьогодні хочу їм щиро подякувати, які розуміли ситуацію. Як би
там не було, але діти лікувалися.
Минулого місяця, 17 січня, поїхавши з дітьми до Львова на чергове медичне обстеження, я дуже
простудилася і захворіла. Здоров’я стало підводити і сил піклуватися про хлопчиків, які дуже прив’язалися до мене, уже не вистачає. «Цьоця Оля, ми без вас нікуди, де ми дінемося без вас?» –
постійно запитують переживаючи. Діти справді трошки поправилися зі здоров’ям. Всі канікули
вони у мене. Якось недавно привезла їх з Добромиля, вдома в
мене покупалися, нагодувала.
«Ідіть до тата трошки». Послухалися. На Святий вечір знову
прийшли, повечеряли, дала їм з
собою кутю, гостинців, направила додому. Але на другий день
вони знову прийшли до мене:
«Тато п’яний, ми боїмося».
Тільки після Йорданя батько
«завітав» до мене п’яний, щоби
запитати, чому діти повтікали з
хати? Прикро, що не знає, чому?
Кімнату для дітей усім миром
зробили добротну. Дещо допомагав навіть і батько. Підприємець
Віктор Лемець посприяв у придбанні лінолеуму на підлогу, Руслан Шиян дав світильник, побіли-

ли в кімнаті, купили тюль і штори.
Постіль нову діти мають. Але не
мають найголовнішого – щирої,
безмежної, такої потрібної зараз
батьківської любові.
Я дуже прошу відповідні служби, які так всюди говорять, що
дитина має жити в сім’ї, не повинна бути обділена батьківською любов’ю, пройнятися проблемою і подбати про подальшу
долю цих двох хлопчиків. Постійно
переживаю: хто ними займеться, хто буде опікуватися? Бо бачу,
що нікому того не треба. Хоча є
батько, родичі, є хресні батьки,
але діточки ці самотні. «А вам
того, Ольго Василівно, треба?» –
не раз і не два кажуть знайомі.
«Напевно, треба. На все воля
Божа. Хтось мав тими дітьми
зайнятися. Хто знав, що так вийде…»
Прокоментувати своє бачення
виходу із даної ситуації я попросила начальника служби у справах дітей Турківської РДА Ірину
Стебівку:
«Ця сім’я знаходиться у нас на
профілактичному обліку. Тому ми
про неї добре знаємо. Це є жителі Турки. Батько в нас стоїть на
обліку як особа, яка опинилася в
кризовій ситуації, оскільки він
зараз батько одинокий, дружина померла декілька років тому.
Ще трохи краще йшли справи в
сім’ї, коли жила бабуся, діти були
більш доглянуті і нагодовані. А
після смерті бабусі там дійсно
склалася критична ситуація. Діти
перебувають у нас на обліку як
такі, що опинилися в складних
життєвих обставинах. І наша
служба, і РЦ СССДМ тримаємо
цю сім’ю на контролі. Виїжджаючи туди, завжди залучаємо меценатів, які допомагають дітям одягом, взуттям чи продуктами харчування, щоби полегшити долю і
дітям, і батькові виховувати їх. Я
щиро вдячна п. Ользі Писанчин,
яка турбується про цих дітей, так
за спільної допомоги ми влаштували їх в спеціалізований навчальний заклад в м. Добромиль.
Хоча це не прерогатива служби у
справах дітей влаштовувати дітей
в інтернатні заклади. Задля збереження цієї сім’ї, ми вживаємо
усіх заходів для того, аби діти, не
маючи матері, мали хоча б батька. Він, на мою думку, така людина, коли провести з ним профілактичну бесіду, попередити чи
притягнути до адміністративної
відповідальності, на певний період справляється. Тож кризової
ситуації, щоби ми звернулися до
суду з позовною заявою щодо
доцільності позбавлення його
батьківських прав, поки не виникає. Ми тримаємо цю сім’ю на
контролі, РЦ СССДМ здійснює її
супровід. Діти навчаються у Добромилі до канікул, на вихідні не
приїжджають. Батько збирається їхати на тимчасові заробітки
за кордон і пообіцяв, що за зароблені гроші одягне дітей, купить все необхідне до хати. До
речі, умови проживання як для
одинокого батька, в цій сім’ї
добрі. Бо я неодноразово бувала там. Є ситуації набагато гірші,
коли при живій матері діти не
нагодовані, брудні, в домі – безлад, аж страшно зайти до хати.
То в цього батька таких ситуацій
немає. Тому поки наша робота –
на збереження сім’ї, на те, щоб
діти мали батька. Якщо виникне
критична ситуація, що батько
буде валятися на дорозі п’яним,
не цікавитиметься дітьми, не
буде забирати їх з Добромиля на
канікули до себе додому, тоді вирішуватимемо питання щодо доцільності позбавлення його
батьківських прав».
Ольга ТАРАСЕНКО.
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12 лютого відсвяткувала своє 25-річчя красива, завжди усміхнена, щаслива вчителька Верхньовисоцького НВК – Ольга Мар’янівна Теслюк.
Педагогічний колектив щиро вітає Вас, шановна Ольго
Мар’янівно, і бажає міцного здоров’я, невичерпної життєвої
енергії, здійснення усіх планів і бажань; від рідних – любові,
від сонця – тепла, від друзів – щирості, від кохання – вірності.
Життя хай завжди наповнюється щастям, а
душа нехай зігрівається радістю від незабутніх, яскравих вражень. Божої ласки і
опіки Вам – на многії і благії літа!
Бажаєм, щоб доля Вам усміхалась,
Щоб задуми завжди здійснити вдавалось.
Щоб сонце удачі світило невпинно
І щоби щастило Вам неодмінно!

