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ДЗВОНИ МАЙДАНУ НАГАДУЮТЬ
НАМ: БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ!
Вчора на майдані Шевченка в м. Турка, біля пам’ятника Героям Небесної Сотні, відбулося віче
із вшанування тих, хто у 2014-му році пожертвував своє життя заради порятунку України.
Власне, в 20-х числах лютого, 6 років тому акція протесту Революції Гідності набрала найдраматичніших ознак – почалися масові розстріли мирних людей, які заявили на весь світ, що
українська нація – велика нація і вона заслуговує на гідне життя. Найвищого пошанування
заслужили 105 патріотів, яким Указом Президента України присвоєно звання «Герой України».
Серед них є й наш земляк, прапороносець Майдану, Роман Сеник.
Після вступного слова ведучих –
Ірини Лоневської та Анни Ференц
– отці Мар’ян та Микола відслужили панахиду. Затим слово взяв
міський голова, активний учасник
Майдану Геннадій Когут. Коротко
він розповів про ті події, що відбувалися в буремні роки Революції
Гідності, сконцентрував увагу на
загрозах, які були й залишаються
для України, і серед них найнебезпечніші – зради найвищих державних чиновників. До речі, й сьогодні
ми бачимо це. Але, на жаль, чомусь не всі голосно протестуємо.
Депутати Верховної Ради дозволяють собі не встати, коли вшановують Героїв Небесної Сотні, інші,
вороги української нації, що нещодавно повернулися з вигнання, готують законопроект про дегероїзацію Небесної Сотні. І таких прикладів можна називати чимало. А
якщо ми будемо вдавати, що цього
не бачимо, або недооцінювати такі дії, то дуже швидко в державі може відбутися справжній реванш
антиукраїнських сил. Про це слід пам’ятати. Дзвони Майдану щораз нагадують нам: будьте пильними!
Для того, щоб наша Україна була багата й процвітаюча й нікому в голову не прийшло змінювати хід її
історії, ми справді, як наголосив Геннадій Йосипович, мали б почати змінюватись самі. Змінювати
місто, в якому живем, вулицю, по якій ходимо, зрештою, відремонтувати під’їзд, в якому буваємо по
декілька разів на день, чи спільно перекрити дах будинку, який протікає. І тут треба широко відкрити очі
й запитати себе: а що я зробив?
Виступила на віче й помічник депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірина Кіра,
провівши екскурс в недалеке минуле, поєднавши події Революції Гідності з агресією Росії на Сході
України. Вона висловила впевненість, що не дивлячись ні на що, Україна – вистоїть, й свідченням
цього є перемога Революції Гідності.
Опісля керівники району та міста, представники громадських організацій поклали квіти до монумента загиблим, а також до пам’ятних дощок Героя Майдану Романа Сеника. На жаль (і на цьому наголошували самі учасники Революції Гідності), з роками на подібні заходи приходить все менше й менше
людей. Й однозначно причину цього визначити складно. Хоч у тих, хто не прийшов, відмовок є безліч.
На їхню думку, всі вони мають право на існування. На жаль…
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Цими днями відзначатиме своє чудове ювілейне
свято – 65-річчя від дня народження – завжди добрий, чуйний, щирий, турботливий наш швагро і вуйко,
житель с. Ільник – Микола Іванович Грабський. Бажаємо дорогому ювіляру, аби Господь дарував йому міцне
здоров’я, благополуччя. свою опіку та ще багато- багато радісних і щасливих днів у житті.
Також ми всі сердечно вітаємо з днем народження й
Оксану Миколаївну Грабську й бажаємо дорогій іменинниці добра, любові, достатку та довголіття.
З прекрасними датами вас щиро вітаємо,
Щастя й радості багато бажаємо.
А здоров’ячка зичим найбільше,
Бо без нього жити найгірше.
Хай Бог милосердний з високого
неба
Дарує усе, чого лиш вам треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята–
Дарує щасливі і довгі літа!
З повагою – швагро Петро з дружиною Оксаною, племінники Леся
з чоловіком Сашею, Іванка, Ігорчик
і Тетяна.

У НИЖНІЙ ЯБЛУНЬЦІ
ХОЧУТЬ СТВОРИТИ
ГРОМАДУ
Минулої неділі в сільському Народному домі зібралася місцева громада
для обговорення перспектив створення ОТГ з центром в їхньому селі –
Нижня Яблунька. На зібрання запросили голів Боберківської, Шандровецької, Верхньояблунської та Нижньотурівської сільських рад.
Після прийняття рішення про створення громади, вони звернулися до
сусідів прийняти такі ж, а також закликали долучитися до нижньояблунської
громади й сянківчан.
Наш кор.

2020 РОКУ

Дорогу і чуйну, люблячу і турботливу, добру, щиру, найкращу у
світі дочку, дружину, маму, бабусю, сваху, жительку с. Вовче –
Ганну Михайлівну Струць – з нагоди ювілейного дня народження щиросердечно вітають тато Михайло, чоловік Іван, дочка Іванка, син Іван, зять Василь, невістка Алла; онуки Василь,
Андрій, Анютка; свати Христина, Ярослав, Ольга.
У цей святковий день бажаємо Вам,
рідненька, аби Ваша життєва нива завжди
колосилася щедрим врожаєм і міцним здоров’ям, щастям, радістю, добром та всіма
земними благами. Божої опіки Вам, найрідніша ювілярко, у всіх життєвих справах. А ще
бажаємо заступництва Пресвятої Діви Марії,
усіх святих та ангелів на многії і 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!

Церковний хор «Дзвін» УГКЦ святих апостолів Петра і Павла
м. Турка щиро вітає з ювілеєм регента Віктора Михайловича
Лемця.
Бажаємо Вам, шановний ювіляре, міцного здоров’я, земного щастя, успіхів, сімейного благополуччя і Божого благословення. Хай кожен день Вашого життя буде осяяний високим
злетом душі, а гарний настрій та чудове самопочуття стануть
запорукою Вашого процвітання. І нехай Всемилостивий Господь Бог та Пречиста Богородиця завжди будуть з Вами і Вашими рідними та близькими в земному житті на довгі і благії
літа.
В цей радісний день, в ювілейне це свято,
Хай доля намітить Вам років багато.
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла.
Хай радість несуть із собою роки,
Хай здійсняться мрії, бажання, думки.
Щоб радісний настрій у серці не згас,
А щедрая доля всміхалась не раз!

Колектив і депутатський корпус Явірської сільської ради щиро
вітають з ювілейним днем народження секретаря сільради
Світлану Степанівну Юсипович і бажають шановній ювілярці
міцного здоров’я, великого людського щастя, родинного затишку і тепла, усіх земних гараздів.
Нехай життя квітує буйним цвітом,
А ювілеї хай приходять знов і знов,
І доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.
Нехай Господь завжди допомагає,
А Мати Божа береже від зла.
Радості земної Вам бажаєм,
А від людей – поваги і тепла!

Дорогого сина, люблячого чоловіка, чуйного і турботливого татуся, найкращого дідуся, доброго свата – Степана Миколайовича Яворського – жителя с. Явора, з 65-річчям від дня народження від щирого серця і з великою любов’ю вітають мама Марія, дружина Лідія, дочка Галина з чоловіком Петром, син Іван з
дружиною Оксаною, дочка Марія з чоловіком Іваном, син Микола з дівчиною Наталією; онуки Святослав, Яринка, Софійка;
свати Кретчак, Яртим і Луковські.
Шановному імениннику вони бажають неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На довгі і щасливії літа!

2 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

ПІДВИЩЕННЯ
ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
У РДА відбулася спільна нарада з керівниками закладів освіти
З метою запобігання виникнення пожеж, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, формування стійкого алгоритму дій у разі надзвичайних ситуацій з боку працівників та
здобувачів освіти в загальноосвітніх школах району, 18 лютого, під керівництвом голови райдержадміністрації Віталія Бабяка, за участі начальника відділу освіти райдержадміністрації
Оксани Манюх та начальника Турківського РС ГУ ДСНС України у Львівській області Світлани
Мірошкіної, проведено спільну нараду керівників закладів освіти Турківського району з питань
підвищення протипожежної безпеки в закладах освіти.
Перед керівниками виступила Світлана Мірошкіна, яка доповіла про стан протипожежного захисту в закладах освіти,
рівень забезпечення первинними засобами пожежогасіння
згідно з типовими нормами належності, наголосила на необхідності проведення профілактичних тренувань з евакуації на
випадок виникнення надзвичайних ситуацій та дотримання
правил пожежної безпеки в
закладах освіти та дій під час
пожежі. Вона наголосила на
основних порушеннях пожежної безпеки, які виявлені під
час перевірки:
- експлуатація несправних печей;
- відсутні металеві листи, розміром 0,7 х 0,5 м, на підлозі під
топковим отвором печей;
- допускається використання
тимчасових ділянок електромережі;
- захаращені горища горючими матеріалами ( меблями, дошками, старими дерев’яними вікнами ,
мукулатурою тощо);
- евакуаційні виходи під час навчань зачинені;
- відсутні первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники).
Керівники закладів освіти району отримали відповіді на всі питання, які їх цікавили.
Керівництво району тримає на постійному контролі питання виконання заходів щодо запобігання
пожеж та акцентує увагу на обов’язках керівників закладів освіти, основних вимогах правил пожежної
безпеки щодо утримання території, будівель та шляхів евакуації та порядку дій у разі виникнення
пожежі.
Також на нараді розглянули питання попередження нещасних випадків на водних об’єктах. Рекомендовано директорам шкіл району провести додаткові інструктажі з учнями та батьками щодо правил безпеки на воді.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА.

21 лютого 2020 року
Сердечно вітаємо із ювілеєм свою співробітницю, надзвичайно добру, щиру, світлу людину – Ольгу Михайлівну Михальчук.
Шановна Ольго Михайлівно, прийміть найщиріші вітання з
нагоди Вашого дня народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, особистого
щастя, злагоди та чудового настрою, родинного затишку 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! Многая і благая Вам літ!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в
родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім!
Нехай у серці Вашім розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
З повагою – колектив магазину-кафе с. Ясінка.

ДВАДЦЯТИЙ БЛАГОДІЙНИЙ
ТУРНІР З ВОЛЕЙБОЛУ
За підтримки та безпосередньої участі депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського, уже вдвадцяте
поспіль, у м. Трускавець проходить благодійний волейбольний
турнір. Кошти, забрані від його учасників, щороку передають
хворим дітям, багатодітним сім’ям, іншим незахищеним верствам населення, що мешкають на теренах Старосамбірського, Сколівського, Турківського районів та м. Самбір. Цьогоріч одна сім’я з нашого району також отримала допомогу.

