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УРЯД ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ ПОСЛАБИТИ
КАРАНТИННІ ЗАХОДИ З 5 ЧЕРВНЯ
У середу, 3 червня, на своєму засіданні Кабінет Міністрів вирішив послабити карантин в Україні з 5 червня. Відтак Кабмін дозволив повноцінно працювати закладам харчування, церквам –
проводити богослужіння, а людям старше 60-ти років – виходити на вулицю.
«Пропонується дозволити з 5 червня 2020 року роботу закладів громадського харчування, зокрема,
приймання відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів. Дозволити проводити релігійні заходи на відкритому повітрі за умови контролю релігійною організацією дотримання
фізичної дистанції між учасниками не менше, ніж півтора метра, та в приміщенні – за умови перебування
не більше ніж 1 особи на 5 кв м площі будівлі» – наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також з 5 червня відновлюється внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня – міжнародне. Зазначимо,
аеропорт «Львів» готується до відновлення роботи з 15 червня та вводить нові правила епідеміологічної безпеки для пасажирів.
Щодо Львівщини, то ситуація може дещо змінитися, адже в нашій області спостерігаємо ріст захворюваності на COVID-19. Сьогодні рішення щодо карантинних послаблень має прийняти комісія ТЕБ і НС.
А на Турківщині, за інформацією директора КНП “Турківська ЦРЛ” Костянтина Коробова, офіційно зареєстровано три випадки захворювання, з них одна людина померла, один пацієнт одужав. Хоча в мережі Інтернет шириться інформація про 4 випадки інфікування коронавірусом.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗБЕРЕТЬСЯ СЕСІЯ
РАЙОННОЇ РАДИ
У 20-х числах червня, на чергову сесію,
зберуться депутати Турківської районної
ради, які обговорять цілий ряд фінансових
та господарських проблем, велика частка яких присвячена медицині та освіті.
Так буде заслухано звіт керівників медичних установ щодо фінансово-господарської
діяльності та функціонування в умовах карантину. Також депутати обговорять питання створення освітніх округів, які формуватимуться
відповідно до адміністративно-територіального поділу сьогоднішнього Турківського району. Це Боринський та Турківський округи. Буде
розглянуто питання створення Боринського
опорного закладу освіти шляхом реорганізації
Боринського навчально-виховного комплексу.
Проекти рішень, які будуть винесені на розгляд сесії, тиждень тому для ознайомлення
опубліковані на сайті районної ради.
Наш кор.

ХАЩІВСЬКА ШКОЛА
ГОРДИТЬСЯ ВИХОВАНЦЕМ
Днями надійшло приємне повідомлення, що
наш земляк, депутат Верховної Ради попереднього скликання, полковник
Сил спеціальних операцій,
уродженець с. Лопушанка,
випускник Хащівської ЗОШ
Іван Савка захистив кандидатську дисертацію у сфері
державного управління.
Приймаючи вітання від
друзів, знайомих, земляків, Іван
Іванович наголосив, що це його
черговий життєвий здобуток,
результат тих знань, які дала
йому рідна школа, наполегливості та впевненості, що прищепили з дитинства батьки.
Варто наголосити, що Іван Іванович неодноразово
виконував бойові завдання в зоні проведення АТОООС і є великим патріотом Української держави.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

3 червня святкував свій золотий ювілей житель с. Мохнате Володимир Йосипович Созанський.
Дорогенького синочка, щирого, доброго, чуйного брата, швагра, веселого, люблячого вуйка
від щирого серця вітають мама Іванна, брат Іван
з дружиною Любомирою, сестра Ганна з чоловіком Юрієм, сестра Оксана з чоловіком Іваном,
сестра Руслана з чоловіком Віктором, племінники – Олександр, Лілія, Вікторія, Іванна, Василь,
маленький Миколка,Василина, Олег.
Дорогому ювіляру вони бажають міцного здоров’я, світлої радості в житті, сімейного благополуччя, мирного неба над головою, рясних Божих
благословінь.
У цей святковий літній світлий день,
Коли настав твій ювілей,
Ми щиро всі
тебе
вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай Матінка Божа від
зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Христос хай здоров’я
міцне посилає
На довгі, щасливі й благії
літа!

РОЗДРІБНА ЦІНА – 5 грн.

Дорогу, люблячу, турботливу, найкращу у світі
матусю, бабусю і прабабусю – Софію Василівну Матляк – з нагоди ювілею, який святкувала 2 червня, сердечно вітають дочка Алла з
сім’єю, дочка Тетяна з сім’єю, син Микола з
сім’єю, дочка Іванна з сім’єю, син Василь з
сім’єю, син Іван із сім’єю, син
Степан із сім’єю, 19 онуків
та 3 правнуки і бажають
шановній ювілярці, щоби
Господь благословляв
рідну їм людину міцним
здоров’ям, сімейним
затишком, достатком,
миром на кожний прожитий день і на многії та
благії літа!
Любу маму, бабусю й прабабусю вітаєм,
Радості, щастя, здоров’я бажаєм.
Хай Вам сонечко світить яскраво,
Квіти буяють і стеляться трави.
Бажаємо Вам 100 років прожити,
Онуків щасливо усіх одружити.
Серденько Ваше нещасть хай не знає,
Многая й благая літ Вам бажаєм!

Найкращого у світі коханого чоловіка, турботливого, люблячого і щирого татуся – Володимира Йосиповича Созанського –
жителя с. Мохнате, щиросердечно вітають з 50-річчям дружина Люба, діти Михайло, Надія, Іннеса і Вероніка і бажають дорогому ювілярові ніколи не втратити своєї чоловічої чарівності
і міцної сили, цілеспрямованості душі і мужності серця. Нехай
кожне твоє «сьогодні» буде наповнене щастям і натхненням.
Нехай кожне «завтра» готує перспективи і успіх. Божої ласки і
благословення на многії і благії літа.
Тобі сьогодні, рідний, – п’ятдесят!
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина,
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле Тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.

Колектив Турківського територіального центру щиросердечно вітає із золотим ювілеєм колегу по роботі Марію Миколаївну Павлюх і бажає шановній ювілярці прожити довгий вік у міцному здоров’ї,
любові, мирі, добрі і достатку, Божій опіці і
благословенні.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж 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.
Бажаємо здоров’я, щастя, миру,
Радості земної і тепла!

Цими червневими днями святкував свій ювілейний день
народження житель с. Мохнате Володимир Йосипович Созанський.
Із золотим ювілеєм вітаємо дорогого і люблячого, чуйного,
доброго, працьовитого, турботливого швагра і щиросердечно
бажаємо йому міцного здоров’я, невичерпної енергії, родинного тепла, світлої радості в житті, миру, добра і Божої ласки на
многії літа!
Нехай в житті твоєму панує мир і лад.
Поменше сірих буднів, побільше гарних свят!
Хай злагода сімейна зігріє кожну мить,
Нехай тебе ніщо ніколи не болить.
Бажаємо, щоб мрії усі твої здійснились,
Щоб очі, наче вогники, від радості світились.
Нехай у тебе буде все, як у людей,
Щоб завжди було вдосталь і щастя, і
грошей.
Нехай Цариця Світу тебе оберігає,
А Господь Бог многими літами благословляє!
З любов’ю і повагою – швагри Володимир, Ярослав, Василь,
свісті Надія, Ольга, Віра, братова Алла та всі племінники.

Педагогічний колектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає з 35-річчям від дня народження доброго, щирого,
чудового вчителя фізкультури – Віталія Йосиповича Білинського – і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я, родинного тепла, сили й наснаги, миру й достатку – на многії і благії літа.
Зичим в ювілейний день сонця і тепла,
Радості безмежної, усмішок, добра,
Здійснення думок, задумів і мрій,
Сповнення усіх планів і надій,
Злагоди у домі, у серці любові.
Кожної хвилини міцного здоров’я.
Успіхів великих, достатку і втіхи,
Подарунків долі, Божої опіки.