Педагогічний колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає
з ювілейним днем народження прекрасну і чарівну жінку,
добру і щиру людину, вірного друга та хорошого порадника,
заступника директора – Оксану Олександрівну Ільницьку.
Шановна Оксано Олександрівно! Позаду майже половина
життя! Бажаємо, щоб це була не половина, а лише третина. А попереду нехай буде
рівна і світла дорога, крокувати якою завжди радісно і весело, легко і приємно.
Нехай шанують Вас колеги, обожнюють
знайомі і дуже сильно люблять близькі і
рідні.
Вітаєм з роками, що завітали
Сьогодні у Ваше життя!
А всього сорок ми нарахували,
А зичим дожити у щасті до ста!
Творить й висот нових досягати,
Міцніє хай сила, квітує краса,
Щоб всього найкращого в світі зазнати –
Здоров’я! Любові! Достатку! Добра!

«ФАКТОР СВОБОДИ»: ВІД
ЛЮДИНИ – ДО СИМВОЛА
З 27 січня по 9 лютого у читальному залі Турківської центральної районної бібліотеки увазі відвідувачів пропонувала свої
експонати пересувна фотовиставка «Фактор свободи: Іван
Мазепа, Симон Петлюра, Степан Бандера – символи свого
народу і тавро для його ворогів».
– Саме цим трьом відомим постатям в історії українського народу, його національним героям була присвячена ця фотовиставка,
– коментує бібліограф Ольга Різак. – Її подивилося багато бажаючих – студентів, школярів, пенсіонерів. Експозиція розповідала
про виклики, які стояли перед Україною в часі життя і героїчної
боротьби цих людей за нашу свободу, про їхнє сімейне життя, друзів
по духу, політичну боротьбу, військові здвиги. Організаторами виставки є Український інститут національної пам’яті і Центр досліджень визвольного руху. Важливість експозиції полягає в тому, щоби
показати, що біографії цих постатей різні, але їх єднає ідея свободи,
яку вони прагнули здобути для свого народу. Цілі покоління їх послідовників називали мазепинцями, петлюрівцями, бандерівцями.
Фотовиставку передали турківчанам наші сусіди-сколівчани, а 9
лютого її шлях проліг на Старосамбірщину. Експозиція містила 19
розділів. Серед яких «Світло і тіні ключових рішень Мазепи» – про
гетьмана України Івана Мазепу, «У боротьбі виростає еліта» – про
Симона Петлюру, голову Директорії УНР, «Опора на власні сили» –
про Голову проводу ОУН Степана Бандеру та багато інших. Фотографії та документи, представлені на виставці, були дуже цікавими,
оригінальними, рідкісними та маловідомими.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Про закон для Коломойського про
заборону повернення Приватбанку № 2571
На прийнятті цього закону наполягає МВФ, обіцяючи після його
схвалення розблокувати 5,5 млрд. доларів кредитів для України.
Причина у велетенських вливаннях мінфіну у Приватбанк після
націоналізації – 150 млрд. грн.
Якщо Приватбанк повернуть колишнім власникам, ці кошти перетворяться на мінус у балансі країни, що створить загрозу дефолту.
Однак насправді закон потрібен Коломойському через зміни, які
зробили можливим не повернення «Приватбанку», а компенсацію.
ЗП передбачає, що у випадку, якщо рішення НБУ про відкликання
банківської ліцензії буде визнано незаконним у суді, - власники ліквідованого банку отримають право на компенсацію.
Замість повернення «Приватбанку», Коломойський зможе отримати компенсацію на кілька мільярдів доларів, про що він заявляв
раніше.
Цей закон – класична омана для того, щоб повернути Коломойському гроші. Вчорашні обшуки на каналі олігарха можуть бути димовою
завісою, що приховує лобістське прийняття закону в інтересах Коломойського сьогодні.
Варто нагадати, що минулого тижня Нафтогаз заявив про виплати
15 млрд. грн. компенсації компанії «Укрнафта», якою наполовину володіє Коломойський. Олігарх стає найбільшим вигодонабувачем від
перемоги Зеленського, отримуючи мільярди різноманітних виплат.
Віктор УКОЛОВ.
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«БОЙКIВЩИНА»