ОДРУЖИЛИСЯ В ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Нерідко молоді пари приур оч ують
своє одруження Дню святого Валентина,
який відзначаємо 14 лютого, вірячи в
те, що ця
дата
має
якусь магічну
силу і їхнє
життя буде
щасливим і
б ез х ма р ним.
Хоча, по правді
кажучи, якщо
до цього не
доклада ти
взаємних зусиль, то дата
нічого не допоможе.
Щорічно із засобів масової
інформації ми
дізнаємося, що в Україні сотні молодих пар пов’язують своє одруження з цим святом. Не винятком є і
Турківщина. Цьогоріч у нашому районі такою нагодою скористалися дві пари. У Завадівській сільській
раді церемонія шлюбу відбулася для 23-річного жителя с. Лосинець Богдана Матківського та уродженки м. Коломия Івано-Франківської області, 22-річної Ілони Олексюк. Молодята познайомилися на заробітках, і, як бачимо, знайомство дало результат.
Інша шлюбна церемонія відбулася в с. Шандровець. Там одружувався місцевий житель Іван Борута,
1994 р.н., із жителькою с. Нижня Яблунька Аліною Гембець. Аліна розповідає, що більше трьох років
тому Іван робив ремонт в їхній оселі, слово по слову – розговорилися, знайшли спільний інтерес,
подружилися, а згодом й покохалися, а на День святого Валентина ще й одружилися.
Віриться, що сімейне життя цих молодих пар буде багатим і щасливим, успішним та плідним.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

У турнірі брало участь шість команд: «Роял», «Хімфармінвест-1».
«Хімфармінвест -2», «Європейська партія» м. Київ, WTF «Львів» та
команда Турківського району в складі Івана Кречківського, Віталія
Негіра, Назарія Славітича, Ірини Лис, Василя Ірода, Марини Москаль, Анни Зубрицької, Ігоря Матковського та Івана Яворського. Приємно, що наші волейболісти програли лише одну гру від команди
«Хімфармінвест-1» і таким чином здобули почесне друге місце, отримавши від організаторів чудовий кубок.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Щодо дійсності паспортів
Останнім часом на території Львівської області, в тому
числі і Турківського району, траплялися випадки відмови органами ПФУ України у прийнятті документів від громадян, які
отримали паспорт громадянина України у формі книжечки
після досягнення ними 25-річного віку з мотивів, що фотокартка, вклеєна до паспорта по досягненню ними 45-річного віку
не на п’яту, а на третю сторінку, а відтак, такі паспорти є
недійсними, і особі необхідно звертатися до органів Державної
міграційної служби для оформлення паспорта громадянина
України у формі картки.
Згідно з листом Державної міграційної служби України № 6.11119/3-20 від 13.02.2020 року, Постановою Верховної Ради України
від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІІ затверджено Положення про
паспорт громадянина України. Відповідно до абз. 5 п. 6 цього Положення, третя, четверта, п’ята і шоста сторінки призначені для
фотокарток, додатково вклеюваних до паспорта. Отже, паспорт громадянина України, на третю сторінку якого вклеєно фотокартку особи при досягненні нею 45-річного віку, є дійсним.
Таким чином, відмова будь-яких органів державної влади, банківських установ у прийнятті документів від осіб, які отримали паспорт громадянина України у формі книжечки після досягнення ними
25-річного віку та досягли 45 років, з мотивів наявності другої фотокартки не на п’ятій, а на третій сторінці, є незаконною.
Микола МИНЬО.
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ВІЙНА – ЦЕ БІЛЬ У
СЕРЦІ ВЕТЕРАНІВ
На Турківщині пройшли заходи з нагоди 31-ї річниці
виведення радянських військ з Афганістану
Минають дні, минають роки, але не стираються в пам’яті
сьогодні уже сивочолих ветеранів афганської війни трагічні
події, що , волею долі, пов’язали їх з цією мусульманською країною. Нестерпний біль втрат бойових побратимів, важкі фізичні
і моральні рани, ріки материнських сліз, пролитих в чеканні
синів – все це болюча, а навіть трагічна історія, з якою не
можна змиритися, викреслити з пам’яті, зробити вигляд, що
наче все це марево. Та ні, це людські, часто скалічені долі, із
запахом крові, поту і диму. Свист куль та скрегіт металу,
щоденна невідомість та боязнь не за себе, а за батьків, рідних,
яким, не дай Боже, доведеться зустрічати не сина-героя, а
«вантаж 200». Важко усвідомити, що через три десятиліття
багатьом воїнам-афганцям доведеться воювати з колишніми бойовими побратимами-росіянами, які, через імперські плани правителів, стали ворогами. Сьогодні вони вбивають один
одного на Донбасі.
До цих болісно бентежних роздумів нас
знову повертають розповіді воїнів-афганців,
що 14 лютого, у переддень 31-ї річниці виведення
радянських
військ з Афганістану,
скорботно зібралися в
центрі м. Турка, біля
пам’ятного знака, щоб
віддати шану бойовим
побратимам, життя
яких обірвалося на перевалі Саланг чи в Арагунській долині, десь
біля Кабулу чи Баграму.
А також тим, хто пішов у
засвіти у повоєнні роки.
За їх спокій в Господніх
палатах отці Михаїл та
Микола відслужили панахиду. Разом з ними
молилися представники районної та міської
влади, військкомату,
ветеранської організації, учасники АТО, небайдужі містяни. Опісля до присутніх звернувся керівник районної організації Української спілки ветеранів Афганістану Зеновій Кузьо. Побажавши бойовим побратимам здоров’я, терпіння, наснаги та Господньої опіки, він наголосив, що

вклоняючись загиблим афганцям, ми віддаємо шану героям,
що недавно загинули на Сході
нашої держави, захищаючи українську незалежність та суверенітет.
– Хто б міг подумати, що після
кровопролитної афганської
війни, на долю нашого народу
випаде ще й загарбницька російсько-українська, яка породила нових героїв. І так співпало,
що на їхню світлу пам’ять спо-

руджено пам’ятний знак напроти афганського. Таким чином
два меморіали наче об’єднали
нас в болі та стражданнях, – наголосив Зеновій Миколайович.
Також він виконав і приємну
місію – вручив нагороду Украї-

нської спілки ветеранів Афганістану побратиму та учаснику АТО
Тарасу Гав’яку, на долю якого випали аж дві війни.
Традиційно, як і в минулі роки,
через помічника Ірину Кіру висловив свою підтримку воїнамафганцям депутат Верховної
Ради України Андрій Лопушанський. Він подякував їм за те, що
докладають багато зусиль для
патріотичного виховання молоді, мають активну життєву по-

зицію. Також Ірина Іванівна вручила від депутата
путівки – одну колективну
та дві персональні – на
відпочинок в санаторій м.
Трускавець.
А далі в Турківському
НВК №1 відбувся надзвичайно цікавий пізнавально-виховний захід. Вміло
підібрана програма, чудово оформлений зал – все
це створювало атмосферу
небайдужості. Тишу переривали лише гучні оплески, що супроводжували
цікаві виступи учнів 7 класу та учениці 4 класу Діани
Савки під керівництвом
Тетяни Лоневської. У концертній програмі було все:
до болю трепетна патріотична поезія, тужливі пісні
та змістовні танцювальні
композиції. А до того ще й
тематично оформлена
сцена. З світлин у зал дивилися засмаглі, змучені, але
нескорені бійці, молоді хлопці,
яким ще й 20 не виповнилося.
Цікаво змонтовано було й відеопоказ.
У залі панувала тиша, оповита розповідями про страшну
афганську війну. Діти, педагоги,
й навіть мужні ветерани Мирон
Волчанський, Іван
Нагайко та Іван
Панцир, що завітали до учнів, не приховували сліз. Розповідаючи про життя на війні, втрату
бойових друзів,
вони часто зупинялися. До горла
підступав клубок,
який не дозволяв
розмовляти. Не
витримало серце
матері Івана Панцира, вона в болю та
чеканні сина з Афганістану померла у
молодому віці.
З розповіді Мирона Волчанського присутні дізналися про
перші трагічні роки цієї війни.
Він власне був серед тих, хто
з передовими військовими
підрозділами увійшов в Афганістан. Особливу зацікавленість мав виступ Івана Нагайка, адже його бойові дороги були тісно пов’язані з
одним із випускників тодішньої Турківської восьмирічки
(нині НВК), одним з найкращих випускників, відмінником навчання, теж учасником афганської війни (на
жаль, нині уже покійним) Володимиром
Павликом.
Шкільний захід, власне, був
присвячений не лише 31-ій
річниці виведення радянських
військ з Афганістану, а і його пам’яті. Зі світлини на столі та із
слайдів, він наче оглядав зал,
промовляючи «Салам бача!»,
вітаючи своїх бойових товаришів,
та дякував вчителям за те, що
сьогодні виховують дітей в його
рідній школі. Та й справді, як був
би живий, неодмінно подякував
би рідному навчальному закладу за путівку в життя. Хтось з
присутніх навіть сказав: «Ось,

дивіться, він сьогодні наче в
залі серед нас, правда, не фізично, а душевно».
Біографія Володимира Володимировича, сторінки якої озвучила завуч школи Тетяна Хацьор, а згодом доповнив й Іван
Нагайко, справді заслуговує на
увагу. Після школи, з похвальною грамотою відмінника, він
вступає на навчання до Самбірського медичного училища.
Власне там вперше познайомив-

ся з Іваном Юрковичем. Навчалися в одній групі. Лідер по натурі, зразок у навчанні й дисципліні, і як результат – диплом
з відзнакою, а дальше – військово-учбовий підрозділ в Термезі.
Надзвичайно складна, яку не всі
витримували, служба в республіканському бюро судово-медич-

ної експертизи, куди доставляли « чорні тюльпани» убитих в
Афганістані солдат. Згодом Володимира Павлика відряджають в Афганістан, у штаб 40-ї
армії, що знаходився в Кабулі. І
тут трапився випадок: декілька
військових радників захворіли
черевним тифом, терміново їх
треба було доправити в Радянський Союз. Супроводжувати офіцерів вищого ранку довірили Володимиру Павлику. І коли
прибув разом з ними в Ленінград, йому порекомендували
вступити у тутешню військову
академію. Так почалася нова
сторінка становлення в професії. Ще будучи курсантом, він
брав участь в медичній бригаді
ліквідаторів на Чорнобильській
АЕС, за що нагороджений орденом Червоної Зірки. А після закінчення проходив службу у
військових підрозділах, зокрема
в Хирівській десантно-штурмовій бригаді, клінічному
військовому госпіталі в Чернівцях.
Була в його біографії й відповідальна робота в полярній експедиції, зокрема на станції ім.