2 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

МИЛОСЕРДНИЙ ВЧИНОК ЗЛАТИ ГРОМИК
Допоки посеред нас є люди, які здатні на безкорисливе милосердя, що продиктовано станом
душі, ми маємо перспективу на майбутнє. Душа радіє, коли бачиш благородні вчинки, зроблені
заради допомоги або й порятунку ближнього. Особливі відчуття, коли це роблять діти.
Про такий вчинок своєї донечки Злати написав у мережі Фейсбук наш земляк, відомий на
Львівщині журналіст та видавець релігійної літератури, людина з великим добрим серцем, уродженець с. Гусне Володимир Громик:
“Сьогодні для мене хвилюючий момент... Моя
Злата вирішила взяти участь у проекті
HairForShare, і пожертвувати своє довге пишне
волоссячко на створення перуки для онкохворих діток. Ми багато розмовляли на тему онкології.
Символічно 6 років тому відійшла у вічність
наша люба бабуся... Саме тоді вперше Златка
дізналася, що таке втратити рідну людину через
рак....
В салоні хвилювався мабуть більше я, ніж
вона, адже до сьогоднішнього дня ми лише
підстригали кінчики, і Злата відвойовувала кожен сантиметр.
Але сьогодні вона впевнено прийшла і відрізала 35см волосся. Вона шокована, але щаслива.
А я пишаюся нею, і хочу поділитися з вами.
Хочу, щоб багато людей дізналося про цей
прекрасний проект, а Златка отримала ваші лайки і підтримку!”.
А мені приємно, що маю честь знати християнську родину Володимира і Ольги Громиків і
тішуся з того, що вони виховують таких милосердних та співчутливих дітей, як красуня Злата.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ОГОРНУТІ ОПІКОЮ ТА ЛЮБОВ’Ю
На превеликий жаль, в Україні з кожним роком стає все
більше дітей, які з різних причин потрапляють у кризові ситуації. Серед них велика частка тих, що стають сиротами при
живих батьках. Основна причина тому – алкоголізм, з яким ми
чомусь боремося надто мляво й неефективно, хоча він стає
серйозною із загроз для цілого суспільства.
Покинуті, нікому не потрібні
діти практично є майже в кожному населеному пункті Турківщини. Всіляку посильну допомогу вижити в жорстких умовах
сьогодення їм надають спеціальні служби,
хоч іноді результат міг би
бути кращим. А
вже коли є успіх,
то душа радіє.
Добрим прикладом , в контексті створення прийомної
сім’ї на Турківщині, стало подружжя Наталії
та Тараса Бриндаків. Два роки
тому, маючи п’ятеро своїх дітей,
вони взяли на
виховання,
і
справді по-батьківському огорнули турботою і
любов’ю, ще
четверо дівчат, з
якими
надто
жорстоко обійшлася доля.
Зараз це велика, дружна сім’я,
де панують взаєморозуміння і
чіткі життєві правила. Діти не мають жодних обмежень в питаннях заняття улюбленими справами: хтось любить тварин, інші
малювати
чи
займатися
спортом, грати на музичних
інструментах. Попри різні уподобання і смаки, темперамент, всі
діти дружно, в міру фізичних даних та віку, допомагають у веденні господарства – доглядають домашню живність, пораються на городі, прибирають в
оселі… Старші допомагають
молодшим у навчанні. Часто

організовують справжні концерти, в сім’ї є музиканти, які грають на скрипці, сопілці. Звичною
справою у теплі погожі дні –
вихід на природу, назбирати
грибів чи ягід, полюбуватися, як

плине річка, та й заодно засмагнути. Разом ходять і на базар,
коли треба придбати обновки.
Словом, це зразкова сім’я, якій
можуть позаздрити навіть ті, де
виховуються діти, які ніколи не
знали скрути й поневірянь.
Зараз сім’я Бриндаків молиться і думає про те, щоб Бог
дозволив їм взяти на виховання
ще трьох дітей, що потрапили у
складні житєві обставини й сьогодні мешкають на Городоччині.
Їхнім двом донечкам виповнюється по 19 років, а відтак
вони підуть у самостійне життя,
а прийомні батьки матимуть

право взяти у свою родину двох
діток. А з огляду на те, що в сім’ї,
про яку йдеться, є троє (дві
дівчинки й хлопчик), щоб не розлучати їх, соціальні служби, можливо, й дозволять, аби родина
поповнилася трійнею. Тим
більше, що зауважень до умов
проживання та виховання дітей
в сім’ї Бриндаків немає.
У тому вкотре пересвідчилися гості від влади Турківщини, які

в перший день літа, коли відзначаємо Міжнародний день захисту дітей, прийшли з привітаннями й подарунками. Це заступник
голови райдержадміністрації
Василь Цебак, начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Ірина Стебівка, директор РЦ ССДМ Марія Павлик та
старший інспектор ювенальної
превенції Турківського відділення поліції Микола Федько. Вони
вручили дітям солодощі та подарунки, ну й, напередодні літніх
канікул, побажали гарного,
змістовного відпочинку, щоб
взаєморозуміння та злагода
панували тут завжди.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

5 червня 2020 року

Єдину, найріднішу, найкращу у світі матусю, найдобрішу і
найщедрішу бабусю – Марію Йосипівну Бігун, жительку м.Турка
– з ювілеєм, який відсвяткувала 4 червня, від щирого серця і
з великою любов’ю та вдячністю, вітають дочки Оленка і Галина, зяті Іван та Роман, онучки Євгеночка, Мартуся, Даринка і Софійка і бажають їй міцного здоров’я, Господнього благословення на многії і благії, даровані
Богом літа.
Прийми, наша рідна, низенький
уклін,
За те, що в житті – наш надійний
заслін,
За те, що Ви – наша сімейна опора,
За те, що із Вами не знаємо горя.
За усмішку лагідну, душу просту,
За щиру й сердечну Вашу доброту,
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі!

Коханого чоловіка, дорогого, люблячого батька, найкращого у світі дідуся, доброго, щирого свата Тадея Степановича Леневича щиросердечно вітають з 65-річчям від дня народження дружина Антоніна, сини Олександр та Ігор, невістки Ірина та Світлана, любимі дідусеві онуки Марічка, Тадей, Ілля, Матвій та Софійка; свати з Новояворівська та Либохори.
Вітаючи з ювілейним днем народження, бажаємо Вам,
дорогий ювіляре, аби Ваша життєва нива завжди колосилася щедрим врожаєм – міцним здоров’ям, щастям, радістю,
добром та всіма земними благами. І нехай Всемилостивий
Господь Бог та Пречиста Богородиця завжди будуть з Вами
в життєвій дорозі на многії і благії літа.
В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і радісним буде Ваш вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо з ювілейним днем народження люблячу дружину, нашу найкращу у
світі матусю, турботливу бабусю і дорогу прабабусю, жительку с. Мохнате – Марію Омелянівну Матківську.
Бажаємо Вам, рідненька, прожити вік у доброму здоров’ї,
радості, достатку, мирі, під Божою опікою і благословенням
– на многії і благії літа!
Вас, наша добра, люба, єдина.
З любов’ю вітає вся наша родина.
Дякуєм за серце – чуйне і добре,
За щиру турботу про кожного з
нас.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, мудра, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас – найкраща!
Хай радість приносить кожна година,
Від бід вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас, дорогенька, на довгії і многії літа!
З любов’ю – чоловік Омелян, син Богдан та невістка Тетяна; дочки Марія, Ярослава, Іванна; зяті Гелерій, Володимир, Ярослав; онуки – Омелян з дружиною Уляною, Наталія
з чоловіком Дмитром, Віталій з дружиною Ольгою, Іван з
дружиною Марією, Марія з чоловіком Ігорем, Михайло з дружиною Оксаною, Марія, Ірина, Володимир; правнуки – Теофіл, Маріянна, Владислав, Діана, Дмитро, Лук’ян.

Дорогого хресного батька і кума – Володимира Йосиповича Созанського – з ювілейним днем народження, яке святкував 3 червня, сердечно вітають похресник Василь, куми
Уляна та Олег Павко і бажають шановному ювіляру міцного
здоров’я, поваги від людей і любові від рідних, життєвого
оптимізму, миру, благополуччя, Божого благословення на
многії і благії літа!
Ми Вас вітаємо зі святом –
Із днем народження, із неповторним
ясним днем!
Бажаємо миру, світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри, наснаги,
Щирості серця, людської поваги.
На довгих стежинах Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
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ВАГОМІ ЗДОБУТКИ
ЮНИХ МУЗИКАНТІВ
Турківська дитяча музична школа
по праву пишається своїми вихованцями, яким навіть карантин не на
заваді брати участь у музичних онлайн-конкурсах і здобувати на них
призові місця. Так на початку весни
проходив Міжнародний дистанційний
фестиваль-конкурс «Нова ера талантів -2020» у м. Львів. У ньому взяв
участь фортепіанний дует – у складі
Марії та Артема Грильових, учнів 6
класу музичної школи. На конкурсі
дует отримав диплом лауреата ІІ
ступеня, а Марія Грильова до того
ж ще й посіла друге місце – як сольна
виконавиця. Переможці отримали
цінні подарунки – кубки і сертифікат
на 300 євро для поїздки в дитячий
творчий табір у Болгарію. Підготувала юних музикантів до виступу
їхній викладач Ірина Зборовська. А 16
травня Марія й Артем були учасниками Всеукраїнського дистанційного фестивалю-конкурсу мистецтв
«Запах життя», який проходив у м.
Хмельницький. Там представникам
Турківської дитячої музичної школи
журі присудило почесне перше місце,
а Марія, за окремий свій виступ, виборола друге місце. У цьому ж місті
31 травня проходив ще один дистанційний міжнародний конкурс, в якому
взяла участь ще одна учениця Ірини
Петрівни – другокласниця Уляна Гуй. Конкурс, до речі, мав назву «Зірка України». І в музичній
школі чекають на хороший результат від участі їхньої вихованки.
Слід сказати, що попереду ще багато подібних конкурсів, в яких учні Турківської дитячої музичної
школи братимуть участь. Наприклад, фольклорний колектив «Юні бойківчани» (керівник Люба Гошовська) вже зареєструвався на участь у Другому дистанційному фестивалі- конкурсі міжнародного
рівня «Перлина Заходу». Він буде проходити у Львові 13-14 червня. А 21 червня в м. Дніпро відбудеться
Перший міжнародний багатожанровий музичний Інтернет-конкурс «Степ-степ», в якому також візьмуть
участь юні таланти з Турківщини. Добре відома усім своїми чудовими виступами учениця 6 класу
бандури (викладач Оксана Мельник) Роксолана Капустинська зареєструвалася на участь у 8-му Міжнародному конкурсі виконавців на народних інструментах «Арт-домінанта». який проходитиме з 22 по 30
червня у Харкові.
– Тож бажаю нашим учасникам нових перемог, набратися гарних вражень та позитивних емоцій, а
тих, хто їх здобув, щиро вітаю, – каже директор Турківської дитячої музичної школи Тетяна Білинська.
– Хочу щиро подякувати й викладачам за їхню плідну працю, побажати терпіння і нових перемог. А ще,
оскільки всі конкурси платні, окрема подяка – батькам дітей – за їхню підтримку і розуміння.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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З ювілейною датою – 60-річчям, яке відсвяткувала 4
червня, дорогу і люблячу, добру і щиру, чуйну і турботливу
матусю, бабусю і сестру – Катерину Луківну Бліхар, жительку
с. Присліп – сердечно вітають сестра Марія, брати
Володимир і Микола, дочки Лариса, Алла, Тетяна, син Богдан,
зяті Сергій, Ігор, Богдан і невістка Ірина; онуки Олег, Саша,
Лариса, Вікторія, Олексій, Марічка, Ростик, Степанчик, Аліна.
Рідні бажають їй міцного здоров’я на
довгі і щасливі роки життя.
Бажаємо довго Вам ще прожити,
Здоров’я міцного – на довгий вік,
Щоб внуків встигли одружити
Й благословити правнуків у
світ.
Усе було в житті – і радості, і
біди,
І мед солодкий, і гіркий полин…
Нехай тепер буде найменше
кривди,
А більше гарних і щасливих днин.
Прийміть
найкращі
наші
побажання,
Яскравих квітів незабутній
цвіт,
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для Вас ще добру сотню літ!