ХУДОЖНИК, ЯКИЙ
МАЛЮЄ НА ОБЛИЧЧІ
Так образно сьогодні називають візажистів – спеціалістів
з макіяжу, які створюють образ за допомогою засобів мистецтва макіяжу. Основне завдання візажиста не тільки створити певний образ, але й підкреслити в людини переваги зовнішності і приховати недоліки. До речі, це досить молода професія і зараз вона – у постійному розвитку. І розповідь ця
про спеціаліста з візажу ІІ категорії, вмілого перукаря-модельєра (особливо працює з чоловічими зачісками), молодого
викладача зі спецтехнології Турківського професійного ліцею,
чиї вихованці неодноразово виборювали призові місця на різноманітних конкурсах перукарського мистецтва і краси, – Мар’яну Андрущакевич.
Народилася Мар’яна у Яворі.
Там же успішно навчалася у
місцевій школі.
І як нині
зізнається, ще зі школи мріяла
працювати з цифрами, любила
математику, дівчині дуже подобалося рахувати. Тому й поступила після закінчення школи у
Львівську комерційну академію
на спеціальність економіст-бухгалтер. Але так склалася доля,
що Мар’яна на третьому курсі
навчання вийшла заміж, у неї
народилася дитина, і молодій
мамі довелося заочно закінчувати вуз, щоби присвятити себе
вихованню дитини та іншим
сімейним справам.
– Це був 2007 рік, – пригадує
Мар’яна Іванівна. – Та попри всі
побутові та сімейні справи, я
постійно думала над тим, щоб
у вільну хвилину чимось займатися – спочатку просто для себе,
а як піде все добре, то й можливо заробляти на цьому якусь
копійку. Вибір випав на перукарське ремесло. Ану ж бо
спробую себе як перукар, вирішила, адже ще в дитинстві, мабуть, як і кожній дівчинці, мені
подобалося плести лялькам
коси, зав’язувати їм хвостики,
обстригати волосся. Пригадую,
що особливо любила стригти всіх
«під каре». Тож вирішила експериментувати над дорослими
зачісками, стала стригти людей.
Вийшло непогано, появилися
постійні клієнти. На той час ще
зовсім не був поширений у нас
Інтернет, тож про зачіски дізнавалася лишень, перегортаючи
альбоми моди. Через кілька
років у мене народилася друга
дитина, про комерцію довелося
забути, а ось з перукарськими
ножицями не поривала зв’язків.
Стригти людей, робити їх охайно красивими, покращувати їм
настрій мені подобалося. І
якось, дізнавшись про мої
здібності у перукарській справі,
запропонували роботу в Турківському професійному ліцеї. На
той час там впровадили нову
спеціальність
перукар-модельєр, візажист. Я, навіть не
роздумуючи, залюбки прийняла цю пропозицію і стала освоювати другу професію. Спочатку
це були кількамісячні курси у
приватній студії краси в м. Львів,
потім – навчання у спеціалізованому
міжрегіональному
центрі. Освоївши рівень молодшого спеціаліста, я влаштувалася на роботу в Турківський професійний ліцей на посаду майстра виробничого навчання.
Цей навчальний рік – уже п’ятий, відколи учні ліцею мають
можливість здобувати професію
перукаря та професію візажиста. За цей час уже було два
випуски цих спеціалістів, зараз
на черзі – третій. Ті, хто навчається на перукаря, задоволені своїм вибором, кажуть, що
професія дуже популярна, бо на
даний час ще й прибуткова.

Навіть якщо ти не працюватимеш в салоні чи у власника,
можна заробити на
себе, роблячи зачіски
вдома. І хоча в ліцеї на
перукаря навчаються
в основному дівчата,
зараз стали цікавитися
перукарською справою і хлопці. До речі, у
Турківському ліцеї вже
працюють майстрами
дві випускниці Мар’яни
Андрущакевич. Тож
викладач дуже гордиться своїми колишніми учнями.
– Крім того, наші вихованці беруть участь
у багатьох конкурсах
перукарського мистецтва і візажу, які проходять на рівні закладів
професійно-технічної
освіти. На такі конкурси нас запрошують завжди, – каже майстриня. – Ми не підводимо
свій ліцей, повертаємося з нагородами. Звичайно, що участь
в будь-якому фестивалі –конкурсі – це велика праця, значна підготовча робота майстра,
викладача, учня і, звісно, до
всього додаються ще й переживання, але воно того варте. Минулого року, восени, ми взяли
участь у конкурсі перукарського
мистецтва «Галицькі таланти»,
який відбувся у Львові. Про досягнення на ньому наших
ліцеїстів вже писала газета.
Цього року ми брали участь у
Всеукраїнському конкурсі професійної
майстерності
W orldSkills Ukrain 2019-2020.
Турківський професійний ліцей
представляла учениця 3 курсу
Аліна Питчак, яка посіла третє
призове місце. Вона робила
модельну чоловічу стрижку. Аліна просто молодець! Ми дуже
гордимося, що у нас є такі учні.
Мар’яна Андрущакевич старається різнобічно підходити до
кожного заняття, застосовуючи
новації в галузі перукарського
мистецтва та візажу. Проводить
багато лабораторно-практичних
уроків, використовуючи спецмалюнок. Матеріалознавство викладає в комплексі з санітарією
і гігієною, анатомією обличчя.
Комбінує уроки, створюючи
урок-гру, урок запитань-відповідей, уроки моделювання ситуацій… А для цього потрібно
завжди вчитися, постійно бути у
курсі всіх справ, щоби вміти дати
відповідь кожному учневі на те
чи інше запитання.
Тож, користуючись нагодою, я
й запитала у Мар’яни Іванівни,
які зараз популярні форми стрижок для чоловіків і для жінок?
– Серед чоловічих у моді сьогодні англійська стрижка. Особливість її в тому, що нижня потилична частина голови, та й навіть
середня, біля скронь, є практично прострижені під нуль, а на-

верху голови волосся, чолка
можуть досягати й до 10 см. Для
жінок модне як довге волосся,
так і коротко стрижене. Різниця в кольорі, Якщо минулого
року спостерігалася тенденція
досить насиченого рудого волосся у поєднанні зі світлими або
темними відтінками на нижній
або верхній частині волосся, то
цього року буде в тренді фіолетовий колір у поєднанні з попелястим. Тобто фарбування волосся в два кольори для жінок