3 стор.
Вернадського, на Південному
полюсі. Там здобув великий багаж знань, загартував себе як
фізично, так і морально. Щоб потрапити туди, треба було пройти
надзвичайну скурпульозну медичну комісію та продемонструвати фахові знання. І йому, як
досвідченому лікарю-реаніматологу, це вдалося.
Після повернення з експедиції Володимиру Володимировичу довірили очолити (а відтак і
сформувати) військово-медичну кафедру в Києві. Через якийсь
час отримав звання полковника, хоч друзі завжди його називали «генерал».
Коли вийшов на пенсію, мав
більше часу відвідувати Турківщину, яку надзвичайно любив. І
так сталося, що в минулому році
він в черговий раз приїхав до
батьківської оселі, щоб разом з
рідними взяти участь в освяченні надгробного пам’ятника
матері. Власне в цей день раптово обірвалося його життя.
Світле й щире, хоч і наповнене
тривогами й випробуваннями,
які проходив завжди впевнено
й гідно.
Доречним є й те, що дирекція
Турківського НВК №1 запросила на патріотичний захід й
рідних Володимира Павлика,
зокрема дружину племінника,
також випускника, учасника АТО
Андрія Вовчика, Тетяну. Тут у 7
класі навчається внучатий племінник Микола, який також брав
участь у концерті.
Під час зустрічі у воїнів-афганців виникла цікава ідея, яку,
зрозуміло, треба буде погодити
з педагогічним колективом –
встановити на фасаді НВК пам’ятну дошку Володимиру Павлику. Більше того, вони зобов’язу-

ються за свої кошти виготовити
її.
А логічним завершенням
шкільного дійства став виступ
директора Оксани Фролової.
Перед тим, як подякувати гостям
за візит та цікаві розповіді, педагогам та учням за змістовну
концертну програму, вона пригадала історію більш ніж 30річної давності. Тоді в їхній школі
працювала вчителем початкових класів Ореста Солопатич,
син якої , також випускник школи, проходив службу в Афганістані. І весь педагогічний колектив бачив материнські страждання і переживання та відчував
її тривогу. На жаль, про Ігоря
Солопатича, як і про Володимира Павлика, сьогодні в школі згадують в минулому часі.
На завершення, Оксана Іванівна вручила квіти воїнам-афганцям, побажавши їм здоров’я,
оптимізму та витримки, та висловила надію, що такі цікаві
зустрічі, за їх участі, в навчальному закладі проходитимуть ще
не один раз.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІВ.
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
З 15 по 31 січня 2020-го року вчителі початкової школи мали можливість, при бажанні,
зареєструватися для участі в сертифікації педагогічних працівників. Як і в минулому році,
сертифікація проходитиме на добровільних засадах, причому вчитель має право відмовитися
від участі на будь-якому з етапів. Оцінювання проходитиме у три етапи: незалежне тестування, самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності та вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. Проте у Положення про сертифікацію педагогічних працівників цього року внесено деякі зміни.
Тож про те, як проходитиме сертифікація вчителів початкової школи у 2020 році, ми
попросили розповісти методиста відділу освіти Турківської РДА Лілію Гладиш.
– Наприкінці 2019 року Кабінет Міністрів України розглянув та вніс у Положення про сертифікацію
педагогічних працівників кілька змін, – розпочала Лілія Станіславівна. – Якщо у педагога вже є сертифікат про проходження сертифікації, виданий протягом останніх двох років, йому відмовлять у реєстрації для повторного оцінювання. За організацію незалежного тестування відповідає Український центр
оцінювання якості освіти та регіональні центри. В оновленому Положенні детально розписані всі
обов’язки та завдання УЦОЯО.
Учасники тестування, які набрали менше 60 відсотків від максимальної кількості тестових балів,
вважаються такими, що не склали його, та не допускаються до участі в наступному етапі. Ті педагоги, які допущені до наступного етапу, мають здійснити самооцінювання своєї діяльності з формування в учнів ключових компетентностей і вмінь. Для цього необхідно заповнити анкету самооцінювання, яку надасть Державна служба якості освіти. Вивченням анкет також
займатимуться спеціалісти ДСЯО, вони ж прийматимуть рішення щодо
допуску вчителя до наступного етапу сертифікації. Вивченням практичного
досвіду педагогів займатиметься також ДСЯО, вона ж обирає експертів.
Список експертів має бути оприлюднений на сайті установи. Учасникам
сертифікації заборонено проводити репетиції навчальних занять із метою
підготовки до приїзду експертів. Успішні результати сертифікації зараховуються як проходження чергової чи позачергової атестації. Тоді як негативний результат ніяк не впливає на атестацію.
– Чи отримають учителі, які успішно пройшли сертифікацію, надбавку до зарплати?
– У Міністерстві освіти і науки заявили, що з 1 січня 2020 року всі вчителі, які успішно пройшли
сертифікацію, отримуватимуть доплату у розмірі 20%. І місцеві органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування не повинні відмовлятися встановлювати надбавку. Таке рішення неправомірне, як і намагання посилатися на зупинення дії постанови Кабінету Міністрів від 10 липня 2019 року
№822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ
освіти і науки». Тим більше, що надбавка встановлена не постановою, а законом «Про освіту».
Слід сказати, що поступово сертифікація охоплюватиме все більшу кількість педагогічних працівників. Так у цьому році у ній візьмуть участь 2000 вчителів із усієї країни. Міністр освіти і науки України
Ганна Новосад підписала відповідний наказ. Згідно з ним, на кожну область виділена певна квота, яка
була розрахована пропорційно до кількості вчителів початкових класів у кожній області. У лідерах
Дніпропетровська (140 осіб), Львівська (140 осіб) та Одеська (124 особи) області: саме тут на сертифікацію можуть зареєструватися найбільше вчителів. Минулого року з нашого району успішно пройшли
сертифікацію три педагоги – Людмила Спурза (Розлуцький НВК), Оксана Ринчак (Сигловатський НВК)
і Галина Михайлик (Сигловатський НВК).
Уже запрацював і Реєстр сертифікатів педагогічних працівників. Відтепер можна без проблем перевірити наявність та відповідність сертифікату вчителя. До реєстру (https://info.edbo.gov.ua/) внесено всі
сертифікати педагогічних працівників, які успішно пройшли атестацію. Щоб отримати інформацію, потрібно сформувати запит на сайті ЄДЕБО, зазначивши прізвище, ім‘я, по батькові (за наявності) вчителя
та номер сертифіката.
Крім усього, слід зазначити, що вчителі Львівщини, маючи таку велику квоту, неохоче беруть участь
у сертифікації 2020 року. Очевидно це пов’язано з тим, що багато непорозумінь викликала сертифікація минулого року. За результатами попередньої сертифікації, із 100 максимальних балів ЗНО, найвищим був результат в 72 бали по Україні. Прохідними були 50 балів. Питання для ЗНО стосувались
різних галузей знань. І, за відгуками учасників ЗНО, вони були доволі складними.
Цьогоріч межу прохідності збільшили до 60 балів (тобто із запропонованих 100 питань учасник
ЗНО повинен правильно відповісти на 60 питань). Із 140 місць, які були заявлені для вчителів Львівської
області, зареєстровано трохи більше 130, серед них мали би бути 6 вчителів із Турківського району
(конкретною інформацією з цього приводу відділ освіти не володіє, оскільки сертифікація є добровільною). Тож 29 лютого педагоги початкової школи з Турківщини розпочнуть свою участь у першому
етапі сертифікації. Нам же залишається щиро побажати, щоб вони успішно її пройшли, продемонструвавши свої знання, вміння і навички.
Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

ДЕКЛАРУВАННЯ – ПО-НОВОМУ
З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно зазначати
відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
(УНЗР) та вказувати відповідні номери членів сім’ї. Такі зміни до статті 46 Закону України «Про
запобігання корупції» набули чинності 18 жовтня 2019 року.
Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, містить окреме поле для зазначення УНЗР суб’єкта декларування (розділ 2.1 «Інформація про
суб’єкта декларування» декларації) та членів його сім’ї (розділ 2.2 «Інформація про членів сім’ї
суб’єкта
декларування» декларації).
У разі відсутності у суб’єкта декларування або членів його
сім’ї УНЗР, передбачається можливість обрання суб’єктом
декларування відповідного значення цього поля — «не
застосовується». УНЗР – це цифровий, незмінний ідентифікатор людини, який допомагає швидко та достовірно встановити особу, представлений двома послідовностями з восьми
та п’яти цифр, розділених текстовим символом «-».
УНЗР присвоюється при оформленні одного із біометричних документів, чи то ID-картка, чи то паспорт громадянина
України для виїзду за кордон.
УНЗР є незмінним протягом усього життя громадянина (не
змінюється у разі зміни прізвища, імені або будь-яких інших
відомостей).
УНЗР прописаний на вашому документі, як вказано на малюнку.
Увага! Якщо ви раптом втратили біометричний документ, то відомості щодо вашого УНЗР ви можете
отримати у формі Довідки за заявою, особисто або законним представником, у будь-якому підрозділі
Державної міграційної служби. Дана послуга надається до трьох робочих днів.
Оксана БАБУНИЧ,
начальник Турківського РВ ГУ ДМСУ у Львівській області.
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Колективи Турківської ДПІ та Самбірського управління ГУ
ДПС у Львівській області щиро вітають з ювілеєм старшого
державного ревізора-інспектора Валентину Михайлівну Ігнацевич.
Шановна Валентино Михайлівно! Бажаємо Вам міцного
здоров’я, щастя, благополуччя, сімейного затишку, успіхів у
всіх починаннях та сподіваннях. Хай Вас підтримують та надихають рідні люди. Хай доля
збагачує життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення.
В святковий день прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у Вас гаразд.
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя і добро!

Дорогих та люблячих кумів та хресних батьків – Миколу
Васильовича та Антоніну Миколаївну Пелюшкевичів з прекрасним золотим ювілеєм – 50-річчям подружнього життя,
який відзначатимуть 23 лютого, щиросердечно вітають кума
Катерина та похресниця Оксана з сім’єю.
Чудове свято, важлива дата з нагоди прожитих 50 років разом! Бажаємо вам, шановні, на довгі роки залишатися одне
для одного найніжнішим і наулюбленішим діамантом. Бажаємо здоров’я, сімейного розуміння, достатку і
душевної радості, Божого благословення і ласки на многії і благії літа!
Хай поруч будуть віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь любов’ю хай зігріє,
Щоб довгим і легким був ваш життєвий путь.

23 лютого святкуватиме свій 65-річний ювілей прекрасна
душею людина, щира, добра, уважна подруга, дієтсестра
харчоблоку КНП «Турківська ЦРЛ» – Мирослава Іванівна
Яворська.
Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо дорогу іменинницю і бажаємо їй неба безхмарного, настрою гарного,
здоров’я без ліку і довгого-довгого щасливого віку!
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться,
Хай щастя і радість приходять
до хати.
Хай доля дарує ще років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
З повагою – Софія Сливар, Світлана Писанчин і Галина
Мельник.

У ЛОСИНЦІ ГОРІВ
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
У понеділок, 17 лютого, о 03.48 год., до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Лосинець.
До місця події негайно було направлено пожежно-рятувальне
відділення 28-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Турка
та 58-го державного пожежно-рятувального поста смт.Бориня.
Пожежу локалізовано о 05.06 год. та повністю ліквідовано о 05.42
год. Вогнем повністю знищено покрівлю та дерев’яну обшивку на
площі 40 м.кв., пошкоджено перекриття на площі 60 м кв, стіни – на
площі 50 м кв.
Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.
До ліквідації пожежі було залучено 7 чоловік особового складу та
2 одиниці спецтехніки.
Наш кор.