Найкращого у світі татуся, свекра, люблячого та турботливого дідуся, дорогого свата, жителя с. Либохора – Григорія
Михайловича Гафича, сердечно вітають з 60-річним ювілеєм:
син Михайло, невістка Галина, онук Костянтин та сваха Марія. Низько кланяємось Вам, дорогенький, за безмежну любов, ласку, терпіння, за добро і щирість, чуйність, турботу, яку
даруєте нам. Нехай Господь благословляє Вас міцним здоров’ям, сімейним затишком, достатком, радістю і миром на
кожний прожитий день.
З ювілеєм, із роками, що прожили Ви щедро й
плідно,
Ви усім ділились з нами, не жаліли нічого, рідний.
Ви працюєте без втоми, у турботах
день при дні,
Щоб достаток був удома, тепло й затишно в сім’ї.
Дітям – поміч і розрада, люблячий
дідусь – онукам,
І робити все уміють працьовиті Ваші
руки.
Те, що маємо сьогодні, ми завдячуємо
Вам.
Найдорожчий, найрідніший, радість Ви даруєте всім
нам!
Тож усе, що найкраще, Вам ми бажаєм,
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є.
Й бажаємо довго в здоров’ї прожити.
Щоб на 100-річчя змогли запросити!

КЛИЧЕМО ВСІХ ДО СВЯТОЇ СПРАВИ
Більше 10 років минуло відтоді, як в м. Турка, в урочищі Гринів, на місці захоронень бійців
Української Повстанської Армії (у Завалині) силами ентузіастів – невеликої групи місцевих
християн, розпочалося будівництво Хресної Дороги. Настоятель храму св. апостолів Петра
і Павла м. Турка о.Тарас Більо освятив хрест і поблагословив вірних на ревну працю. З того
часу камінчик за камінчиком, цеглина за цеглиною, за благодійні внески та за свої власні кошти, спершу побудували каплицю, облагородили криничку з чистою джерельною водою, яка
була поряд, а на місці стацій, що символізували Страсті Христові, поставили великі дерев’яні
хрести.
Але, щоби ця Хресна Дорога наочно стала одним з тих святих місць, яке показуватиме вірянам
шлях Ісуса Христа на Голгофу, його смерть і погребіння, вирішили взятися за більш серйозну і нелегку справу, до того ж досить затратну – поставити
на кожній зі стацій скульптури та згодом облаштувати й усю територію. Вартість однієї скульптури –
2900 у.о.
Спорудити у Турці Хресну Дорогу, щоби, вийшовши зі стін свого будинку, каплиці чи церкви, кожен
міг побути з Богом наодинці, довірити Господу свої
щирі молитви, подяки і прохання – велика мрія
невеликої групи вірян, яка, з Божою поміччю і з
пожертвами небайдужих людей, помалу починає
збуватися. На сьогоднішній день уже придбано 8
скульптур. Їх власними силами, силами ентузіастів,
просто добрих людей, привозять і встановлюють.
На це уже витрачено чималі кошти. Зібрати гроші
на решту і облаштувати так усі стації, нині, у час
пандемії коронавіруса та тотального безробіття,
стає все важче і важче. Настав момент, коли вже
просто немає за що їх замовляти. Тому й звертаються віряни Турківщини до усіх небайдужих людей нашого району, інших регіонів, а також до українців
діаспори за допомогою – підтримати проект своїми пожертвами.
Кошти на будівництво Хресної Дороги в Турці можна перераховувати за реквізитами: філія
Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО 325796, код утримувача 1774707856, рах.
№UA973257960000026205001570914 (в гривнях України), отримувач Пузич Дмитро Іванович.
Наперед дякуємо усім за чуйні серця, бо, спорудивши Хресну Дорогу, зробимо велику справу. Це
святе місце завжди нагадуватиме усім нам і прийдешнім поколінням про велику милість та любов
Божу.
Віряни Турківщини.

Дорогого, люблячого, турботливого сина, батька, брата,
швагра – Віталія Йосифовича Білинського – з ювілейним
днем народження, яке він святкував 2 червня, щиросердно
вітають батьки Йосип і Ольга, дружина Ірина, дочки Оля і
Оксанка, брат Михайло з сім’єю; сім’ї – Павко, Стець, Польовські і Комарницькі, рідні та друзі, і бажають: міцного здоров’я, любові від рідних,
поваги від людей, благополуччя, миру, достатку.
Хай стежка життєва радістю
квітне,
Настрою гарного, днів привітних.
Здоров’я, щастя, прихильної долі,
Щирого затишку в серці і в домі.
Успіху, радості - щирими словами,
Хай Бог обдаровує многими, щасливими літами.

Добру, щиру, життєрадісну, енергійну людину – верхньовисочанку Оксану Йосипівну Копко – з ювілейним днем народження щиросердечно вітає художній колектив «Калина» села
Верхнє Висоцьке. Бажає шановній ювілярці
неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я
без ліку і довгого-довгого щасливого, в Божій
опіці, віку!
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань.
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
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ВЧІТЬСЯ БАЧИТИ КРАСУ
Поглянь, дитино, на бездонне небо,
А он тополі в небо потяглись.
Для щастя зовсім небагато треба,
Лише навколо себе подивись.
І ти побачиш сонячне проміння,
Що поміж листям лине до землі.
І луг зелений росяний в цвітінні,
Кружляють в синім небі журавлі.

А скільки звуків, щебету і співу!
Навколо все звучить, стрічає день.
Іди і ти по цій землі щасливо,
Радій, всміхайся і співай пісень.
Бо ти живеш! Ти на Землі – людина!
Захоплюйся, дивуйся, усміхнись.
І пізнавай цей світ щодня, невпинно,
І бачити красу навколо вчись.

Щодня у природі відбуваються зміни. І новий день вже не схожий на попередній. Але люди часом не помічають цих змін, захоплюються своїми справами і думками. І тим збіднюють себе,
бо не вміють радіти сонечку і бездонному небу, чарівним
квітам і краплистій блискучій росі, співу пташок і легеньким
хмаринкам, що біжать небосхилом. Прикро, що дехто цього не
бачить не тільки тому, що заклопотаний чи схвильований,
але й тому, що не вміє помічати чарівну красу навколишнього
світу. Не вміє нею захоплюватися і залишається байдужим
до краси, яка приносить радість і бадьорість, захоплення і задоволення, просто – щастя. Тому нам потрібно вчитись помічати чарівність і неповторність білого світу, щоб збагатити свою душу. Зробити її світлою і небайдужою до всього,
що навколо нас. Бо світ дуже гарний, неповторний, різноманітний і барвистий.
А почнемо з того, що поглянемо , як сходить сонечко. Вже
народжується новий день. На сході світліє – це встає літнє
сонечко. Воно ось-ось з’явиться з-за горизонту, а поки що посилає перші промінчики до нас. Придивляймося! Щоразу воно
стає все більшим і більшим. Аж ось і ціле сонечко! Воно враз
підстрибнуло і відірвалося від Землі та й попливло по небу.
Вогниста, неповторного кольору, величезна куля випливла
на небо і освітила все навколо. Всюди стало світло і гарно.
Заспівали пташки. Вони раді, що почався день, розкрили свої
пелюстки квіти і потяглися до тепла і світла.
Тож придивляймося до природи. Прислухаймося до її звуків,
вдихаймо аромат її пахощів. І
вона нам відкриє чарівний і дивовижний казковий світ. Подарує
надзвичайну і радісну красу,
адже краса природи безмежна. Вона здатна наділяти людину таємничою силою, яка западає в душу і робить її безсмертною. А людина – це невіддільна
частина природи, без якої їй не
прожити.