було і залишається модним і надалі. Але я б радила не кожному гнатися за модою, ще потрібно дивитися на те, чи пасує
тобі цей колір, чи ні. І не експериментувати над своєю зовнішністю та не старатися змінити
все кардинально. Необхідно
поступово йти до зміни того чи
іншого кольору чи відтінку волосся. І фарбувати волосся рекомендую не частіше одного разу
в місяць. В іншому випадку,
ваше волосся страждатиме, ви
його самі ж знищите. І ще на що
б я хотіла звернути увагу: люди
дуже часто плутають волосся,
яке випадає, із волоссям, яке
ломиться. Якщо волосся випадає з кореня, це вже є проблема зі здоров’ям, необхідно звернутися до лікаря та зробити
відповідну діагностику організму.
А є таке поняття як ламкість
волосин. Волосся найчастіше
може ломитися, якщо ви його
перепалили фарбою, і ще старайтеся, щоб ваше волосся висихало після миття само, без
електросушарки, бо вона його
також палить. Волосся мити –23 рази на тиждень, в залежності
від його структури. Не можна
занедбувати сам процес миття
голови, перекладаючи на завтра чи післязавтра. Добре використовувати
для волосся
вітамінні маски і не обов’язково
бігти за крем-масками в магазин. Можна використати той же
яєчний білок чи кефір, які надають блиску і гладкості нашому
волоссю, – ось такі рекомендації
дала п. Мар’яна.
Сьогодні багато дівчат хотіли
б пов’язати своє життя зі сферою моди, дизайну. І в цьому випадку варіантом може стати
саме професія перукаря-модельєра, візажиста, яку обрала собі героїня моєї розповіді
Мар’яна Андрущакевич.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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МОЗ опублікував
список безкоштовних
медичних послуг
З 1 квітня 2020 року Програма медичних гарантій запрацює
у повному обсязі. Це перелік медичних послуг, які пацієнт зможе гарантовано отримати безоплатно. Серед цього переліку
виділено п’ять пріоритетних послуг, які Національна служба
здоров’я України (НСЗУ) оплатить за підвищеним тарифом.
“Пріоритетними напрямками
стали лікування гострого інфаркту та інсульту, допомога під час
пологів, допомога передчасно
народженим дітям і ендоскопічні обстеження, спрямовані
на ранню діагностику онкологічних захворювань”, – йдеться у
повідомленні.
Медична допом ога при
інсульті/інфаркті:
– діагностика: комп’ютерна
томографія, МРТ, ангіографія,
екстрені лабораторні дослідження;
– проведення тромболітичної
терапії (інсульт), стентування
(інфаркт);
– цілодобовий моніторинг стану пацієнта у реанімації;
– реабілітаційна допомога у
гострому періоді.
Медичні послуги під час пологів:
– фізіологічні пологи;
– ургентний та плановий кесарів розтин;
– моніторинг стану жінки та
дитини;
– знеболення під час пологів;
– лабораторні та інструментальні обстеження;
– інтенсивна терапія в разі
виникнення ускладнень у пацієнтки;
– реанімація та стабілізація
стану новонароджених;
– вaкцинація;
– метаболічний скринінг у новонароджених;
– консультація з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.

Медична допомога для передчасно народжених дітей:
– інтенсивна терапія;
– дихальна підтримка:
– цілодобове парентеральне
харчування;
– цілодобове бактеріологічне,
рентгенологічне, ультразвукове
обстеження:
– аудіологічний та офтальмологічний скринінг передчасно
народжених дітей з гестаційним
віком до 32 тижнів та вагою при
народженні менше за 1500 г;
– вaкцинація;
– метаболічний скринінг у новонароджених.
Медичні послуги для ранньої
діагностики онкозахворювань:
– мамографія;
– гістероскопія;
– езофагогастродуоденоскопія;
– колоноскопія;
– цистоскопія;
– бронхоскопія.
Послуги спеціалізованої медичної допомоги за програмою
медичних гарантій можна буде
отримати безкоштовно тільки за
направленням лікаря первинної ланки або лікуючого лікаря.
Але є винятки. Без направлення спеціалізовану медичну допомогу у відповідності з медичними показаннями можна буде
отримати безкоштовно пацієнтам, які звернулися до акушерагінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога. Також
без направлення безоплатно
надається медична допомога
при невідкладному стані.

МЕДИКИ ПРОГНОЗУЮТЬ ЗРОСТАННЯ
ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГРВІ ТА ГРИП
На Львівщині захворюваність на грип і ГРВІ продовжує
стрімко зростати. Минулого тижня по допомогу до медиків
звернулося 16938 мешканців області, що на 4275 хворих більше,
ніж попереднього тижня. Майже 60% хворих – діти віком до 17
років, повідомив у засобах масової інформації заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ
України Олег Когут. Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ
перевищено у 17 районах області, а загалом на Львівщині він
перевищений на 53%. Станом на ранок 10 лютого в області
на карантин було закрито понад 500 шкіл, 48 дитячих дошкільних закладів і шість позашкільних освітніх закладів.
За словами лікаря-епідеміолога Турківського лабораторного
центру Ганни Хащівської, станом на початок цього тижня не зафіксовано жодного випадку захворювання на грип. Всім хворим, які
звернулися до медиків, а не лікувалися вдома, діагностували гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Так за січень 2020 року в
районі зареєстровано 206 випадків захворювання на ГРВІ (з них –
91 дитина, віком до 17 років), а за перший тиждень лютого по
допомогу до сімейних лікарів звернулося 36 осіб. Але саме зараз,
у зв’язку з несприятливою погодою, лікарі прогнозують різке зростання захворюваності.
– Загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади поки працюють
у нормальному режимі. За винятком Закіпчанської початкової школи, яку відвідує мала кількість дітей, і через хворобу більшості з
них, навчальний заклад з 29 січня по 4 лютого був закритий на
карантин, – каже Ганна Хащівська. – Кожного дня керівники навчальних закладів інформують відділ освіти про показник відвідування учнів, а відділ освіти, у свою чергу, передає ці дані в лабораторний центр. Наразі про закриття якоїсь школи не йдеться. Навчальний заклад закривати на карантин можна у тому випадку,
коли невідвідування дітей , у зв’язку із захворюваністю, становить
більше 20 відсотків від загальної кількості учнів. У свою чергу, я
закликаю кожного відноситися відповідально до свого здоров’я,
при перших проявах будь-яких симптомів захворювання звертатися до лікаря, і не переносити, як кажуть, хворобу «на ногах», наражаючи своє здоров’я і здоров’я оточуючих на небезпеку.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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«БОЙКIВЩИНА»