СХОЖЕ НА МАРИХУАНУ
Працівники Турківського відділення поліції виявили та затримали на залізничному вокзалі м. Турка заїжджого громадянина, в якого вилучили речовину темно-зеленого кольору, зовні
схожу на марихуану.
По даному факту відкрито кримінальне провадження. Підозрілу
речовину скеровано на експертизу.
Наш кор.
Продаж, активація, підключення офіційних тюнерів УТБ призначення VIASAT. Тел.: 0669768127
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НИЖНЄ ВИСОЦЬКЕ ТА ТУРКА
СТАЛИ ЧЕМПІОНАМИ
У неділю завершилися чемпіонати
району з міні-футболу
Майже місяць у спортивному залі Турківського НВК тривали районні змагання з міні-футболу. Десять дорослих команд
(по дві – з Турки та Явори, Борині, Бітлі, Сянок, Прислопа, Вовчого, Завадівки) та 6 – юнацьких (Турка, Явора, Ільник, Нижнє
Висоцьке, Боберка, Вовче) в цікавих та видовищних поєдинках
визначали між собою переможців та призерів цих змагань.
Регламент юнацького чемпіонату передбачав ігри команд
«кожна з кожною» в одне коло.
За результатами одноколового
турніру, у півфіналах зустрілися
команди, що посіли 1-3 та 2-4
місця в турнірній таблиці.
У першому півфіналі команда
Нижнього Висоцького здобула
перемогу над однолітками з
Вовчого, а у другій парі сильнішою була команда Турки. У грі
за третє місце Явора, з рахунком 8:3, перемогла команду
Вовчого.
Фінальна зустріч, як і належить, стала окрасою змагань.
Видовищна, вперта, на межі
фолу, гра стала багатою на
емоції та голи. Краще використати свої моменти біля чужих
воріт та надійно захистити свої
вдалося юнакам з Нижнього
Висоцького. Перемога команди
в фіналі з Туркою і – довгоочікуване чемпіонство!

У дорослому чемпіонаті команди були поділені на дві групи. За підсумками одноколового турніру, по дві кращі команди
потрапили до фінального етапу,
а команди, що посіли треті-четверті місця в групах, зіграли в
турнірі «Кубок Надії».
У кубкових півфінальних поєдинках сильнішими були команди з Прислопа та Борині.
Вони і розіграли головний приз
та медалі міні-турніру. На груповому етапі ці команди вже зустрічалися і тоді перемогу здобула команда з Борині. У фіналі ж
Кубка перемогу святкували
гравці команди з Прислопа –
7:4.
До фінального етапу чемпіонату вийшли обидві команди з
Турки та обидві – з Явори. Згідно
регламенту змагань, в одноколовому турнірі, в іграх «кожна з
кожною», визначилися переможець та призери змагань, при-

«БОЙКIВЩИНА»
чому інтрига тривала до останньої зустрічі чемпіонату. Заключний поєдинок між командами
Турки та Явори-2 закінчився з
рахунком 5:3 – на користь господарів змагань та визначив:
Турка – переможці, Явора-2 –
срібні призери змагань. Трохи
раніше бронзові медалі здобули гравці основної команди Явори.
Нагородження команд-учасниць та кращих гравців дорослих
та юнацьких змагань провели
голова федерації футболу Турківщини Сергій Рик та начальник
відділу спорту Турківської РДА
Василь Поточний.
Кращими у номінаціях юнацького чемпіонату району стали:
кращий бомбардир – Михайло
Лешко (Нижнє Висоцьке), кращий гравець – Микола Ірод
(Нижнє Висоцьке), кращий воротар – Микола Гошовський (Явора).
У дорослих: кращий бомбардир – Мар’ян Ільницький (Турка), кращий гравець – Олег Бабич (Турка), кращий воротар –
Петро Дудинець (Явора).
Переможців та призерів
юнацьких та дорослих змагань
нагородили медалями та кубками. Та найголовніше – команди
отримали професійні м’ячі для
занять міні-футболом.
За допомогу в організації та
проведенні змагань подяки отримали директор Турківського
НВК Михайло Блажівський та
вчитель фізкультури Турківського НВК Андрій Розлуцький.
Організатори змагань також
зробили для учнів Турківського
НВК подарунок – м’яч для занять міні-футболом.
Зимові змагання завершені,
на черзі – весняний турнір на
штучних майданчиках.
Сергій РИК.

УСПІХИ ЮНИХ ШАШКІСТІВ ТУРКІВЩИНИ
У Львові відбувся чемпіонат Львівської області з шашок64 серед юнаків та дівчат
Успішно виступили в цих змаганнях учні Турківської ДЮСШ «Юність» (директор Василь Ціко),
які завоювали 10 медалей. Основна боротьба розгорнулася між шашкістами Турківщини (тренер-викладач Богдан Москаль) та шашкістами Яворівщини (тренер Юрій Кунець).
Так серед юнаків 2007 р.н. і молодших, переможцем став турківчанин Андрій Кузьо, який продемонстрував зрілу гру, і тільки один поєдинок завершив внічию з молодшим братом Ігорем, який посів друге
місце у цій групі, третє - у турківчанина Святослава Сенчишина.

Серед дівчат 2007 р.н. і молодших, переможцем стала Соломія Кунанець (Яворівський район).
Ірина Малетич посіла друге місце, а третє розділили між собою Діана Ференц та Софія Марусяк (всі – з Турки).
Серед молодших дівчат до 10 років, чемпіоном області стала турківчанка Павліна Голованич, а другою її
сестра Вікторія.
Серед юнаків до 10 років чемпіоном став Іван Щегольський, а серед юних надій до 8 років – його брат
Михайло Щегольський (обидва – Яворівський район). Срібну медаль серед юнаків до 8 років, одержав
турківчанин Андрій Галич, а наймолодша учасниця турківчанка Тамара Мурис – одержала золоту медаль
серед дівчат до 8 років.
Тепер кращі юні шашкісти області готуються до чемпіонатів України з шашок серед юнаків і дівчат, які
відбудуться у березні у Вінниці та Полтаві.
Василь ПОТОЧНИЙ,
начальник відділу спорту, оборонної роботи та цивільного захисту Турківської РДА.

5 стор.

Любиму, щиру і прекрасну душею дружину, маму та бабусю, жительку с. Явора – Світлану Степанівну Юсипович –
з ювілейним днем народження щиросердечно вітають чоловік Іван, дочка Марія, син Іван, зять Сергій та внучка Софійка.
Від щирого серця рідні бажають міцного здоров’я, щастя, радості, достатку, Божого благословення на многії літа.
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!

Найкращу, добру, щиру дружину, маму, дочку, сестру, жительку с. Ільник – Тамару Михайлівну Янінович – з 25річчям від дня народження, який святкує 21 лютого, від
щирого серця і з великою любов’ю вітають чоловік Сергій, сини Арсенчик і
Євгенчик, мама Іванна, свекруха Оксана, свекор Микола, брат Михайло, братова Оля і бажають дорогій ювілярці
міцного здоров’я, радості, достатку, Божого благословення на щодень.
У честь Твого ювілейного дня
Для Тебе – найкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Твій вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай Бог помагає Тобі у житті!

Педагогічний колектив Ісаївського НВК щиросердечно
вітає вчителя початкових класів Марію Степанівну Бегей з
ювілейним днем народження і бажає міцного здоров’я,
щастя в сім’ї і достатку в домі, опіки Ангелаохоронця і Божої ласки на многії і благії літа.
Хай будуть з Вами віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу, світлу
путь!

15 лютого відсвяткував свій 84-ий день народження люблячий чоловік, добрий, щирий, найкращий у світі батько,
дідусь та прадідусь, житель с. В.Висоцьке – Іван Лук’янович Загорянський.
З нагоди дня народження його щиро вітають дружина
Гонората, син Іван, невістка Олена, дочка Іванна, зять Степан, онуки Стефа, Давид, Богдан, Анна, Володимир з дружиною Лілею, Діана, Андрій, правнуки Вероніка, Лоренцо,
Емануїл, свахи Ірина та Анна з Турки і бажають шановному
імениннику міцного здоров’я – з роси і води, родинного
тепла, світлої радості в житті. Многая і благая Вам літ!
Дозвольте Вас сердечно привітати
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато,
Хай буде світлим кожен день в
житті.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Дорогу похресницю, добру, щиру, мудру, люблячу онучку,
племінницю, жительку с. В.Висоцьке – Сілвану Комарницьку з ювілейним днем народження щиросердечно вітають
хресний тато Віктор, бабуся Ольга, цьоці Іванна та Людмила з сім’ями, вуйко Руслан
з сім’єю і бажають іменинниці міцного
здоров’я – з роси і води, тепла і любові
від рідних, життєвого оптимізму, миру,
благополуччя, Божого благословення
на довгі і щасливі роки життя.
Хай віра, надія, любов із Тобою
Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття.
Від лиха і смутку, від горя й тривоги
Хай Ангел з небес захищає крильми.
До успіху й щастя ведуть всі дороги –
Тобі це сьогодні бажаємо ми!
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ЗАГАРБНИЦТВО МОСКВИНА
Нам тільки сакля очі коле,
Чого вона стоїть у вас,
Не нами дана.
Т.Шевченко
Там, де стала московська нога – є московська земля.
Ф.Достоєвський
Зовнішні вияви московського загарбництва (імперіалізму)
пояснюють загарбництвом москвинів (царів та урядів). Несила подивитися глибше, побачити саме джерело московського загарбництва, побачити оті внутрішні сили, що породжують і живлять його. Тих сил є кілька.
Московщина потребувала грошей на зброю, бо сусідні держави росли культурно і економічно, отже і військово. Збільшувати податки уряд не міг, бо не залишалося вже нічого ще не
оподаткованого, а старих податків не могли зібрати всіх. Залишалося грабувати сусідів. Московський народ за наказом
свого царя радо йшов підбивати, поневолювати, визискувати, обкрадати сусідні народи. Замість працювати і віддавати
панові доробок, надходила золота нагода самому стати паном, забирати все у підбитого народу. Щонайменше – бути
підпанком, наглядачем, погоничем, жандармом на легкому
хлібі десь у підбитій Україні, Кавказі, Азії. А в якому краї жити
– москвинові байдуже. У кожному підбитому краї він почувається паном, бо має владу наказувати і право та силу
грабувати.
Отже московське загарбництво постало і живиться не з
примхи чи жадоби самих московських царів, урядів, а також
вдачею та світоглядом самого московського народу. «Что
взято – то свято», – каже москвин. А взято самої землі чужої
стократно більше, як мали своєї. Так московська держава
мала у:
XIII ст. - 216.000 кв.км;
XIV ст. - 560.000 кв.км;
XV ст. - 8.720.000 кв.км;
XVII ст. - 14.392.000 кв.км;
XVIII ст. - 17.080.000 кв.км;
XIX ст. - 22.000.000 кв.км;
XX ст. - 23.000.000 кв.км.
Московщина загарбала: 1556 р. Татарську Орду, 1581-1645
– Сибір, 1709 – Україну, 1721 – Прибалтику і Фінляндію, 1739 –
Східну Чорноморщину, 1783 – Крим, 1792 – Західну Чорноморщину, 1772-1792 – частину Польщі, 1813 – Грузію, 1815 – решту Польщі та Бесарабію, 1854 – Амурщину, 1865 – Туркестан,
1881 – Хіву, Бухару.
«За 234 роки (з 1228р.) Московщина мала 160 війн зовнішніх
і 90 домашніх. За 103 роки (1492-1595) Московщина воювала
50 років. Отже, в середньому один рік воювала, а один готувалася до наступної війни». За останні 200 років Московщина
воювала 128 років. Це були загарбницькі війни і лише 4 оборонні. Ті оборонні тривали 4 роки.
Більшовицька Московщина воювала: 1917-19 pp. Україну,
1920 р. – Польшу, 1921 p. – Казахстан і Грузію, 1922 р. – Туркменистан, Таджикистан і Україну (селянські повстання), 1929
р. – Китай, 1936 р. – Японію, 1939 р. – Фінляндію, Польшу,
Румунію, 1941-45 pp. – Німеччину, 1945 р. – Японію, 1956р. –
Мадярщину. Тепер у московському ярмі є 178 мільйонів люду
(разом із сателітами). За переписом 1926 р. в СРСР було:
москвинів 52%, а немосквинів – 48%. А за переписом 1939 р.
було: москвинів 58%, а немосквинів 42%. Отже, москвинів
збільшилося на 6%, а немосквинів зменшилося на 6%. Це за
московською «статистикою».
Московське загарбництво почалося від заснування держави, коли Андрій Боголюбський сплюндрував 1169 р. Київ.
Його син Юрій Суздальський не брав участі у бою під Калкою
1223 p. Він хотів, щоб татари побили київських князів, а сам,
зберігши військо, став би найсильнішим з них і міг запанувати
над усіма. Далі безперервно загарбували сусідні землі всі
івани, петри, катерини, миколи, Ленін, Хрущов.
Міністр Катерини II Платон Зубов склав список держав та
династій, що їх має Московщина віддати Європі. У тому списку немає Швеції, Прусії, Польщі, Австрії, Данії, Туреччини. Де
ж вони поділися? Відповідь на це дає його проект московської
імперії. У тій імперії мало б бути шість столиць: Петербург,
Москва, Астрахань, Відень, Костянтинопіль і Берлін. У кожній
столиці – король, підлеглий московському імператорові. Чи ж
тепер у Берліні, Варшаві, Празі, Софії, Будапешті, Бухаресті не
васали імператора Микити?
Понад сто років тому монархіст Ф.Тютчєв подав проект
московського загарбницького месіанізму. Той проект: 1)
відновлює Візантійську імперію, але столицю переносить із
Царгорода до Петербурга; 2) об’єднує всі християнські церкви в одну православну. Замінімо монархічну термінологію на
соціалістичну (Візантію – III Інтернаціоналом, православну церкву – комунізмом) і маємо докладну копію промов та писань
радянських тютчєвих. «Двадцяте століття належить нам,
москвинам».
Під час війни 1939-45 pp. у Москві перебувало чимало емігрантів-комуністів із слов’янських земель, зайнятих німцями, Уряд СРСР створив з них т.зв. «Всеслов’янський З’їзд»,
створив 1943 р. в Югославії «Всеслов’янський комітет» з
сербським комуністичним генералом М.Масларічем на чолі,
повторив 1941-45 pp. «Слов’янський комітет» в Канаді, США,
Франції, Англії, Південній Америці.
Чому московські комуністи відновили старе монархічне т.зв.
«слов’янофільство»? Бо всі москвини – монархісти і соціалісти – розуміють «словянофільство» і панславізм лише як панмосковізм.
Знищивши 1775 р. оборонця України – Запорізьку Січ,
Московщина розв’язала собі руки загарбувати українську землю, відібрала 1776 р. у 25 тисяч заможних козаків (як бачимо,