Краса природи має здатність
робити людину світлою і доброю,
співчутливою і турботливою.
Вона вміє надихати людину любов’ю. Людина здатна багато
чого робити. Але без любові і
доброти вона може стати жорстокою і бездушною , а краса
робить її чуйною, ніжною, захопленою. Серце людини від краси
стає добрішим, здатним відчувати найніжніші й найтонші порухи
душі. Краса – це велика сила.
Не кожна людина може точно відтворити те, що бачить.
Для цього треба вчитися і багато спостерігати, вчитися у природи, бо вона мудра. І тому розкриває свої секрети тільки тим, хто
її любить і добре до неї ставиться, береже і примножує її багатства. Природа – це диво, якого
людина не може повторити, а
тим більше, – перевершити. Але
завжди прагне відтворити кра-

су, яка вражає людину з давніх
часів. У природі все неповторне: і форми, і кольори, і пахощі –
усе, на що не поглянеш.
У кожної квіточки – інші листочки, інші суцвіття. Кожна квітка
на іншу не схожа. Кожна має свій
аромат. А погляньмо на колір
листя. Усе воно зелене, але і
зелений колір – такий різний.
То він темний, то світліший, а то
й зовсім світлий – наближаєть-

ся до жовтого, а інший – із сіруватим відтінком. У природі дуже
багато відтінків одного і того ж
кольору. Ось яка дивна природа. У природі немає повтору.
Погляньмо на листячко клена.
Воно має своєрідну форму, і не
відразу впізнаємо, що це клен.
Але на одному дереві ми навряд
чи знайдемо два абсолютно однакові листочки. Вони різняться хоч маленькою деталлю, хоч
прожилкою, чи зубцем, чи розміром. Природа – це творець.
Людина дуже допитлива. Її
завжди вражає краса, і особливо вражають гори, їхня форма,
висота. А гори ж бувають такі
різні: то скелясті, то порослі лісами, то вкриті льодовиками і
снігами. Але завжди прекрасні.
Вони притягують до себе людей
завжди. І не тільки тому, що такі
рідні і гарні. А ще й тому, що людям завжди цікаво знати, а що

там, у горах? А як там? А що за
горами? Природа будить в людей фантазію, пробуджує інтерес до всього невідомого. Випробовує на міцність. І людина
йде у невідомість, щоб побачити все, щоб відчути себе сильною, щоб насолоджуватися красою і чарівністю побаченого. І
коли вона піднімається на вершину, то перед нею відкривається така краса, що перехоплює
подих. І цього вже неможливо
забути ніколи в житті. Тоді й сама
людина стає багатшою духовно,
сильнішою і мудрішою, бо бачить силу і красу природи. А також і себе в ній – маленьку краплиночку у величезному морі.
Краса природи – справжнє
диво!
Все неповторне і живе.
Де не поглянь, скрізь так
красиво,
По небу сонечко пливе.
Навколо височіють гори,
Між горами дзюрчить вода,
А ліс – зелений, наче море:
І всюди казка вигляда.
Хіба можна це намалювати?
Мабуть, ні. Таку красу не передати. Хоча справжній художник,
можливо, й намалює, тільки це
вже не буде живим. А ось зараз
все не тільки вражає красою і
кольоровими барвами, а й чистим і свіжим подихом, тремтінням,
неповторним
ароматом. Здається,
як тільки торкнешся –
і все задзвенить, заграє над світом світлою
і чистою музикою.
Краса є в усьому.
Вона у маленькому
струмочку, який виспівує поміж камінцями
свою нехитру пісеньку. Вона у квіточці, що
схилилася над струмочком. Вона у краплиночці роси, яка лежить на пелюсточці
квітки, у високих горах,
у чарівному і казковому лісі, у хмаринці, що
пливе по небу, у сонечку, яке розвидняє день – у всьому! Ось така Земля наша, чарівна. Тільки встигай придивлятись, прислухатись. Вдихай її
цілюще повітря. Пий її чисті води
і зачаровуйся цим дивом.
Краса є і в нашому рідному
селі Ясениця, і біля річки Стрий,
і в полі, лісі – вона всюди, де не
глянь. Тільки придивляймося,
прислухаймося і не будьмо байдужими. І ми напоїмо своє серце красою рідного краю. Вона
дасть нам здоров’я, силу і натхнення, принесе радість і щастя.
Зробить нашу душу чистою і закоханою, багатою і щирою, доброю і світлою.
Поглянь на синє-синє небо,
На листя, квітку й на росу.
Уважно глянь навколо себе,
І вчися бачити красу.
Марія ПУЗИЧ,
гурток «Лісівники-екологи»
БДЮТу при Ясеницькому НВК.
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Педагогічний колектив Кривківської
ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає з ювілеєм вмілого педагога, чудову людину,
надійну колегу, вчителя української
мови і літератури – Олександру Андріївну Бурчин і бажає шановній ювілярці
міцного здоров’я – з роси і води, радості, добра, любові, довголіття, Господнього благословення.
В цей радісний день, в ювілейне це
свято,
Хай доля намітить Вам років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра,
Багато в ній буде людського тепла.
Нехай тільки радість приносять роки,
Хай збудуться мрії, бажання й думки,
Щоб радісний настрій у серці не гас,
А доля всміхалася щедро не раз.

7 червня 70 років святкує житель с. Матків Іван Йосипович
Надич.
Дорогого, дбайливого, доброго, працьовитого чоловіка,
батька і дідуся, з нагоди ювілейного свята, від щирого серця
і з великою любов’ю вітають дружина Юлія, дочки Світлана,
Людмила і Оксана, син Іван, зяті Михайло, Микола, Богдан,
невістка Марія, онуки Іван, Михайло, Василь, Іван, Софійка,
Віка, Даринка та Андрійко і бажають люблячому ювіляру
міцного здоров’я, радості, добра, миру, достатку, Господнього благословення на довгі і щасливі роки життя.
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Хай цвіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає.
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!

Колектив КНП «Боринська районна лікарня» щиро вітає із
золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народження, яке
відзначила 30 травня, – медсестру Марію Іллівну Богайчик і
бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, світлої радості в
житті, любові від рідних, поваги від людей, рясних Божих благословінь – на многії і благії літа.
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора.
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

Дорогого, найріднішого, люблячого чоловіка, татуся та зятя
Володимира Васильовича Марціва – щиро вітають з ювілеєм дружина Іванна, дочка Ольга,
теща Марта, племінники Василина та
Володимир.
Бажаємо міцного здоров’я та довгих років життя.
Вам лише – п’ятдесят. Це зовсім
небагато,
Коли серце співає і хочеться свята.
Коли воно б’ється і прагне любові,
Коли руки умілі, до праці готові.
Коли мудрість зоріє у кожному
слові.
Тож живіть іще стільки ж в пошані й любові!

ТУРКІВСЬКИЙ ТМіР МОЖЕ МАТИ СТАВОК
Як виявляється, усі районні товариства мисливців та рибалок Львівщини мають свої водойми для любительського
рибальства та проведення змагань. Винятком є лише Турківщина.
З огляду на це, знаний активіст, учасник АТО, член ТМіРу Микола Коноваленко вийшов з пропозицією, щоб і в нашому районі
облаштувати ставок. Тим більше, що місць для цього вистачає.
Треба лише відновити одну із штучних водойм, які функціонували
в колгоспну епоху. Тоді рибалки-любителі та всі охочі зможуть тут
змістовно проводити своє рибальське дозвілля.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ПРОБНЕ ЗНО-2020
Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 15
червня 2020 року, з інших навчальних предметів – 17 червня
2020 року. Це визначено наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 21.05.2020 № 70.
З 1 червня в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на
сайті ЛРЦОЯ буде розміщено
оновлені запрошення-перепустки, у яких будуть зазначені адреси пунктів пробного тестування.
Для входу до «Особистого кабінету учасника ПЗНО» необхідно увести логін та Pin-код, отримані при реєстрації. Для того,
щоб роздрукувати запрошенняперепустку для участі в пробному ЗНО, необхідно натиснути на
кнопку «Запрошення-перепустка». Документ формується у форматі PDF та завантажується автоматично.
Визначити результати
пробного ЗНО можна за
допомогою онлайн-сервісу.
Для отримання результатів
пробного ЗНО кожному
учаснику потрібно буде занести свої відповіді до
спеціального сервісу, натиснувши кнопку «Результат» у такі
терміни:
- 15 – 17 червня (українська
мова і література);
- 17 – 19 червня (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, німецька, французька та
іспанська мови).
Для тих, хто скористається такою можливістю, результати тестування з української мови буде
оприлюднено до 21 червня, з
решти предметів — до 23 червня. Ознайомитися з ними учасник зможе, натиснувши ту ж

кнопку.
Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності:
- паспорта (свідоцтва про народження);
- запрошення-перепустки;
- засобів індивідуального захисту — маски або респіратора
(у тому числі виготовлених самостійно).
Рекомендуємо мати при собі
дві-три ручки з чорнилом наси-