Продовження книги Павла Штепи «Московство».
Початок у №№ 40-45, 48, 51. 2019 р., №№1-5

ЯНИЧАРСТВО
ЗАДЛЯ МОСКВИНА
(Закінчення розділу. Початок у №№3-5)
В «Історії української літератури» читаємо: «Наші
письменники, а насамперед М.Горький...», «...свої «Сонячні
кларнети» П.Ти-чина написав під впливом М.Горького»,
«М.Рильський і М.Бажан наслідували В.Маяковського», «Т.Шевченко написав свій вірш «Щоб збудить химерну волю, треба
миром, громадою обух сталить», наслідуючи М.Чернишевського «К топору зовите Русь», або що Т.Шевченко написав у
«Юродивому» про «Вашингтона з новим і праведним законом» під впливом писань О.Герцена. І такою «впливологією»
переповнене все те підлабузництво. Втративши почуття
власної гідності, українські письменники в СРСР тисячократно запевняють «старшого брата», що «українські радянські
письменники вважають себе законними спадкоємцями Пушкіна, Гоголя, Бєлінського, Чернишевського, Толстого, Чехова
та всіх інших». А як навзаєм: «украинские писатели только
обезьянничают, только переписывают с русских, и конечно,
искажают». Та навіть і перелякані українські письменники СРСР
у своїх творах не можуть приховати, що москвини є панами
в Україні, показують їх героями позитивними, а ніколи негативними. Проте не можуть закрити правди: в інших творах
москвини в Україні завжди начальники, керівники, командувачі. Та не можуть приховати і боротьби України з Московщиною, визнати, що ... «Впливи буржуазно-націоналістичної ідеології в літературі виявляються у прагненні замовчати нове
соціалістичне життя українського народу, у прагненні применшити велич його здобутків під проводом Комуністичної партії,
у намаганні протиставити ідею дружби і братерства народів
СРСР національній відокремленості у прославлянні всієї історичної мертвої минувшини, у спробах принизити чи замовчати велику роль російського народу і вплив його культури на
розвиток інших народів СРСР.
«Українські» письменники т.зв. СРСР — це витвір довгорічного жорстокого добору, що виплекав кар’єристів без жодних
моральних засад на зразок О.Корнійчука чи Л.Дмитерка.
Старші ж, як М.Рильський чи П.Тичина, увійдуть в історію класичними прикладами того, як «биття визначає свідомість».
Виховання молодших поколінь письменників наскрізь московське національне, хоч марксистська фразеологія ввійшла
в їхню кров. Марксистське буквоїдство виховало їх на малоінтелігентних, не здатних думати власним розумом людей.
Жорстоке, цинічно фальшиве життя СРСР зробило їх брехунами, але й виплекало житейський циничний розум. Вони не
вірять жодним найщирішим і найгарнішим словам. Техніку «примазуватися» до переможців вони опанували досконало. В
цій останній властивості криється дуже велика небезпека
українській, відродженій по розвалі СРСР, державності. Бо ж і
після розпаду СРСР на самостійні національні держави не припиниться боротьба за реставрацію московської імперії. Не
припиниться, бо світовій мафії незалежна, багата, християнська Україна стоїть поперек дороги до панування над
світом. А за кожної поразки чи програшу України такі люди
легко перейдуть на бік переможців — ворогів України.
По останній війні Московщина не просто московщить українську мову, а з запеклою люттю її нищить уже не криючись.
В.Ленін учив московщити, нищити немосковські скарби завжди руками немосквинів, щоб ганьба не падала на Московщину. Отже, мусив секретар ЦК КПУ С.Червоненко писати: «Питання про те, якою мовою навчатимуться діти в школах, визначатимуть самі батьки і учні. А щороку збільшується намагання молоді вивчати московську мову, бо вона є могутнім
засобом міжнаціонального єднання і сприймання світової культури. Внаслідок цього поширюється в УРСР мережа шкіл з
московською мовою навчання, а також забезпечується вища
якість навчання московської мови у школах з українською
мовою викладання. Все це робиться тому, що український
народ на власному досвіді переконався, що щастя і світле
майбутнє є перш за все у дружбі з московським народом.
Московський народ своїми ділами завоював загальну пошану і палку любов усіх народів СРСР. Московський народ є тією
силою, що цементує єдність СРСР. Московський народ подає
нам зразок, приклад беззастережної боротьби за свободу і
щастя народів СРСР».
«Міністр» освіти УРСР Іван Білодід писав 1963 p., що
московська мова є і мусить бути другою рідною мовою кожного українця. А інший радів: «Тепер, слухаючи на вулицях
Львова московську мову, ми з гордістю пригадуємо, що ця
мова відкриває нам доступ до творів великого народу, який
дав світові найбільшого генія всіх часів — В.Леніна». Та підлабузнювання не врятувало автора. Його вигнали з Спілки письменників за «буржуазний націоналізм» — кара, що закриває
двері до видавництв.
В урядах усіх держав вирішальну владу мають три міністри:
військовий, внутрішніх справ (поліція) та скарбник. УРСР не
має ні власного війська, ні власної скарбниці, а поліція (НКВД)
підпорядкована безпосередньо імперському урядові. Вся влада в УРСР фактично перебуває в руках призначеного Моск-