почали розкуркулювати українців не соціалісти 1930 року, а
монархісти 1776 року) землю і роздала москвинам. Тоді одержали: князь П.Вяземський 52 тисяч десятин, князь Г.Потьомкін – 42 тисячі, граф І.Сковронський – 39 тисяч, московські
полковники – по 10 тисяч, офіцери – по 5 тисяч. Пізніше одержали ще: П.Вяземський – 200 тисяч, Г.Потьомкін – 150 тисяч,
8 генералів – по 3-6 тисяч, 18 офіцерів – по 2-4 тисячі. Потім
сотні і тисячі москвинів одержували українську землю. Лише
на обширі між Бугом і Дністром і лише за 10 років (1776-1786
pp.) Московщина загарбала 4,5 млн. десятин української землі,
що її щедро поливали своїм потом і кров’ю наші прапредки ще
5 тисяч років тому.
Та Московщина загарбувала в Україні не лише землю. У
правосвідомості москвина – від XII ст. до сьогодні панує неписаний закон, за яким «имение» (земельний маєток) означає не лише землю, а й усе, що на тій землі стоїть, росте і
живе, себто разом з худобою і людьми. Селян уважали невіддільною частиною «имения», тобто землі, на якій вони жили.
Загарбані Московщиною українські землі не були «диким полем», як пишуть московські історики. Та земля була заселена
українцями. Отже, вони автоматично стали кріпаками нових
московських поміщиків. Із 100 тисяч вільних козацьких господарств лишилося 1752 р. лише 2959. Роздавалася українська
земля не лише вельможам, генералам, а й московським селянам та іншим чужинцям. 1753 р. прислано з московщини 40
тисяч селян і роздано їм (задарма) землі над Дністром. Року
1781 прислано ще 50 тисяч. Потім ще, та й самі вони приїздили тисячами. Московщина навіть сплачувала переїзд чужинцям і надавала всіляку іншу допомогу.
Чорне море було однією з найголовніших основ могутності,
добробуту і культури українського народу та держави. І цю
основу Україна боронила тисячоліттями. Втрачаючи її, не раз
знову повертала. Не допустити український народ до Чорного
моря (а з нього і до Середземного і в океан) – було і є стратегічною метою всіх ворогів України. Німеччина ще перед А.Гітлером уклала план незалежного Криму під своєю зверхністю.
По 1917 р. такі плани мала Туреччина. Кубанська Чорноморщина, заселена нащадками запорожців, а московська «демократія» не лише не прилучила її до УРСР, а й заборонила
школи, часописи, український театр на Кубанщині. Вона прилучила Крим до УРСР, але не тому, що поступилася тискові
України, Московщина хоче мати свій тил в Україні, тому не
дозволяє розвиватися в Криму українській культурі, хоч там
українці становлять 40% населення.
На початку царствування Петро І хотів побудувати Петербург на Чорному морі, розпочав будувати на Азовському морі
пристані і канал Волга-Дон. Та Карловецький мир 1699 р. примусив його будувати нову столицю на півночі.
Московський уряд відділив 1896 р. від Кубанщини вузеньку
смугу Чорноморського узбережжя і зробив з неї окрему
Чорноморську губернію, хоч кількості землі та людей там вистачало лише на кілька повітів. Причина? На узбережжі мали
будувати зимові палаци московські царі та вельможі, заселити самі москвини, щоб не допустити нащадків запорожців,
кубанців до Чорного моря. Монархічна Московщина намагалася відрізати Україні доступ у світ до моря, а більшовицька
намагається відокремити Україну ще й від Західної Європи,
вивозячи галичан на схід, а до Галичини – сотні тисяч москвинів.
До 1775 року існувала у Південній Україні незалежна
республіка – Запорізька Січ з величезними обширами землі,
мала своїх громадян: козаків, селян, міщан, незалежний уряд,
вільне військо, власні закони. Ця запорізька республіка вела
власну, незалежну зовнішню політику, мала послів у європейських державах, що фактично визнавали її незалежність,
підписуючи з нею державні угоди та присилаючи послів. Це
робила навіть і Польща, хоч офіційно вважала запорожців
лише своїм допоміжним військом. Цю українську республіку
не раз пробували знищити тодішні великодержави: Туреччина, Польща, москвини. Її передовий загін – Запорізький
Лицарський Орден торував їй шляхи до Чорного моря. Отже,
Московщина насамперед знищила той Орден і Республіку.
Сильніше за Московщину Польща теж прагнула цього, але
скінчила Хмельниччиною. Знаючи це, Московщина вжила поради китайського стратега і після Полтави почала зміцнювати свої залоги по всій Україні та оточувати Січову Республіку
колоніями москвинів, німців, сербів. Найбільшою була Новосербія. Туреччина і Мадярщина гнобили слов’ян на Балканах, і
ті шукали нових земель поселення. Гурт австрійських сербів
на чолі з Іваном Хорватом просив московський уряд дозволу
оселитися в Україні. Московщина дуже радо віддала їм землі
Січової Республіки. За московським планом сербська колонія
мала бути на взірець українського козацтва, себто серби
могли обробляти землю, водночас охороняючи кордон від
Туреччини, заснувати свій полк, які були тоді в Україні.
І.Хорват зобов’язався привести люду на два полки по 4
тисячі в кожному. Московський уряд платив усі видатки на
переселення і облаштування, видавши 50 тисяч рублів, а
також звільнив сербів від податків назавжди, навіть від мита
в торгівлі з закордоном. Землю одержували задарма. Аби ще
більше заохотити переселенців, московський уряд надав кожному, хто їх привів, військові звання з усіма правами, в тому
числі і на кріпаків. Хто привіз 100 людей, одержував звання
капітана, за 75 – поручника, за 50 – прапорщика і команду над
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своїми людьми. І.Хорват одразу став полковником і
командувачем майбутніх сербських полків.
Крім подарованої української землі, грошової допомоги на
облаштування московський уряд платив кожному сербському полкові 35 тисяч руб. за мирного часу і 155 тисяч руб. за
воєнного щороку. Кожна піхотна сотня одержувала 175 квадратних кілометрів землі, кінна – аж 365 кв.км. Капітан одержував 100 десятин, поручник – 80, прапорщик – 50, солдат –
25 десятин. Фактично ж діставали вчетверо більше, бо одержали землі на два полки (8 тисяч люду), а приїхало лише 1800.
Подаровані сербам землі сам московський уряд колись визнав (у наказі цариці Єлизавети) власністю запорожців. Запорожці мали грамоти правовласності на ці землі від польських
королів, від українських гетьманів. На протести запорожців
московський уряд відповів, що юридично ті землі вважаються незаселені, бо 3 тисячі козацьких господарств там заснували без дозволу московської влади. Отож козаків уряд наказав виселити, а землю передати сербам. Проти того наказу запротестували ... серби. Чому? Серби вважали себе вищими за місцеву людність, панами, і не збиралися самі обробляти землю, а віддавали в оренду українцям, які донедавна
були її власниками. І коли уряд наказав українців виганяти,
серби просили залишити їм робітників. Серби лише випасали
худобу, гнали горілку та торгували. Торгівля приносила їм великі
прибутки (не платили податків, мита). Серби багатіли, ставали новими панами в Україні, грабували українців, забирали
їхні воли і вози, викрадали навіть людей. Озброєні сербські
ватаги йшли до сусідніх полків (земель), хапали там людей і
гнали до Новосербії, де записували як сербів чи джурів.
І.Хорват переконав московський уряд, що зможе виконувати свої обов’язки, коли матиме людей для обробітку його
землі. Уряд дозволив, але не українців, а привезених з Балкан. Тоді серби почали переманювати або викрадати українців
з польських володінь і записували їх сербами чи джурами. Ті
українці були кріпаками у поляків, а у сербів лише напівкріпаками, отже не втікали назад. Щоб обернути тих напівкріпаків
на кріпаків, серби вимагали для себе від московського уряду
дворянство. Уряд погодився. Задля порівняння можна пригадати, що московський уряд не визнавав дворянства навіть
за старою, з діда-прадіда українською шляхтою, наданого їй
грамотами польських королів. А володіти землею за московським законом мали право лише дворяни. З 200 тисяч
української шляхти московський уряд визнав дворянами лише
750 осіб, ясна річ, лише таких, що їхні діди не виявили «мазепинского сепаратизма», обернула на кріпаків багато нащадків
тих невизнаних шляхтичів. СРСР приймає до нового дворянства – КПРС за тією самою ознакою: щоб не були «мазепинцами, петлюровцами, бандеровцами».
Українці хапалися за зброю, але Москва прислала сербам 1
тисячу казанських татар, 1 тисячу донських козаків, астраханський полк і московський полк. Отже, 1800 сербів, які мали
охороняти кордон від Туреччини, самих охороняло 3,5 тисячі
московського війська. Це лише підлило олію до вогню. Заносилося на нову Хмельниччину, що винищила б упень і зайд, і
московську владу в Україні. Командувач московським
військом в Україні М.Муравйов побачив цю загрозу і послав
до Петербурга звіт про всі шахрайства, злодійство, грабунки
сербів на чолі з І.Хорватом. Уряд викликав І.Хорвата до Петербурга на допит. Той на досвіді з турецькими вельможами
пізнав, що найбільше переконує азіатів: приїхав з хабарами, і
сенат виправдав І.Хорвата і звільнив з посади М.Муравйова.
Цариця послала генералів обстежити оборонні лінії на півдні
імперії, де вони переконалися: її не існує, самі лише серби –
торгівці, побачили також і причину «гайдамаччини». Скінчилося тим, що І.Хорвата засудили до страти, а з Новосербії
утворили московські полки з московськими офіцерами. Москва витратила на Новосербію 700 тисяч рублів готівкою, а не
готівкою десятикратно більше, хоча знала, що їй нічого б не
коштувало заселити Південну Україну (і побудувати там десять оборонних ліній) українцями. Треба було лише дозволити
українцям оселитися там. Більше нічого. І це українці пізніше
довели. Вони таки заселили Південну Україну, дійшли до Чорного моря, хоч Московщина всіляко намагалася зупинити їх. І
навіть такі загарбники над загарбниками, як теперішні московські «вожді» змушені визнати «Новоросію» за Україну.
Московщина й далі боялася доступу України до Чорного моря
і невдача з Новосербією не зупинила її повторити те саме (з
ще більшими затратами) в Південній Україні, що її Московщина
поспішила переназвати «Новоросією». Кубанський чорноморський порт перезвала на «Новороссийск». Катерина II 1762
р. закликала європейців оселюватися в Південній Україні.
Перекладене усіма європейськими мовами те запрошення
поширювали московські посольства. Уряд створив навіть
окрему «Канцелярію допомоги іноземцям», її очолив усемогутній Г.Орлов. Лише на перевезення чужинців уряд виділив
200 тисяч рублів.
Та європейці не вірили московським обіцянкам, бо знали,
що в Московщині закон – примха кожного «начальника», їхати
не квапилися. Уряд два роки пізніше проголосив «План поселения в Новороссийской губернии», що здивував усіх нечуваним в історії Московщини лібералізмом: кожному чужинцеві, що привезе поселенців, надається офіцерське звання,
дворянство, право володіти землею і кріпаками.
Переселенець може одержати безплатно в спадкову
власність по 25 десятин на кожну привезену родину,
звільняється від служби у московському війську навіть під
час війни, одержує право вільно торгувати будь-яким крамом ( в Україні українці не мали цього права, а москвини
мали), вписуватися до купецького стану (у Московщині переходити з одного стану до іншого було заборонено). Хто хотів
закласти якесь підприємство, діставав державну позичку під
малий відсоток і на довгі строки. Ремісники одержують
безпроцентну позичку. Хто садив виноградник, тутові дерева, міг безмитно 10 років продавати за кордон вино, шовк.
Хто розводить овець чи коней, не платить ніяких податків 15
років. Школи колоністам – безплатні. Але все це – ЛИШЕ ЧУЖИНЦЯМ, а українцям ЗАБОРОНЯВ ОСЕЛЮВАТИСЯ В
ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ. СРСР тратить на поселення москвинів в
Україні значно більше, а щоб знайти їм місце, вигубив голодомором і вивіз з України понад 15 мільйонів українців.
(Продовження на 7 стор.)
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«БОЙКIВЩИНА»