ченого чорного кольору, а також,
за бажанням, прозору пляшку з
питною водою, антисептик для
рук.
Запрошення-перепустки будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників не
пізніше 4 червня.
Що відомо про ЗНО 2020 року.
Графік проведення основної
сесії ЗНО-2020:
- математика – 25 червня, українська мова і література 30 червня, фізика - 2 липня,
іспанська мова - 6 липня,
німецька мова - 6 липня, французька мова - 6 липня, англійсь-

ка мова - 7 липня, історія України - 9 липня, біологія - 13 липня,
географія - 15 липня, хімія -17
липня.
Графік проведення додаткової сесії ЗНО-2020:
- пройде вона з 23 липня до
11 серпня.
Пункт пробного ЗНО буде на
базі Турківського НВК (з української мови та літератури). Основна сесія ЗНО – 2 пункти (українська мова й література та історія України) – Турківська ЗОШ ІІІІ ст. №1 і Турківський НВК.
Результати основної сесії будуть оголошені в три етапи: 17
липня - з математики та фізики,
25 липня - з української мови і
літератури, історії України, іноземних мов та біології і 29
червня - географії та хімії;
додаткової сесії - 14 серпня.
Наказом Міністерства
освіти і науки України від 11
травня № 635 врегульовано проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.
Зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з 25
червня до 11 серпня.
Відповідно до наказу, кожен
зареєстрований учасник має
право пройти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з одинадцяти навчальних предметів: українська мова
і література, історія України, математика, біологія, географія,
фізика, хімія, англійська мова,
іспанська мова, німецька мова,
французька мова.
Випускникам старшої школи
закладів загальної середньої

освіти 2020 року, а також учням
(слухачам, студентам) закладів
професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які 2020 року
завершать здобуття повної загальної середньої освіти, результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів буде зараховано як результати державної
підсумкової атестації.
Ці учасники мають обов’язково скласти:
- українську мову і літературу;
- математику або історію України (на вибір учасника);
- ще один предмет з переліку
(історія України, математика,
біологія, географія, фізика, хімія,
англійська мова, іспанська
мова, німецька мова, французька мова).
У 2020 році здобувачі повної
загальної середньої освіти, які
бажають, щоб результат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови їм було зараховано як оцінку за державну
підсумкову атестацію, і вивчають
цю мову на рівні стандарту або
академічному рівні, отримають
оцінку за атестацію за результатами виконання завдань рівня
стандарту. Випускники, які вивчають іноземну мову на профільному рівні, отримають оцінку
за атестацію за результатами
виконання завдань рівня стандарту та профільного рівня.
Також 2020 року результати
зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і
літератури (української мови),
математики або історії України
(період ХХ – початок ХХІ століття)
можуть зараховуватися як результати атестації для студентів
закладів вищої освіти, які скористалися правом повторного
складання ДПА у формі ЗНО.
Наталія ДУДА,
завідувачка РМК, відповідальна за ЗНО в районі.

Бджоли для себе, не
заради меду – для душі!
Кажуть, що бджоли – найцінніші комахи на планеті. Коли не стане їх, не буде й людей. Власне, з огляду
на це, є тисячі шанувальників цих Божих комах, які займаються пасічництвом. Чимало їх і на Турківщині.
Як свідчить практика, у кожного бджоляра є свої, часто оригінальні, методи розведення бджіл та способи догляду за ними. Сьогодні ми розпочинаємо рубрику, в якій можна буде поділитися своїми міркуваннями
з цього приводу, давши цінні поради початківцям, розповісти про цілющі властивості меду та продуктів.
А тому закликаємо до дискусійної розмови і чекаємо на листи. А розпочинаємо рубрику з порад пасічника
в третьому, а може і четвертому чи п’ятому поколінні, жителя Старосамбірщини Василя Курія.
Кожен пасічник пасічникує по-своєму, використовує
набутий досвід і знання, що йому передали батьки-дідипрадіди. Хочу поділитися порадами, вони часами перечать писаним правилам, але це мій досвід і в мене виходить зовсім не зле. Важливо розуміти, що робота на
професійній пасіці і любительській - це абсолютно різні
речі.
Немає потреби часто заглядати в вулик, два рази на
місяць достатньо. Буває, що просто вас кортить побути
з бджілками, тоді можна, але це не необхідність.
Не потрібно перешкоджати природньому розмноженню - роїнню. Весняні рої - це прекрасно, вони з великим
запалом беруться до роботи і дають результат. Рій, то
як молода ялівка, яка стає коровою і потім ще довго є
корисною для господарів. Відводок не дає того ефекту,
це штучно і примусово, природа від того не в захваті.
Різати маточники – марна справа, якщо сім’я налаштована, вона витягне його навіть на стінці вулика, так що
ви його і не знайдете. Дайте можливість бджілкам самим розмножуватися - каструвати – то є завжди зле!
Рій знімаю і відразу висипаю в вулик, вони приймаються як верба.
Ніколи, ніколи, ніколи не злучайте разом дві сім’ї, не
висипайте рої до сім’ї, не злучайте рої. Просто нестерпно дивитися, коли бджоли вбивають одна одну, поки сім’ї
притруться. Якщо є трутівка, чи сім’я дуже слаба, дотримайте її до кінця, не бійтеся пускати в зиму навіть дві
рамки бджіл, експериментуйте, бувають дуже приємні
сюрпризи.
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Не поспішайте з закормкою, книжки пишуть – в серпні,
я завжди роблю це в кінці вересня, а буває – і в жовтні. У
Карпатах є своя специфіка, чим пізніше береш мед і
закормлюєш, тим менші ризики, що залишиться падевий мед, від якого може зимою впасти сім’я.
Під час медозбору, навесні чи влітку, не обов’язково
забирати весь мед: він ваш і ваших бджіл, нікуди від вас
не дінеться, а якщо буде слота і з’їдять, то є добре, бо то

2 червня відсвяткував свій
день народження турківчанин Михайло Іванович
Мельник.
Дорогого і люблячого,
доброго і турботливого
сина, вуйка,
чоловіка,
батька і
дідуся
с ер дечно
вітають
мама Марія, племінник Микола,
дружина Люба, син Тарас,
невістка Галина, дочк а
Леся, зять Юрій, онуки Михайло, Іван, Юля, Яна і вся
родина.
Дорогій людині рідні бажають щастя, міцного здоров’я, подальших успіхів у
житті, родинного тепла, поваги від людей та Божого
благословення на многії і
благії літа.
Щиро 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!