вою губернатора, що маскується скромною личиною «Першого секретаря ЦК КПУ», та в руках його підручного міністра
жандармерії (начальника НКВД). Решта «міністрів» т.зв. УРСР
— це звичайні імперські урядовці, що їх фактично призначає
та скидає імперський уряд. Такими «міністрами» УРСР були
1959 року: Н.Кальченко, М.Гречуха, О.Кириченко, Г.Бутенко,
П.Розенко, Л.Паламарчук, М.Бабійчук, І.Білодід, Бабич, Горбусь,
Онищенко, А.Костенко. А міністрами (без лапок) були:
внутрішніх справ М.Бровкін, фінансів С.Щетінін, поліції (НКВД)
Н.Маркін, контролю Стоянцев.
«Правда» мимоволі сказала правду: «Не боїмося жодного
ворога доти, доки є дружба народів СРСР». Доводити ту «дружбу» мусить не «ведучий» народ, а ті, яких він веде. Отже,
пише один з тисяч яничарів: «Треба підкреслити історичну
традиційну дружбу азербайджанського народу до великого
московського народу. Наприклад, азербайджанський поет XII
ст. Хагані Шірвані присвятив кілька своїх віршів родичеві галицького князя Ярослава». Українці кепкують: «Він і я родичі:
як мій сват горів, то він руки грів». Біда лише яничарові, що
його народ пам’ятає про сорокарічну війну азербайджанського народу з московським, про втечу 40% народу, коли Московщина загарбала Азербайджан; про те, що твори того ж
Шірвані заборонені в СРСР, і про багато ще іншої «дружби»
пам’ятає.
Але навіть на безпечній чужині московський духовий раб
пише: «Утотожнення більшовизму з московським народом
уважаємо: або продуктом шовіністичного засліплення, або
маневром на відвернення уваги від головного ворога —
більшовиків». Це написано 1956 року. Кістки закатованих,
знищених голодом 15 мільйонів українців з болю перевертаються в могилах. Московською блекотою отруєні «верные
малороссы» не перевелися ще навіть і після Голгофи України.
Московські емігранти дали тому «хахльонкові» добре оплачену (доларами) посаду керівника «українського» відділу
«Института Изучения СССР». «Танцюй, враже, як пан каже».
І пан розсилає чужинецьким редакціям та урядам протести
проти того, що десь називають «советскую» владу «російською».
Московський божок і націоналіст (в інтернаціональній личині) писав, що перекинчики (ренегати) завжди були більшими і підлішими шовіністами нації, якій продалися, ніж чистокровні люди тої нації. Вся історія України доводить, що українці
не боягузи. Але та ж історія засвідчує аж забагато овечої
покори українців. Наприклад, українці не створили до 1917
року, ні по 1917 році якогось терористичного, націоналістичного товариства, щоб стримувати Московщину страхом на
взірець ірландців чи італійців. Натомість створили покірне
Кирило-Мефодіївське Братство, яке знало лише мекати до
північного вовка і західної гієни так, як у байці про вовка й
ягня. Чому ж дивуємось, що ми й скінчили так, як те ягня?
Чи Шевченкова покритка часом не є символом української
інтелігенції XIX ст.? Так, проте лише почасти, бо Катеринин
зводник кинув її напризволяще. Українську ж зведену Московщиною інтелігенцію Московщина не покинула, а запрягла
до свого імперського воза. І нема де правди діти — малорос
конав з перенапруги, а щиро тягнув того воза, під «развесьолую камаринськую» Москвина на возі.
Москвини мають підстави глузувати з хохлів. І вони глузують: «Ви, українці, кажете, що ми, москвини, — дикуни, нездари, які не мають ні на макове зернятко творчого духу, а знають лише руйнувати. Кажете, що ми нічогісінько не створили,
не збудували за всю нашу історію. Ну, а величезна — на одній
шостій планети — московська (підкреслюємо «московська»,
а не російська) імперія це що? Чи вона виросла з маленького,
бідненького Суздальского князівства сама собою, як дуб з
жолудя? Кажете, що не ми, москвини, а немосквини, насамперед українці, її розбудували. Так, це правда. Але ви, українці, соромитеся відповісти на ганебне для вас запитання:
ЧОМУ ж ті немосквини — отже і ви — її розбудовували?
Скажіть: чому? Чому розбудовували нашу, а не свою? Отже
Україна була і є значно культурнішою, сильнішою фізично і
духово за Московщину, як ви ж самі запевняєте. А ви не те
що свою київську імперію, але навіть і своє старезне, славне
на ввесь світ національне ім’я «Русь» не оборонили від нас,
москвинів. Викручуєтесь сіном, мовляв, Україна була ослаблена нападами ворожих сусідів: татар і поляків. Дитина глузує з такого вашого викручування, бо знає, що ті самі татари
та поляки Московщини не ослабили, хоч пробували не раз.
Так, ми, москвини, запрягли татар і вас, українців, до свого
московського державного воза. Так, той наш віз вивезли з
болота Суздальщини на височінь Російської (підкреслюємо
«російської», а не московської) імперії не ми, москвини, як ви
кажете, а насамперед ви, українці. А ми, москвини, сиділи на
тому возі і глузували з вас, коли ви надривалися, тягнули
нашого воза.
Щобільше! Ви тягнули не лише тому, що ми вас батогом
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підганяли. Ви, українці, охоче, добровільно самі наввипередки запрягалися до нашого національно-державного воза від
І.Брюховецького 1665 р. до П.Шелеста 1965 p. і то без перерви в історії. А хто зв’язав руки І.Мазепі — ми, москвини, чи
ваші незлічимі кочубеї? Ваші ж українські історики кажуть, що
полтавський бій, який визначив долю України на наступні 300
років, виграв не наш Петро І, а ваш сотник І.Ніс ще перед тим
боєм, виказавши нам таємниці Батуринської твердині. Так