ЗАГАРБНИЦТВО МОСКВИНА
(Продовження. Початок на 6 стор.)
З Європи приїхали до незнаної «Новоросії» лише ті, що не
мали нічого: голота, пройдисвіти, мало хто з них узявся працювати на землі. Чому ж мало привозили тоді москвинів?
Причин кілька. Найголовніші: москвин не любить землеробства, а шукає легкого хліба; вони були кріпаками, отже довелося б відбирати у дворян. І нарешті головна причина: татари
кочували аж до теперішнього Нікополя, напали 1769 р. на «Новоросію», дійшовши аж до Єлисаветграда. Нищили, палили
все на своєму шляху. Переляк москвинів був жахливий, не
лишилося жодного московського офіцера, у сотнях лишалося
по 10-15 вояків, отже переселятися до небезпечної країни зі
своїми кріпаками московський поміщик боявся. Але найбільше боялися вони запорожців. В архіві канцелярії Новоросійської губернії є тисячі скарг москвинів та інших зайд на «разбои»
запорожців, які були оборонцями селянства. Та й селяни не
боялися взяти шаблю в руки. Єдиним способом покінчити з
загрозою для зайд було знищення Запорізької Січі. Московщина певний час терпіла, бо Запоріжжя заступало шлях туркам
і татарам. Щойно турецька загроза зменшилася, після війни
1775 року Московщина знищила Запорізьку Січ. І лише тоді
змогла загарбувати українську землю і запроваджувати в
Україні своє кріпацтво.
Що робила Московщина там, де не було кому захистити
народи, показує доля башкирів та калмиків. Загарбавши Башкирію та Калмикію (Московщина завжди нищила історичні назви: Башкирію обернула на Уфімську і Оренбурзьку губернії,
Калмикію – на Самарську, Польщу – на Привіслінський край,
Естонію – на Ліфляндську губернію, Латвію – на Курляндську
і т.п.), Московщина проголосила їхні землі власністю держави
і одразу послала туди своїх урядовців та військові залоги.
Урядовці мали право купувати «государственные» землі на
вигідних умовах. Ген. А.Юзефович купив 1 тисячу га за 4800
руб., а за місяць продав башкирам (колишнім її власникам) за
25 тисяч руб. Його ад’ютант купив за 500 руб., а через кілька
днів продав башкирам за 15 тисяч. Інші, купивши по 2 руб. за
гектар, орендували башкирам за 12 руб. щороку. Отже, Московщина не лише загарбала у башкирів землю, але й продаючи їм же, грабувала подвійно. Земельних карт не було, і москвини купували «на око» цілі повіти. Кілька купців з Москви
разом з місцевими урядовцями купили за 21 тисячу руб. повіт,
що офіційно мав 30 тисяч га, а фактично – 70 тисяч га. Башкирів, що пробували не віддавати своєї землі, Московщина
висилала до Сибіру. За коротких 20 років колись заможня
Башкирія обернулася на країну голодних, обдертих, виснажених людей, що масово вимирали. Таке «присоединение
окраин». Так само Московщина вигубила і калмиків. їхня земля (Саратовщина) врожайна, і калмики були заможні. Загарбавши у них понад мільйон гектарів, Московщина спочатку
вивозила з Саратовщини мільйон тонн зерна, хоч населення
теж масово вимирало з голоду. Лише за 9 років (1878-1887)
вимерло 25% калмиків. Рятуючись, калмики втекли 1770 року
до Китаю, забравши з собою, що могли, на 60 тисячах возах.
За 30 років московського панування половина Саратовщини
стояла пусткою, в бур’янах. Дізнавшись про це, українці купували покинуті москвинами землі і переселювалися туди, і за
10-15 років там постало кілька десятків великих, заможних
українських сіл. Московщина зробила 1930 р. те саме, що колись з калмиками: вивезла до Сибіру, а їхні господарства роздала москвичам. За 5-10 років ті заможні господарства москвини обернули в руїни.
На Кавказі Московщина загарбала в Грузії понад 100 тисяч
га землі, хоч там кожен її метр дорівнює гектарові в степу.
Грузія прилучилася 1783 р. до Московської імперії на таких
самих умовах, що й Україна 1654 p., себто на федеративних
засадах. Зазвичай Московщина проголосила грузинські землі
власністю «Российского государства», ніби завоювала Грузію, і продала грузинської землі: 23 тисячі га своїм офіцерам,
26 тисяч га – своїм урядовцям і 50 тисяч га іншим москвинам,
що налетіли, мов сарана, у благодатний край. Натомість почала нищити грузинську провідну верству, вивезла грузинських князів та чимало шляхти в Україну і наділила їм трохи української землі на прожиток. Чимало нащадків тих грузинів помосковщилися і стали московськими патріотами.
Міністр тимчасового уряду А.Церетелі поставився ворожо
до державної незалежності України.
Загарбавши бакинські нафтові землі, москвини хапали їх,
хто скільки міг. Генерал Н.Старосельський, князь Вітенштейн,
князь Амілахов, князь Н.Гагарін та інші взяли по 10 га; губернатор свої 5 га виміняв на 7 тисяч орної землі на Ставропільщині і т.п.
Після польського повстання 1863 року Московщина відібрала в поляків понад 100 тисяч га землі і роздала її своїм урядовцям. Використовуючи нагоду, Московщина відбирала землю в білоруських селян, що не брали жодної участі у польському повстанні. Губернатор Мінської губернії Ф.Токарьов загарбав 1874 р. у селян 3 тисячі га, вимагаючи платити йому
оренду; тих, хто не хотів платити, приборкувало військо.
До XIX ст. у Східній Європі ще не існувало досить розвинутої фінансової системи, грошей в обігу було обмаль. Держава
платила своїм урядовцям мало, а виділяла їм певну кількість
землі «на прокормление» в тимчасове користування. Перестав служити – земля поверталася державі, віддавалася
новому урядовцеві. Певна річ, урядовці та офіцери намагалися отримати ту землю в спадкову власність. Бажаючи заселити Україну москвинами, уряди не забирали землю в тих
офіцерів чи урядовців, що скінчили службу, і передавали їм у
спадкову власність тимчасові землі. Так у Південній Україні
75% землі стало власністю московських офіцерів та урядовців, їхніх нащадків. В архівах «Новороссийской губернии»
знаходимо прізвища самі московські та змосковщених німців:
губернаторів О.Мельгунова, М.Леонтьєва, Ф.Воєйкова,