ваша сім’я і вона потребувала.
Восени, перед закормкою, мед забираю з вулика по
максимуму, цукровий сироп набагато кращий корм на
зиму: мінімізує ризики поносу.
Вощина на рамках має бути світлою: приставив рамку
до сонця – крізь неї має світитися, якщо ні – на перетопку. У цьому сила майбутнього виводку бджіл, їхнього
розміру і продуктивності.
Не заглядаю до вуликів взимку чи ранньою весною,
потрібна витримка, про все потрібно подбати восени.
Від кліща в вулик ставлю дві пластини від різних виробників, бо можуть попастися неякісні. Роблю це після
медозбору, залишаю на зиму. Забираю навесні, при
першій ревізії. Коли бджола літає, кліщ їй не страшний,
вона його скине.
Без проблем дозволяю 10 укусів, бувало і більше,
але з тим не жартую. Коли в бджіл кепський настрій
(часто залежить від погоди), припиняю роботу.
Перед тим, як заглядати в вулик, декілька раз пшикаю куром в льоток, бджоли сприймають це як загрозу пожежі, матка дає команду рятувати мед і захищати розплід, після того можна відкривати вулик: сім’я
зайнята роботою і їй не до вас.
З трутнями не воюю, як і з роями – покладаюся на
природу.
Найефективніший вулик - стояк, 14 рамок і наставка.
На зиму залишаю на дві-три рамки більше, ніж покривають бджоли, в основному рамок 10-12, не потрібно їх обмежувати в просторі, повітрі.
На зиму вулики утеплюю старим одягом.
Для кура використовую порохно з верби.
Перша весняна ревізія зазвичай на Теплого Олекси, 30 березня.
Обов’язково простукати вулики на Святий та Щедрий Вечір.
Часто розмовляю з бджолами, буває, що дуркочу на
них, сварюся, коли я підкормлюю, а вони кусають, буває,
хвалю за те, що чемні, і за мед, люблю говорити з роями
про їхню нову домівку.
Боронь Боже давити бджіл чи ставитись до них без
поваги.
Бджілки – наймиліші створіння на землі!
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СМЕРТОНОСНІСТЬ МОСКВИНА
Русская страсть к разрушению есть творческая страсть.
М.Бакунін
Культура — це СИЛА, більша за всі війська і матеріальні багатства, бо культура все творить. Зовні
культура виявляється в багатьох формах, насамперед у красі духовній і фізичній, у здібності відчувати
красу і цінити її, в потязі плекати її, в чистоті фізичній і моральній. Де б не довелося жити українцям, їхні
оселі білі, чистенькі, з садком та квітами довкола. Замилування українців красою, давня моральна чистота, християнська сердечність, доброта, співучасть, розум і вроджений хист до творчості — одне слово,українська культура завжди викликала у москвина (хоч аристократа, хоч мужика) невгамовну жадобу
НИЩИТИ все українське.
Москвин інстинктивно відчуває, що його імперію знищить
ВИЩІСТЬ української культури, вищість українського ТВОРЧОГО ДУХУ. Національний інстинкт підказує москвинам, що
саме Україна заб’є осиковий кілок у могилу їхньої імперії. Отже
треба нищити ту кляту Україну всіма силами і всіма засобами.
Хоч Україна по Переяславі 1654 р. була дуже ослабленою,
Московщина не наважувалася відразу опанувати її військовою силою, застосувала вже згадувану тактику китайського
стратега — опанувати зсередини.
Розростання московської держави нагально потребувало
великої кількості освічених урядовців, генералів, культурних
діячів, техніків, учителів, майстрів, будівничих. Після Полтави 1709 р. Московщина вигублювала хмельничан та мазепинців, щоб вижили і дали нащадків лише боягузи, лакузи,
черевані, периноспали, що воліли краще московське рабство,
ніж боротьбу. Та в XVIII ст. ще не забули українці збройної
боротьби з Московщиною. Навіть і «раби отечества чужого»
мали ще сильне відчуття своєї культурної ВИЩОСТІ супроти
москвинів. Петро І розумів загрозу Московщині від української культурної вищості: «Народ малороссийский зело умен, от
чего мы в неанвантаже оказаться можем». Обернути те
«умен» в глупоту і сліпоту — стало змістом і метою всієї
української політики Московщини від Петра І до сьогодні. І
більшовицька Московщина зробила і в цьому величезний «поступ» — за останні 50 років знищила наших культурних скарбів
тисячократно більше, ніж монархічна Московщина за 300 років.
Тільки так можна було обернути культурну і багату Україну в
колонію, в джерело сировини та гарматного м’яса московської імперії, і це стало святою догмою ВСІЄЇ Московщини, всіх її
царів, диктаторів, патріархів, урядів, всього московського
суспільства від аристократа до мужика, від найученішого
професора до неписьменного босяка. Від 1654 року і досі.
Тут немає місця обмірковувати тему: «Провід і маси». Читач може знайти чимало праць на цю тему в європейській
літературі. Заторкуємо її лише в зв’язку з темою розділу. Теперішня сплебеїзована демократія намагається звести ідеал
Великої Людини до свого рівня, замінивши особистість гуртом малих людей.
З історії бачимо, що ідеї народжувалися в голові (радше —
в душі) обдарованих творчим духом людей. Творці великих,
середніх, малих і найменших ідей — це великі, середні, малі і
найменші АРХІТЕКТОРИ ВСЬОГО ЖИТТЯ. Вони живуть в селах, містах, краях, в державах. Всі вони, від найменших до
найбільших, разом складають ПРОВІДНУ верству нації, її голову й дух. Нація ж бо, як і людина, є істотою живою, без
фізично, духовно і національно здорового загалу вона лише
животіє, є етнографічною масою, погноєм націям-загарбникам. Людина без голови — труп, і нація без провідної верстви
— напівтруп.
Після Київської Руської держави українську провідну верству всотала Польща. Опинившись без проводу, український
народ багато втратив, його скубли звідусіль сусіди. Наш малопольський яничар XVII ст. Адам Кисіль казав: «Козацька
нація — це бестія без голови». Бестія, бо часом боляче кусала Польщу. Але лише кусала. Тільки відродивши свою голову,
тобто провідників, та «бестія» одним порухом завалила назавжди могутність великої тоді Польщі. Тому Московщина,
загарбавши Україну, кинулася вигублювати насамперед українську провідну верству. Розглянемо кілька прикладів.
Московський університет стояв порожній. Ломоносов
свідчив, що в ньому п’яні професори навчали лише «берьозовой каше», себто били. Сам він учився в Київській Академії.
Київську Могилянську Академію переповнювали студенти.
Петро І наказав кн.В.Голіцину провести «чистку» студентів
Академії. В.Голіцин із 1100 студентів залишив лише 161. Катерина II наказала Київській Академії навчати лише московською мовою і приймати до Академії лише синів священиків,
тобто обернула славний у Європі університет лише на священицьку школу. Вона також заборонила приймати до вищих
і середніх шкіл дітей нешляхетського походження. Навіть до
нижчих міських шкіл заборонила приймати селянських дітей.
Наші монастирі мали маєтки і на прибутки з них утримували
середні школи. Катерина відібрала ті маєтки, і монастирські
школи закрилися за браком коштів. Українська шляхта кілька
разів просила московського дозволу заснувати в Україні університет. Кошти на заснування і утримання шляхта брала
на себе. Московщина не дозволила. Натомість у Московщині
імперський уряд заснував і утримував своїм коштом три університети і давав студентам (українцям також) стипендії.
Як на глум, майже всі значні професори в тих університетах
були українці та німці. І лише коли наблизилася загроза московській імперії від Наполеона, Московщина дозволила Україні заснувати 1805 р. університет у Харкові. Певна річ, не