само і 1917 року загнав звільнену Україну до нашої московської імперії СРСР не наш В.Ленін, але ваша Українська Центральна Рада на чолі з вашим українським істориком М.Грушевським. Підкреслюємо «істориком», бо ж історики знають
ХТО збудував московську імперію.
Зрадники, перекинчики, яничари? Так! А хіба ж Московщина
не мала їх? Ми, москвини, обдурили вас, українців? Так! А хіба
ж це наша провина, що ви легковірні, дурні? Таж з нашої глупоти глузували б навіть дикуни африканські, якби ми не використали вашої глупоти. Недурно ж ви співаєте: «Ой, горенько
тій чайці-небозі, що вивела своїх діток при битій дорозі».
Викручуєтесь: «мовляв, ми, москвини, — загарбники, хижі
вовки, а ви, українці, — миролюбні християни, плугатарі (воли).
Так! Ми, москвини, — вовки-м’ясоїди, і нам смакує воловина.
А воли живляться травою, а не м’ясом. Такий стан створив
премудрий Творець».
Повторюємо ще, ще і ще: московську імперію, культуру,
господарство будували незчисленні галагани, барабаші, прокоповичі, ягужинські, безбородьки, розумовські, ханенки, гоголі, драгоманови, кондратенки, терещенки, родзянки, винниченки, скрипники, любченки, кириченки, корнійчуки, шелести і
їм немає ліку. Та є й не абияка різниця поміж білим імперським
возом перед 1917 роком і перемальованим на червоний по
1917 році: візник на білому возі сам співав своєї «камаринской», а візник на червоному наказує хохлам співати московську «камаринскую», та ще й на «украинском языке». Хохли, зрадівши, що візник визнав їхнє «наречие» за мову, горлають щодуху московську «камаринскую на украинском языке». На всіх книжках, виданих в Україні українською мовою,
завжди надруковано: «На украинском языке».
Так, Московщина завдячує створенням СРСР не В.Ленінові,
не Л.Троцькому, не Франції, Англії, США, а найбільше і насамперед... українцям. І не лише яничарам скрипникам, укапістам,
зрадникам винниченкам, скоропадським, а навіть патріотам
петлюрам, ба навіть і націоналістам міхновським, коновальцям. Як-то? Чому? Щоб відповісти на це, треба написати окрему книжку. Тут відповімо лише одним реченням: українська
провідна верства ще не доросла 1917 р. до власної, самостійної державності. Тому-то Наполеон облишив свій намір
підтримати Україну, якщо вона повстане проти Московщини
за свою державну незалежність. Поляки переконали його, що
українська провідна верства ще не доросла до самостійної
державності. І вони довели це десятками фактів з української
історії. Трохи тих фактів подали і ми тут.
А.Гітлер не хотів взяти Фінляндію до складу своєї імперії.
Й.Сталін не хотів зробити Фінляндію сателітом Московщини.
Чому? Бо обидва знали, що фінни не зважають на жертви,
коли йдеться про незалежність Фінляндії.
Із усього сказаного бачимо, що малоросійство не є самим
московством. Бачимо, що москволюбство — це напрям (орієнтація), а малоросійство (і теперішня його удосконалена
форма — малоукраїнство) — це параліч думки і волі; це атрофія природнього потягу до свободи; це брак віри в усе шляхетне, високе; це — зникнення історичної пам’яті; це — зникнення національного інстинкту; це — пригноблююче почуття
своєї особистої і національної нижчості, меншовартості. Це
— капітуляція перед боєм. Коротко — це ДУХОВНЕ рабство,
а з нього і рабство розумове та фізичне. Іншими словами
малоросійство (і малоукраїнство) це — духовне ВИРОДЖЕННЯ (дегенерація) людини до рівня свійської тварини.
«Московська література, політична і неполітична, різні
організації і партії, буржуазні і соціалістичні, цілими серіями
плодили на Україні перекинчиків. А коли ж ми виправдовували тих перекинчиків, то як же ми могли повстати проти самого джерела, що ростила ренегатів — проти Московщини, її
народу, її культури, її демократії, її політичної місії, проти «генія» московського народу? Ціла прірва ділила таку ментальність тодішньої нашої інтелігенції від ментальності нашого народу, від ментальності Шевченка, який на муки вічні засуджував душу дівчини, що кожному годила і яка несвідомо
«цареві московському коня поїла». Чи з такої ментальності,
що виправдовувала ренегатство, могла зродитися така ненависть, яка бухала до Іспанії у фламандців? У французів великої війни до тевтонів? В ірландців до англійців? Чи люди такої
психіки (а з них вийшли наші пізніші соціалістичні провідники)
могли стати акумуляторами того народного гніву, який виріс
в Україні з насіння Мазепи, Полуботка, Калнишевського? Чи з
такою психікою можна було мобілізувати жадобу історичного
розрахунку з «Петра твореньем»? Чи серед тих людей міг
з’явитися український Руже де Ліль із своїм гімном, що закликав «зіпсутою кров’ю ворогів зросити наші борозни»? Історичний момент на цілий зріст ставив трагічну і яку ж тяжку
дилему: ми чи ВОНИ. І як же ж могли — не кажу рішати — а
хоч би ставити на цілий її зріст дилему люди, які допускали
вільний перехід від «МИ» до «ВОНИ», і які в ім’я розуму і
толеранції виправдували національне ренегатство?».
Навіть і легковірний, сліпий і глухий хохол нарешті збагнув
велику, правічну правду, що боротьба за державне визволення України — це насамперед боротьба за визволення УКРАЇНЦЯ з його московської (та іншої) ДУХОВНОЇ неволі. «Ніколи не загине той народ, що збагнув причини своїх поразок», —
сказав німецький державний муж М.фон ден Брук.
День розплати України з Московщиною значно наблизився.
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«БОЙКIВЩИНА»