Г.Потьомкіна, О.Ісакова, І.Кастюріна, І.Глєбова, Н.Лопухіна,
І.Бібікова, командирів фортець, різних начальників полків: А.Глєбова, Ф.Гурьєва, М.Муравйова, Г Толстого, П.Волкова,
Ф.Сємьонова, Є.Арапова, В.Мещерського, І.Ларіна, В.Щеткова, В.Черткова, А.Алімова, В.Чернова, С.Нєєлова, К.Пімєнова, Л.Зверєва. Прізвищ середніх та менших начальників десятки тисяч.
Єдиний, хто твердо тримався землі, був українець. І хоч
московський уряд поставив «заградительные отряды», що
не пускали українських робітників на Південь, а тих, хто якось
діставався, завертали московські землевласники, в Південній
Україні переховували українських робітників, записуючи їх до
місцевої людності, видаючи місцеві пашпорти. Погрози уряду
карати за це лишилися на папері, бо ж місцева московська
влада складалася з землевласників, що потребували робітників. Проф. Г Тілтман писав: «Українців прозвано британцями Східної Європи» Дуже влучно! Українці, як і британці, своєю
ініціативністю, працьовитістю створили цивілізацію і культуру вищу за ту, що їх оточувала. Також українці, як і британці,
мають (на погляд їхніх ворогів) ту хибу, що не розуміють, що
їх переможено». Англо-сакси були і є творцями цивілізації на
диких землях усіх п’яти континентів. Зрівнятися з ними можуть лише українці. Погляньмо на Зелений, Сірий Клини та
інші поселення українців в Азії, у Південній Америці, в Канаді.
Так і в Південній Україні українці перемогли своїм мирним творчим генієм величезну, деспотичну силу московської імперії,
що не допускала Україну до Чорного моря. Українці таки заселили, всупереч московському спротиву, всю Південну Україну і стали твердою ногою на Чорноморщині. Уряд Керенського
не дозволив українських шкіл та часописів у «Новороссии»
Те саме роблять більшовицькі уряди Москви.
Погляньмо, як заселяли Сибір, що лежав перелогом кількасот років у руках Московщини. Спроби оселити тут московських селян зазнали повної невдачі, хоч уряд надавав велику
грошову допомогу на облаштування і багато пільг поселенцям. Коли ж оселювали примусово, москвини кидали землю,
купували рушниці і жили з полювання. Заселяти Сибір почали
українці після скасування кріпацтва. Без допомоги уряду вони
розбудували там великі заможні хутори. До 1917 р. в Зеленому та Сірому Клинах жило понад 3 мільйони українців. У Сибіру до 1917 р. на кількох копальнях золота працювали кілька
тисяч каторжан. Тепер їх у Сибіру щонайменше 15 мільйонів,
які гинуть щодня тисячами від надмірної праці, виснаження,
голоду і холоду. «Чому Московщина почала розбудовувати
Сибір, та ще й поквапно»? – запитав В.Молотова англійський
кореспондент. Той відповів: «Бо ми не певні, чи втримаємо
Україну у своїх руках».
Щоб «удержать», Московщина вивозить з України щороку
десятки тисяч МОЛОДІ, а розбудова Сибіру – це вже другочергове завдання. Ще 1917 року москвини казали В.Ленінові,
що українці домагаються рідної мови. Він відповів: «Дайте їм
десять мов, але не допускайте до влади» І в Сибіру, і в Україні
на керівних посадах від вартового в таборі до найвищих вельмож – москвини. Москва наказує привозити до Сибіру щороку
півтора мільйона молодих робітників.
У XVI-XVII ст. московський народ воював, щоб «оборонити
православну віру» У XVIII-XIX ст. – щоб «оборонити слов’янство». У XX ст. щоб «оборонити пролетарів». Завжди обороняв. Ніколи не нападав. Після Полтави 1708 р. Москва влаштувала тріумфальний в’їзд до міста Петрові, поставивши три
колони. Одна символізувала Швецію (напис «Переможена»),
друга – Польщу (напис «Оборонена»), третя – Україну, з написом «Звільнена». В ухвалах ЦК КПРС у грудні 1953 р. читаємо: «Хоч імперією правили царі та дворяни-поміщики, проте
об’єднання України з Московщиною було великим щастям і
поступом України, бо ж спричинило більший розвиток культури та господарства України».
М.Чернишевський твердив: «Москвини ніколи не були завойовниками, як, наприклад, монголи. Москвини завжди були
рятівниками інших народів». Виходить, довколишні народи самі
і збільшили Суздальське князівство з 130 тисяч кв.км. аж на
23 мільйони кв.км., себто 18-кратно, а також добровільно
відмовилися від своїх національних культур і мов, щоби створити «единую-неделимую матушку» Московщину. У Київському літопису «Временник» від 1093 року читаємо: «Наш
північний сусід Суздальщина є значно небезпечніший наш ворог, ніж половці». Далекозорі були наші предки. На «оборонених і рятованих» сусідах Московщина мільйонократно повертала всі затрати на війни.
П.Муравйов, придушуючи польську революцію 1863 p., скарав на смерть 128 її керівників, заслав до Сибіру на каторгу
972, на дожиттєве поселення 1427, вивіз до Московщини 9361,
забрав 1794 польських маєтків і роздав їх москвинам, наказав змінити латинську азбуку на московську, понищити хрести, що їх поляки ставили перед селом, на роздоріжжях. Більшовицька Москва, увійшовши в держави Балтії в 1945 p., розстріляла стократ більше провідників, вивезла до Сибіру тисячократно більше людей; забрала не частину, а всі маєтки;
понищила не лише хрести, а й церкви разом з єпископами,
священиками і їхніми родинами.
«Царь-освободитель» Олександр II нагородив П.Муравйова графським титулом. Митрополит Філарет урочисто відправив молебень за здоров’я «вішателя» і подарував йому ікону.
Московські «ліберали» на чолі з М.Кавеліним урочисто нагородили П.Муравйова «Похвальною грамотою», монархіст
Ф.Тютчев і демократ М.Некрасов написали йому оди. Отже,
всі москвини: цар, церква, «реакційні» і «прогресивні» та демократичні верстви московського суспільства СХВАЛИЛИ
криваве придушення спроби польского народу скинути московське ярмо. Жоден москвин не запротестував, всі москвини морально підтримали поневолення підбитого народу.
Коли в своєму лондонському журналі О.Герцен, щоб не втратити підтримки польських революціонеров, похвалив їхнє по-
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встання, московські ліберали й демократи припинили пересилати Герценові гроші на видання. Монархісти казали просто: «Справу незалежності Польщі вирішив меч». Московські
більшовики загарбали так, що балтійські незалежні держави
(а також Україна), виходить, самі, попросили Московщину
прийняти їх до імперії СРСР. Так і записано. І ніякого загарбництва.
До цифр жертв П.Муравйова 1863 р. додайте по три нулі і
матимемо українські цифри жертв іншого – М.Муравйова 1918
року, що вбив лише в Києві і лише за два тижні понад 5 тисяч
українців, а в Одесі понад 10 тисяч. Більшовицький держдіяч
оповідає, що його та «міністра» М.Скрипника також хотіли
розстріляти в Києві на вулиці московські більшовики, бо вони
мали хоч і «советские», але українською мовою писані особисті документи. Він випадково мав у кишені лист від В.Леніна, і це врятувало їм обом життя.
Декабристи 1825 р. були завзятими московськими шовіністами, загарбниками і асиміляторами. А.Орлов називав катастрофою відірвання Польщі від Московщини. Князь Г.Трубєцькой хотів союзу з Польщею лише задля того, щоб прилучити польські землі під Австрією і Прусією до Московщини. Князь
В.Вязємський визнавав таку «самостійність» Польщі, за якої
був би «спільний» з Московщиною уряд та однаковий політичний і громадський лад. Поняття «братні народи» вигадали
не більшовики, а сто років перед ними В.Вязємський. Декабристи були навіть проти федерального ладу взагалі. Свої мрії
та мету вони виклали у політичній програмі:
Знищити назву «Польське королівство» і навіть «Польща»
Натомість запроваджувати московські губернії, навіть і в
пруській та австрійській Польщі. Приєднати Угорщину, Сербію, Болгарію та всі слов’янські
народи до московської імперії.
Вигнати турків з Європи, відбудувати грецьку державу під
опікою московського царя.
Створити московський флот у Греції, щоб відібрати від Англії
її торгівлю у Середземному морі.
Переселити євреїв до Сибіру й охрестити їх.
Виробити план війни з Персією і захопити Індію.
Приєднати Норвегію до московської імперії.
Отже будь-яка політична течія в Московщині – загарбницька, імперіалістична.
Московський ліберальний письменник Іван Аксаков писав
сто років тому, що польський повстанський уряд – купка пройдисвітів, які запродалися ворогам Московщини, і ті запроданці
гнали народ до повстання. Таке самісіньке – слово в слово –
пишуть по 1917 р. і пишуть по сьогодні в СРСР і поза ним усі:
монархічні, ліберальні, демократичні, соціалістичні аксакови
про московсько-українські війни 1917-22, 1941-65 pp. Про УНР,
ОУН, УПА. «Національної ненависті між народами СРСР тепер
немає. Але вона може постати, коли емігрантські сепаратисти приїдуть туди після падіння радянської влади. Тому ми,
московські патріоти на чужині, всі одностайно, без різниць
партійних та інших, повинні боротися вже проти всіх сепаратистських ідей серед немосковських емігрантів усіма
нашими силами, об’єднано і не цураючись ніяких способів і
засобів. Вже тепер мусимо підготовити смертельний удар по
всіх і кожному розчленителю Росії у звільненій від радянської
влади нашій імперії. Тим більше, що теперішній розвиток цивілізації, техніки посилює сучасну історичну тенденцію об’єднувати народи та зменшувати національні відмінності», – пише
1958 р. новітній Аксаков на еміграції.
Випробуваний спосіб уникнути розпаду імперії – «поділяй і
пануй». Його використовувала Московщина завжди. У XVXVI ст. нацьковувала татарських ханів одних проти других,
ослабивши Орду, підбила її всю під свою владу. В XVII-XVIII ст.
під’юджувала українських селян проти української старшини,
старшину та запорожців – проти гетьманів. За польського
повстання 1863 р. цар у своїй відозві писав: «Ми не обвинувачуємо польський народ і не каратимемо його. Ми каратимем лише шляхту та ксьондзів, що гнобили та обдурювали
польський народ». Московські письменники М.Кавелін, М.Погодін, К.Аксаков, М.Коялович та інші підбурювали 1863 р.
польських селян проти шляхти і ксьондзів, доводячи їм, що
московський цар захищає селян від гноблення і визиску. Московські історики вигадали теорію, що польська шляхта складається з неполяків. Московські часописи польською мовою
писали 1864 року; «Московський цар відібрав у польських
панів землю, роздав її польським селянам, підніс їхній добробут, усунув зловживання польських урядовців, запровадив
лад і спокій у Польщі». Замініть слово «цар» на «радянська
влада» і матимете фотографічний відбиток того, що пишуть
московські часописи українською мовою у т.зв. УРСР. Після
повстання 1863 р. московський уряд заходився творити
«нову польську культуру» і «новий тип польського народу».
Те саме проголошують більшовики, і їх підтримує московське
суспільство щодо всіх немосковських народів СРСР.
У всіх шкільних книжках СРСР існування українського народу та його мови датується лише з XVI ст., ніби доти не існувало ні його, ні його окремої мови. А мовляв, заіснував український народ і його мова лише тому, що татари та Польща
відірвали його від Московщини на кілька століть. А отже завдання не лише москвинів, а й самих українців – привернути
розділених історією братів до колишньої єдності, державної,
господарської, культурної і ... мовної. Московщина спочатку
хвацько творила ту єдність способом «Не было, нет и быть
не может никакой Украины». Витративши на те чимало часу,
досягнула єдності лише з яничарами. Лобовий наступ не вдався. Треба обходити з тилу, якось звабити впертих українців у
пастку. Прихід Тараса Шевченка, а потім початок здійснення
1917 року його пророцтва перелякав і переконав Московщину, що федеративна пастка – єдина надія врятувати імперію
від розвалу. Запеклий україножер, московський шовініст, провідний видатний московський соціаліст Г.Плєханов писав:
«Український рух набирає такої сили і такого напряму, що починає загрожувати нашій імперії страшною катастрофою. Цю
жахливу небезпеку визнають уже всі наші партії всіх політичних барв».