імперським коштом, а коштом українського суспільства. І не
в столиці України — Києві, а в Харкові, де було багато москвинів. Так само перший «радянський» уряд України Московщина поставила (1918 року) в Харкові.
Про університет (московський, самозрозуміло) у Києві
Московщина не бажала й слухати аж до польського повстання 1830 p., яке відкрило москвинам очі на польські культурні
впливи у Правобережній Україні. Щоб поборювати їх, Московщина перенесла польський ліцей з Кременця до Києва. Він
згодом розвинувся в університет.
Закон Катерини, що не допускав нешляхетських дітей до
середніх та вищих шкіл, мав силу аж до скасування кріпацтва 1860 р. Але й після того закон Олександра II не давав
права селянським дітям учитися в середніх та вищих школах. Цей закон діяв аж до 1905 року, коли повстання в Україні,
революція примусили московський уряд допустити селянських дітей до середньої і вищої освіти. Але уряд встановив
високу оплату за навчання. Недовго тішилися українські селяни правом учитися в середніх та вищих школах. Московський імперський уряд «рабочих и крестьян» чинив так, щоб
українські діти лишилися чорноробами. У 1930-х роках у вищих школах України вчилося на кожні 10 тисяч людности:
євреїв — 56, москвинів — 29, українців — 7356. В Україні одна
школа припадала: 1768 р. на кожні 746 осіб, 1775 р. — на кожні
6750, 1860 р. — на 17143. Року 1902 83% українських дітей не
ходило до школи. А пригадаймо, що іноземці, які подорожували по Україні у XVII-XVIII ст. (П.Алепський, Е.Лясота, Е.Кларк,
Н.Маршал та інші) свідчать, що майже в кожному українському селі була школа. Ю.Юст здивовано пише 1712 року, що
бачив в українських селах звичайних селянок, які йшли до
церкви з молитовником у руках. Водночас він зазначає, що
московські аристократи не знали читати-писати, наприклад,
князь О.Меншиков, князь А.Долгорукий та інші. Рахуючи на
кожні 100 тисяч людности, тепер в УРСР українці мають менше, ніж москвини в Московщині: учнів загальних шкіл — на
15%, учнів середніх фахових шкіл — на 48%, студентів ВУЗів
— на 58%, наукових аспірантів — на 84%, науковців на 105%
менше. Бачимо: що вище школа, то менше в ній українців
порівняно до москвинів. Не допустити до зростання української інтелігенції, провідної верстви України — це непорушне
правило Московщини від Петра І і досьогодні.
Все московське суспільство ніколи не цікавилося глибше
«украинским вопросом». У своїй зарозумілості воно задовольнялося поясненням, мовляв, усе вкраїнське — це інтрига Австрії, а «сепаратизмом» заражена лише маленька жменька міхновських, донцових, галицьких студентів тощо. І пізніше
московська громадськість, інтелігенція справді щиро вірили,
що «петлюровцы» запродалися Німеччині, а УЦ Рада запросила на Україну німців, щоб вигнати з неї москвинів. Радянськобільшовицька Московщина, захопившись після 1917 р. планами зберегти революцію в Європі, прогледіла ті сили в Україні,
що започаткували її національне відродження. Але не прогледіли тих сил українські євреї (більшість членів Центральних
Комітетів усіх московських соціалістичних партій були тоді
євреї. Так само у першому ленінському уряді і серед найвищих урядовців). Вони народилися і виросли в Україні, отже
добре знали, «чим дихає» український народ і чого варта малоросійська інтелігенція. І А.Хвиля (Мусульбас), М.Фінкель,
Л.Каганович, В.Балицький, О.Шліхтер, Ю.Мартич, М.Рєкіс,
С.Канторович, М.Хатаєвич, Є.Бош, В.Люксємбург, І.Крайсбєрг,
А.Грінвіч, Р.Горовіц, Л.Гопнер, Ф.Кон, М.Рухимович, В.Межлаук, М.Рафес та інші на високих посадах розтлумачили московському суспільству, що Україна найбільше загрожує московській імперії — СРСР. І тоді Московщина вчинила величезний погром України, що мільйонократно перевищує всі
єврейські погроми за всіх часів в історії як за кількістю українських жертв, так і за пекельною жорстокістю, садизмом,
жадобою української крові.
Чому саме євреї виявилися москволюбами і україножерами? Чому стояли і стоять за московську імперію і проти української держави? Пояснення, що євреї завжди стають на бік
сильнішого, або, мовляв, розпорошені по всьому світі й упосліджені тисячоліттями, природньо схиляються до інтернаціонального соціалізму — такі пояснення непереконливі. Адже
євреї дуже добре знають, що москвин у глибині душі антисеміт, погромник, що єврейські погроми в Україні за останні
300 років улаштовували москвини і керували ними (навіть
московська поліція). Знають, що за Хмельниччини українці
вбивали євреїв не за те, що вони євреї, а за допомогу Польщі
гнобити народ. Наші науковці допомогли б уникнути сотень
тисяч, а може мільйонів жертв, якби дали науково обгрунтовану відповідь на це запитання.
І в 1931-39 pp. євреї допомогли Московщині вчинити жахливий погром України. По всій Україні, від її столиці починаю-
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чи, через усі міста, містечка, села і малі хутори полилася
широкою і глибокою рікою українська кров: чоловіків, жінок,
юнаків, дівчат, дітей, немовлят і навіть ненароджених ще в
лоні матері. Виготувавши за часів «українізації» списки «мазепинцев», «петлюровцев», Московщина нищила їх усіх. Від
президента УАН, митрополита Української Церкви починаючи, через десятки академіків, єпископів, сотні професорів,
письменників, тисячі учителів, священиків, кооператорів,
десятки тисяч інтелігенції, мільйони селян, міської сіроми. Гори
мертвяків. Моря сліз. Не було жодної української родини, яка б
не оплакувала вигублених родичів. Сто Дантів замало описати й одну тисячну частку того пекла в Україні 1931-1939
років. Нарком освіти УРСР В.Затонський у доповіді ВУАН 1934
р. казав, що одного лише 1933 року знищено 1649 українських
науковців, а серед них найбільше знавців української мови та
історії. 1932 р. було українців-науковців і професорів 10063,
1940 р. лишилося живих лише 5 тисяч. П.Постишев вигубив
1933 р. у самому лише Києві 30 тисяч української інтелігенції.
Лише за п’ять років (1932-37) Московщина знищила 90%
українських письменників (з 200 — 190). А майже всі вони
походили з бідняків. Багато з них були соціалістами, москволюбами, а чимало й комуністами. Єдиною їхньою провиною
було те, що вони писали українською мовою. Єдиною, бо ж
проклинали українською мовою всіх ворогів «советской»
влади і прославляли її. Ті, хто писав те саме мовою московською, діставали нагороди від тієї ж влади. З 259 українських письменників 1930-1938 pp., друкувалися лише 36. З
тих, що зникли, розстріляно 17, скінчили самогубством 8, пропали безвісти 10, заслано до Сибіру 157. Та й сама Московщина зізнається, що за 40 років (1917-1957 pp.) «замовкло» 365
українських письменників.
Світова історія не знає випадків, коли деспоти вигублювали одразу УВЕСЬ провід якоїсь церкви. Московщина вигубила
1926-32 pp. 28 єпископів і понад 3 тисячі священиків Української Православної Церкви. 1941-46 pp. знищила всіх 6 українських уніатських єпископів і 2500 священиків. До речі,
Московщина ще в XIX ст. нищила вогнем і мечем Українську
Уніатську Церкву на Правобережній Україні. З цього приводу
Микола І наказав вибити спеціальну медаль з написом: «Отторженные насилием — соединенные любовью». Більшовицька Московщина, щоправда, медалі з таким надцинічним написом не карбувала, але надрукувала в українських шкільних
книжках, що Українська Уніатська Церква з великою радістю,
охоче з’єдналася добровільно з «матірною» московською.
Секретар ЦК КПУ С.Косіор на з’їзді КПУ казав: «Оцінюючи велику працю, проведену в 1933-39 роках у боротьбі з українськими націоналістами, працю, що її ми не припиняємо й тепер,
і яку вестимемо й надалі — треба сказати, що ми били націоналістів міцно і попадали, як мовиться, у самісіньку ціль». За
часів Великого Погрому України 1933-39 pp. існував у СРСР
т.зв. «Красный Крест для помощи политическим заключенным». Головою його був М.Горький. Жінки ув’язнених українських письменників просили його допомогти їхнім чоловікам. Він відповів їм: «Когда враг не сдается, его уничтожают».
Таємні вбивства традиційний московський спосіб нищити
своїх ворогів. Геніальний український композитор А.Ведель
(1767-1806 pp.) відмовився творити задля Московщини і втік
з Петербурга. Московщина ув’язнила його і таємно вбила у
в’язниці. Так само таємно вбила 1921 року композитора М.
Леонтовича, 1922 року — композитора К.Стеценка, 1918 року
— художника О.Мурашка, 1919 року — професора М.Плевака,
1920 року — міністра УНР І.Стешенка, 1920 року — Л.Симиренка.
Симиренки — особливий приклад. Дід Платон Симиренко
приятелював з Т.Шевченком, видав «Кобзаря». Його син Лев
щороку давав тисячі рублів на видання українських книжок,
на українські справи. Він написав велику працю про українське садівництво. Московський рільничий інститут запросив
його на посаду професора. Він відмовився, не бажаючи працювати на Московщину. Московщина таємно вбила його 1920
р. Його син Володимир написав велику працю про українське
плодознавство (помологію) українською мовою. Московщина
вимагала, щоб він видав її московською, але він відмовився.
Московщина ув’язнила його 1938 року, і він згинув безслідно.
Лев і Володимир піднесли українське садівництво і науку про
нього на дуже високий науковий рівень. Обидва відмовилися
служити Московщині, і вона обох убила.
Зв’язковим офіцером Швеції при гетьмані П.Орликові був
майор Сінклер. Московський посол у Стокгольмі М.БестужевРюмін руками наймитів потай убив 28 червня 1739 р. Сінклера в Шлезку. Нащадок того Сінклера генерал Володимир Сінклер
був 1918 року начальником Генеральної Булави (Штабу) військ
Української Народної Республіки. Після поразки 1919 року він
опинився в Польщі. Польща пропонувала йому високу генеральську посаду. Він відмовився, бо як пояснив, не хоче ламати присягу вірності Україні. Він знайшов собі в Польщі роботу на залізниці. Москвини знайшли його і потай убили.
Московщина таємно вбивала своїх ворогів і за межами
імперії. С.Петлюру — 25 травня 1926 р. у Парижі, провідника
ОУН Є.Коновальця — 24 травня 1938 р. у Роттердамі, провідника ОУН С.Бандеру — 15 жовтня 1959 р. у Мюнхені, Провідного члена ОУН Л.Ребета — 12 жовтня 1957 р. у Мюнхені.
Коли не могли вбити, пробували підкупити ту державу, де
московські вороги жили. Наприклад, Московщина давала турецькому султанові 300 тисяч талерів, щоб він видав їй гетьмана І.Мазепу. А ті 300 тисяч становили більш як десяту частину всіх державних прибутків Московщини.
Кров жертв, що полягли в боротьбі за велику ідею, породжує нових борців. Отож Московщина шукала й інших, ніж фізичне, способів знищення українських «сепаратистов». Найдієвішим було московщення провідної верстви. Не дивно, що після
1917 р. змосковщена українська інтелігенція завела Україну
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«БОЙКIВЩИНА»