ЗА ЧЕМПІОНСТВО БОРЮТЬСЯ
ЯВОРА ТА ТУРКА
Минулої неділі завершився груповий етап зимового чемпіонату Турківщини з міні-футболу. Цього дня було зафіксовано
такі результати: Бориня - Явора – 1:9, Вовче - Бітля – 8:9,
Присліп - Сянки – 5:2, Турка - Явора – 6:9, Турка-2 - Явора-2 – 8:8.
Таким чином, за підсумками
групового етапу, перше місце у
групі “А” посіла команда з Явори, друге – команда з Турки. У
групі “Б” першою стала друга команда турківчан, а другою – друга Явора. Саме ці чотири коман-

ди розпочали боротьбу за чемпіонство у своєму міні-турнірі.
А команди з Борині, Прислопа, Бітлі та Вовчого, які зайняли
у своїх групах 3-4 місця, потрапили до втішного турніру “Кубок
надії”. За підсумками зіграних

півфіналів, у фінальному поєдинку за кубок боротимуться Бориня та Присліп.
Команди з Сянок та Завадівки, які зайняли останні, п’яті
місця у групах, подальшу боротьбу у чемпіонаті припинили.
А днем раніше, у суботу, 8 лютого, розпочався чемпіонат району з міні-футболу серед юнаків.
Перший ігровий день приніс такі
результати: Ільник-Турка – 4:8,
Нижнє Висоцьке-Вовче – 10:3,
Явора-Ільник – 8:6, ЯвораНижнє Висоцьке – 3:5, ІльникВовче – 4:9, Явора-Вовче – 3:6.
Наступний ігровий день у
юнаків пройде у суботу, 15 лютого. Гратимуть вони і наступного
дня, у неділю. Цього дня завершаться чемпіонати серед
юнацьких та дорослих команд та
відбудеться нагородження їх
переможців та призерів.
Початок суботніх та недільних
матчів – об 11.00 год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ЗМАГАЛИСЯ ЮНІ ШАХІСТИ
У ДЮСШ “Юність” пройшли змагання на першість спортивної школи з шахів серед юнаків
та дівчат.
У гострій боротьбі за перемогу, І місце здобув вихованець тренера –викладача Петра Рогача – Юрій
Дністрянський. Другим став Володимир Куприч, якого тренує Василь Ціко. Третє місце посів Іван Городиський.
Не менш напруженою була боротьба і серед дівчат. Перше місце тут посіла Оксана Рогач, яку тренує
Петро Рогач. Другою стала Тетяна Рогач, а третьою – Тетяна Пазюк. Усі переможці нагороджені грамотами.
Василь ПОТОЧНИЙ,
завідувач сектору молоді та спорту Турківської РДА.

14 лютого 2020 року
Оперативні заходи Головного управління
Держпродспоживслужби у Львівській
області сприяли поверненню споживачам
області 71,4 млн. грн. плати за тепло
Враховуючи, що Урядом було прийнято постанову Кабінету
Міністрів України від 24.12.2019 №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з
централізованого опалення, централізованого постачання
гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного
газу», Головним управлінням Держпродспоживслужби у
Львівській області було наголошено теплопостачальним
підприємствам області та органам місцевого самоврядування на необхідності забезпечення з грудня 2019 року перерахунку розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої
води споживачам, у зв’язку зі зміною для них ціни природного
газу протягом опалювального періоду 2019/2020 рр., шляхом
приведення застосування тарифів відповідно до вимог постанови КМУ від 24.12.2019 №1082.
Так у січні 2020 року, на виконання листів Головного управління
Держпродспоживслужби у Львівській області, 11 теплокомуненерго області проінформували про проведення перерахунків споживачам плати за тепло, спожите у грудні 2019 року, на суму в розмірі
71,4 млн. грн., чим забезпечено реалізацію на території області
постанови Уряду щодо зменшення сум у платіжках за опалення та
гарячу воду.
Слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 24.12.2019 №1082, теплопостачальним підприємствам
наголошено на необхідності проведення аналогічних перерахунків
і в подальшому - щомісячно протягом опалювального періоду 2019/
2020 рр.
Відділ контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

24-РІЧНА КРАСУНЯ ОБІКРАЛА
КОЛЕГУ ПО ЧАРЦІ
До Турківського відділення поліції звернувся житель с. Верхнє
Висоцьке, 1977 року народження, із заявою про те, що місцева
24-річна жителька викрала у нього 5 тисяч гривень.
У ході досудового розслідування, правоохоронці з’ясували, що потерпілий якось прийшов до оселі молодої мами, яка, до речі, добряче зловживає спиртним і залишає без нагляду малолітніх дітей, і
коли разом добряче почаркували, вона здійснила свій злочинний
задум.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Відтак
молодиця постане перед судом.
Наш кор.
Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.: 067-54-16-258; 095-23041-81; 067-541-62-24.

Продається двокім натна
квартира на площі Ринок в м.
Турка. Євроремонт. Гараж.
Ціна – договірна.
Тел.: 0505118777.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ВС 069810
від 21.01.2014 р., видане УСЗН Турківської РДА на ім’я Дмитра Михайловича Ляха, вважати недійсним.
ЗАМОВЛЯЙТЕ на ВЕСНУ роботу+ матеріали зі знижкою до 20%.
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування.
БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси,
альтанки, бані, паркани.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи.
УТЕПЛЕННЯ,
облицювання
будинків.
(068)1455866;
(066)7215631.

Такий електронний перепис населення зробив Кабінет Міністрів України, без врахування чисельності жителів Автономної Республіки Крим та частини окупованих територій Луганської та Донецької областей. Хоча фахівці піддають критиці це ноу-хау, вважаючи опубліковані
цифри недостовірними, та й дані про людей, що проживають в Україні, коли йдеться про стать,
освіту, професію чи соціальне становище – відсутні. А вони для перспектив розвитку будьякої держави є важливими.
Втрачений студентський квиток – КВ № 12942889, виданий Львівським університетом бізнесу і
права на ім’я Віри Іванівни Сенів, вважати недійсним.
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