(Закінчення розділу у наступному номері)
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«БОЙКIВЩИНА»

21 лютого 2020 року

УВАГА: МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ!!!
Бібрське ЛВУ МГ доводить до відома громадян, керівників агроформувань усіх форм власності, користувачів лісового фонду, проектних та будівельних організацій, промислових підприємств та інших установ України, а також органів місцевого самоврядування, що
на території Турківського району (області) функціонує
велика мережа магістральних газопроводів, як місцевого, так і міжнародного значення. По цих магістральних газопроводах транспортується природний газ під
надзвичайно високим тиском (до 75 кгс/см2).
Згідно з п.2 статті 11 Закону України «Про правовий
режим земель охоронних зон об’єктів магістральних
трубопроводів», для забезпечення безпечної експлуатації вздовж об’єктів магістральних газопроводів встановлюються охоронні зони від 75 м. до 250 м..
Стаття 19 Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» визначає, що будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, вибухові, гірничі та днопоглиблювальні роботи на земельних ділянках, розташованих в охоронних зонах, у місцях, де магістральні трубопроводи проходять через водні об’єкти, болота, торфорозробки та місця видобутку корисних копалин, а
також всі інші роботи, пов’язані з розробкою ґрунту на
глибину більше 30 сантиметрів (в т.ч. сільськогосподарських) на таких земельних ділянках, проводяться
лише на підставі письмового погодження з підприємствами магістральних трубопроводів.
У статті 22 Закону України «Про правовий режим
земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» зазначено, що власники та користувачі земельних ділянок при здійсненні ними господарської та
іншої діяльності на землях охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів зобов’язані дотримуватися
особливого режиму господарської діяльності та обмежень.
До загальних обмежень, що діють в охоронних зонах
об’єктів магістральних трубопроводів незалежно від
внутрішніх зон безпеки, належить заборона:
- пошкоджувати та розбирати об’єкти магістральних
трубопроводів;
- розбирати та руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні, протипожежні та інші
споруди, що захищають об’єкти магістральних трубопроводів від руйнування, а також прилеглі території від
аварійного витікання продукту, що транспортується
магістральним трубопроводом;
- переміщувати, руйнувати та пошкоджувати в будьякий спосіб знаки закріплення магістральних трубопроводів на місцевості, пошкоджувати або руйнувати
лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, запірну арматуру, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові
магістральних трубопроводів;
- проникати на об’єкти магістральних трубопроводів,
відчиняти люки, хвіртки і двері підсилюючих пунктів
кабельного зв’язку, що не обслуговуються, огорож
вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших
лінійних споруд, відкривати і закривати запірну арматуру;
- перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки підприємств магістральних трубопроводів.
До особливих обмежень, що діють у межах охоронних зон об’єктів магістральних газопроводів, належить
заборона:

- будувати житлові будинки, виробничі чи інші будівлі
та споруди, громадські будівлі;
- розміщувати автозаправні та автогазозаправні
станції і склади пально-мастильних матеріалів;
- будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові будинки та господарські споруди;
- влаштовувати звалища, виливати розчини кислот,
солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію;
- розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати
заходи, пов’язані з масовим скупченням людей;
- будувати огорожі для відокремлення земельних
ділянок приватної власності, лісових ділянок, садів, виноградників тощо;
- зберігати сіно та солому, розбивати польові стани
і табори для худоби, розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки;
- висаджувати багаторічні насадження;
- облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
- переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та відомчі
технологічні дороги до магістральних газопроводів;
- розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню.
Юридичні та фізичні особи, які порушили Закон України «Про правовий режим земель охоронних зон
об’єктів магістральних трубопроводів» від 17.02.2011
№3041-VI, Закон України «Про трубопровідний транспорт» від 15.05.96р. №192/96-ВР та «Правила охорони
магістральних газопроводів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002р.
за № 1747, несуть дисциплінарну, цивільно-правову,
адміністративну або кримінальну відповідальність
згідно із законодавством України.
Згідно зі статтею 292 Кримінального кодексу України, передбачається така відповідальність:
1. Пошкодження чи руйнування магістральних або
промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів чи нафтопродуктопроводів, відводів від них, технологічно
пов’язаних з ними об’єктів, споруд, засобів обліку, автоматики, телемеханіки, зв’язку, сигналізації, а також
незаконне втручання в роботу технологічного обладнання, якщо ці дії призвели до порушення нормальної
роботи зазначених трубопроводів або створили небезпеку для життя людей, - караються штрафом – від
ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк – до двох
років, або обмеженням волі на строк до п’яти років,
або позбавленням волі на той самий строк.
У разі виявлення пропусків газу або пошкодження підземного магістрального газопроводу під час
проведення будь-яких робіт слід, негайно припинити роботи, організувати охорону цього місця та
повідомити про це диспетчера Бібрського ЛВУМГ
за телефонами: 0503726744.
З питаннями та пропозиціями, що пов’язані з забезпеченням безпечної експлуатації магістральних газопроводів, необхідно звертатися до Бібрського ЛВУМГ
за адресою: м.Бібрка, вул.Глібовецька,6, Перемишлянський р-н., Львівська обл., 81220.
Шановні краяни, не порушуйте Закон України «Про
правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів», Закон України “Про трубопровідний транспорт” та ”Правила охорони магістральних газопроводів” - не наражайте себе та оточуючих
на небезпеку!

Втрачені свідоцтво про право власності на нерухоме майно (серія САС №779243) та витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі
(№59493384), видані на ім’я Михайла Йосифовича Марича, жителя
с. Ісаї Турківського району Львівської області, вважати недійсними.

Продається особняк у м. Турка. Загальна площа – 127 м кв, стіни
– дерев’яні, ззовні покриті гіпсокартоном; дах - металочерепиця.
На території є літня кухня, погріб, гараж. Усі комунікації підведені.
Опалення – на газ, а також печі – на дрова. Не потребує ремонту.
Ціна – договірна.
Тел.: 0990857200.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Детальний план земельної ділянки на розроблення кварталу
забудови під будівництво та обслуговування індивідуальних житлових будинків у м.Турка, вул.Травнева, Турківської міської ради Турківського району Львівської області.
Метою розробки ДПТ є розміщення кварталу житлової забудови.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДПТ – Турківська міська рада.
Розробник Детального плану – Турківський відділ Львівського
обласного проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро.
Розробник СЕО – ТзОВ «Еко Центр Проект».
Дата початку проведення громадського обговорення – з моменту оприлюднення повідомлення.
Строк обговорення – 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.
Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:
20 березня 2020 року, о 14:00год., в залі засідань Турківської міської
ради за адресою: м.Турка, пл.Ринок, 26.
Ознайомитися з проектом ДПТ та СЕО і надати зауваження та
пропозиції можна за адресою: Турківська міська рада, пл.Ринок,
26, м. Турка, 82500 (кабінет секретаря міської ради), тел./факс:
0(269)3-11-90 та/або на електронну адресу turkamrada@ukr.net.
Розпорядником інформації щодо стану довкілля та інформації,
пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується проекту, є Турківська міська рада.
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо
проекту: не передбачено.
Міський голова Когут Г.Й.

ЗА ЖМЕНЮ ПАТРОНІВ – КРИМІНАЛ
Самбірська прокуратура скерувала до суду справу щодо чоловіка, який незаконно зберігав боєприпаси до вогнепальної
зброї
У 29-річного жителя Турківського району вилучено 54 патрони,
серед яких: два патрони, калібру 7,62 мм, до гвинтівки Мосіна, один
патрон, калібру 7,92 мм, до «Маузера», тринадцять проміжних патронів, калібру 7,62 мм, до автомата Калашникова, двадцять шість
патронів, калібру 9 мм, до пістолета Макарова.
Крім цього, правоохоронці виявили дванадцять гвинтівкових
спортивно-мисливських патронів кільцевого запалювання, калібру
5,6 мм.
Усі ці боєприпаси, згідно висновку експертизи, підходять до бойової, спортивної та мисливської нарізної вогнепальної зброї. Також
вони придатні для стрільби.
Протиправні дії чоловіка кваліфіковано за ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Під час досудового слідства між прокурором і підозрюваними укладено угоду про визнання винуватості та узгоджено міру покарання у вигляді 3 років позбавлення волі (із застосуванням ст.75 КК
України).
Обвинувальний акт із укладеною угодою про визнання винуватості скеровано для розгляду до суду.
Володимир КРИЧКІВСЬКИЙ,
начальник Турківського відділення Самбірської місцевої прокуратури.

Ясеницька сільська рада повідомляє про виявлення та взяття
на облік безхазяйного нерухомого майна: нежитлова будівля пожежно-рятувальної частини в с. Ясениця, вул. Шевченка, 12а.
Власників указаного майна, з підтверджуючими документами,
просимо звернутися до сільської ради з метою зняття з обліку протягом року з дня оприлюднення цього оголошення.

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

Турківська міська рада запрошує жителів міста взяти участь у проведенні громадських слухань,
щодо затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів (твердих та рідких) для
(комунального та приватного сектору), бюджетних та небюджетних організацій, приватних підприємств,
СПД та інш.), з метою врахування громадської думки під час прийняття відповідного рішення - «Про
затвердження тарифів».
Слухання відбудуться 28 лютого 2020 року, о 16.00 год., в залі засідань Турківської міської
ради за адресою: м.Турка, пл.Ринок, 26.
Міський голова Когут Г.Й.
Втрачений студентський квиток, виданий 2016 р. Ужгородським національним університетом на ім’я Ірини Михайлівни
Комарницької, вважати недійсним.

Повідомлення про оприлюднення проекту
Детального плану території (ДПТ) та звіту про
стратегічну екологічну оцінку (СЕО)

СПІВЧУВАЄМО
Педагогічний колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. сумує з приводу
смерті колишнього вчителя початкових класів Ганни Іванівни Сенюги і висловлює щире співчуття рідним покійної.
Колектив працівників Турківської райполіклініки висловлює щире
співчуття медсестрі неврологічного кабінету Ользі Климентівні
Бліхар з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Наталії Григорівни
Шевців.
Колектив лікарської амбулаторії с. В.Висоцьке сумує з приводу
смерті фельдшера Дарії Іванівни Височанської і висловлює щире
співчуття рідним покійної.
Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття бухгалтеру Оксані Климентівні Павлик з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
3-21-27
+38-099-094-37-96 (Viber)
Висловлені авторами думки можуть не співпадати з позицією редакції. За точність викладення фактів відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net
НАШ САЙТ В ІНТЕРНЕТІ:
boykivshchina.info

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видавничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальна за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
– матеріали рекламного характеру.
Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій – тільки з письмової згоди автора.