СМЕРТОНОСНІСТЬ МОСКВИНА
Русская страсть к разрушению есть творческая страсть.
М.Бакунін
(Продовження. Початок на 6 стор.)
до старої московської тюрми народів. Але серед тієї нашої
змосковщеної інтелігенції знайшлося досить людей, щоб проголосити Українську незалежну республіку і три роки збройно
її боронити від загарбання Московщиною. І після поразки збройної боротьби залишилися сотні тисяч української інтелігенції,
мільйони людей, які прагнуть Української незалежної держави. І борються за неї, хоч співвідношення сил Московщина —
Україна, здавалося б, дає мало надій на перемогу. Борються,
без надії сподіваючись, за висловом Лесі Українки. Борються,
бо вірять у перемогу. Вбити цю українську віру — цілковито і
остаточно поневолити Україну.
Вся московська пропаганда в Україні, всі її зусилля в школі,
літературі, мистецтві, науці спрямовані до одного-єдиного:
вкоренити в голови і душі українців почуття БЕЗСИЛЛЯ —
СЛАБОСТІ України і водночас страх перед силою Московщини. Переконати українців, що українська мова, українська культура відсталі, нерозвинені, маловартісні. Вкоренити в українській душі почуття української національної НИЖЧОСТІ.
Вкоренити ЗНЕВІРУ у власні українські сили: культурні, господарські, державотворчі. Скувати українську ДУШУ духовними кайданами рабства, тоді фізичне рабство настане саме
собою. Ніхто не знає, наскільки Московщина вкоренила в українців почуття української національної нижчості, безсилля
України; наскільки отруїла душу українця; наскільки скалічила
український дух боротьби. Лише новий 1917 рік покаже це. Чи
українська провідна верства у вільному світі готує вже тепер ліки на ту московську отруту в душах підмосковських
українців? Чи пізні Івани чухатимуть свої розбиті московською довбнею потилиці, як це робили по 1917 році? Році, що
впав несподіванкою на українську провідну верству на чолі з
найбільшим українським істориком?
Монархічна Московщина труїла «московською блекотою»
лише українську інтелігенцію. «Демократична» ж поширила
отруту навіть на українське селянство. Проте національний
інстинкт українського селянства врятував його. Вихідці з села
— нова українська інтелігенція — давала нових борців за волю
України. Монархічна Московщина вигублювала таких лише тоді,
коли вони вже виявили свою ворожість до Московщини. Теперішня ж Московщина нищить таких ще «профілактично».
Але на місце вигублених українське село посилає нових і
нових. Отже, треба було знищити трикляте джерело «сепаратистов» — українське село, а українських селян обернути
на безвласницьких робітників. Адже В.Ленін попереджав своїх
москвинів, що «останній і вирішальний бій» пролетаріату буде
не з міжнародним капіталізмом, а з селянством. А в московській імперії — лише з українським, бо московське селянство споконвіку вже має комуністичну «общину».
Малоукраїнські історики пояснюють московський антиукраїнський голодомор 1933 року тим, що, мовляв, «радянська» влада хотіла так примусити українських селян вступити
до колгоспів. Це примітивне пояснення. Року 1932 в колгоспах уже було 78% усієї орної землі. Московщина не робила
голодомору на Донщині і Приволжі, хоч дончаки (кревні москвини) та приволзькі німці опиралися уколгоспненню не менше
за українців. Справа в тому, що погром українського селянства 1933 р. і пізніше був ударом по ВСІЙ українській НАЦІЇ.
Удар найсильніший з усіх у нашій історії. Його метою було
захитати саму ОСНОВУ української нації. Погляньмо пильніше
на цю катастрофу.
ЗЕМЛЯ в її фізичному і метафізичному розумінні є ОСНОВОЮ кожної нації. Свої фізичні і духовні творчі сили нація черпає з СВОЄЇ ПРАПРАДІДІВСЬКОЇ землі. Землі фізичної і духовної. З усіх станів нації найближче до землі стоїть стан хліборобський. В Україні — практично лише селянство, бо ж поміщики винародовилися: спольщилися чи змосковщилися.
Саме наше село врятувало і пронесло через століття української бездержавності і московського нищення все те, що
називається українською культурою. Культура, що її врятувало наше село, стала невичерпним джерелом наших національних скарбів.
Творцем національної культури було МІСТО у всіх народів,
що не втратили чи рано здобули свою державну незалежність.
І у нас місто було творцем української культури, коли ми мали
свою незалежну державу за Скіфської, Сарматської, Руської
державної, Гетьманської діб. Ми лише в XX ст. почали відвойовувати наше місто у москвинів, поляків, євреїв. Отже, наше
село мало ще довго залишатися джерелом національної творчості міста, себто науки, літератури, філософії, етики, естетики, релігії, мистецтва. Москвини українського села не знали. Вони гадали, що українське селянство живе тим самим
духовним і культурним життям, що й московське. Українські
євреї розтлумачили москвинам, що доки вони не знищать, не
змосковщать українського села, доти те джерело «мазепинства» постачатиме містам на місце розстріляних нові й нові
українські національні творчі сили. А приплив української, селянської найздібнішої і найдіяльнішої молоді до міста, до вищої
освіти став по 1917 р. таким великим, що Московщина побачила загрозу своєму пануванню в українському місті, а відтак
і у всій Україні. Московщина зрозуміла, що втратить Україну
назавжди, якщо не знищить якомога швидше українське село.
Знавець цієї справи М.Хрущов офіційно на XX з’їзді КПРС зізнався, що Московщина не вивезла до Сибіру ВСЕ українське селянство ЛИШЕ тому, що то було понад її сили. Лише тому.
Отже, вивозила частинами. Час квапив Московщину, бо нова
українська інтелігенція росла і набиралася сил. І Московщина

вирішила вигубити голодомором МІЛЬЙОНИ українських селян.
Року 1921 була в південно-східній Європі велика посуха.
Зібрали там зерна лише 35% звичного врожаю. В Україні вже
влітку 1921 року голодувало 8 мільйонів люду. Неврожай загрожував безхліб’ям і московським містам, отже, Московщина попросила капіталістичні США врятувати соціалізм. Московський нарком М.Літвінов на переговорах (3 серпня 1921
р.) з американською благодійною установою АРА просив допомагати ЛИШЕ голодному Поволжю, а про голодну Україну
НЕ згадував. Вимагав від американців везти допомогу лише
через Петербурзький порт, пояснюючи, що чорноморські порти та українські залізниці у кепському стані, бо не хотів, щоб
американці побачили голод в Україні. Надійшло 146 тисяч пудів.
У Москві на чорному ринку продавали 1923-25 pp. за скажені
гроші багато американських продуктів з допомоги АРА. В Україні жило кілька мільйонів євреїв. Хоч вони і не голодували,
проте американські євреї вимагали (через уряд США), щоб
уряд СРСР дозволив АРА допомагати євреям в Україні. Московщина тоді пекуче потребувала позик від США і знала, що
американські євреї-банкіри вирішуватимуть, дати чи ні. Москва дозволила двом представникам АРА Дж.Гетчісонові та
А.Голдерові приїхати в Україну. Вивчати становище їм не дозволила, пояснюючи, що в Україні ніякого голоду НЕМА, а навпаки Україна має надлишки зерна і надсилає голодному Поволжю. Але А.Голдер був євреєм і від українських євреїв
довідався про голод в Україні. АРА підписала (12 серпня 1921
р.) з урядом СРСР окрему угоду про допомогу голодним. Коли
уповноважені АРА приїхали до Харкова (тоді столиці УРСР),
то «уряд УРСР» пояснив їм, що УРСР є окремою державою,
отже та угода неправо-сильна в СРСР, і тому вони не мають
права допомагати голодним в Україні, тим більше,що ніяких
голодних в Україні НЕМА. Уповноважені побачили тисячі мерців
на вулицях і зрозуміли, що справу вирішує Москва, а не Харків.
Українські емігранти, а також галичани подали голові Міжнародного Червоного Хреста — відомому Ф.Нансенові багато
документів про голод в Україні. Справжній гуманіст, Ф.Нансен
обурився з московського політичного людоморства і вимагав від уряду СРСР дозволити допомагати й Україні. Саме тоді
європейські держави і США не визнавали уряду Леніна законним, а він гостро потребував позик, техніки, бо імперія
стояла на межі господарської катастрофи. Уряд Леніна змушений був доводити європейцям та американцям свою культурність і людяність, отже дозволити допомагати також Україні. Та поки Ф.Нансен виборов у московського уряду цей
дозвіл, минуло 8 місяців. Дано дозвіл аж 10 січня 1922 р. Тоді
АРА вже роздала в Поволжі майже все, що мала. Доки привезли нові вантажі з Америки, минуло ще кілька місяців. Так
АРА почала допомагати Україні аж у квітні 1922 року, коли
вже вимерло близько трьох мільйонів українців. Так свідчить
сама АРА. Поряд з АРА допомагали Поволжю місії Червоного
Хреста шведського, датського та інших країн. Допомагати
Україні їм рішуче ЗАБОРОНИЛА Москва. Допомагала Поволжю також і місія «Українського» Червоного Хреста, що її вислав туди харківський «уряд» саме тоді, коли мерли з голоду
щодня тисячі українців, і ніяка служба харківського уряду їх
НЕ рятувала. То гірше: уповноважені того «уряду» при АРА
Артамонов та Баткінс всіляко ПЕРЕШКОДЖАЛИ АРА допомагати голодним робітникам у Донбасі, а лише дончакам, хоч
ті НЕ голодували. Коли голодні українці нападали на їдальні та
склади, вже сама АРА подбала, щоб про це написали часописи за кордоном. Тоді й часописи СРСР мусили писати про голод в Україні. АРА давала харчі, одяг, ліки сиротам в Україні.
Уряд УРСР усував управителів-українців від цієї справи, а
призначав москвинів, які роздавали і продавали американські
харчі «своїм», а українські діти вмирали з голоду.
В Московщині та північній Україні не було посухи, і рятуючись від смерті, голодні українці йшли туди з півдня по хліб.
Московська влада поставила на всіх шляхах «заградительные отряды», які не пускали голодних на північ. А голодних
москвинів з Поволжя пускали. Щобільше, Московщина привезла з Поволжя до північної України 80 тисяч московських
дітей і роздала українським селянам, щоб ті їх годували, хоч
саме тоді сотні тисяч українських дітей помирали з голоду в
СУСІДНІХ повітах. Московський «Центральный комитет помощи голодным» у своєму звіті IV з’їздові Совєтов подає, що
в УРСР зібрали 2531 тисяч тонн зерна — менше на 20% звичного врожаю, що становило на душу населення УРСР 63 кілограми, але в голодних областях — втричі менше. Вже восени
1921 р. у південній Україні поїли котів, собак. Харчувалися
травою, корою. Вже тоді офіційно було записано 50 випадків
людожерства. Голодувало 90% людності. А вищезгаданий
московський комітет забрав з України 2941 залізничний ешелон зерна і з того вислав у Поволжя 2763 ешелони, а в Україні
роздав голодним лише 178, про що й доповідає у вищезгаданому звіті. Московська влада визнала офіційно південну Україну за голодну аж через 5 місяців голоду. А за цей час вивозила зерно. На Херсонщині, де голодувало 90% населення,
СТЯГНУЛА 90% зернових поставок, забирала тоді, коли щодня вмирали тисячі людей з голоду, а всього Московщина забрала 1921 голодного року з голодної України 11 мільйонів тонн
зерна. Вищезгаданий «комитет» у своєму звіті пише: «...навіть
в охоплених голодом губерніях здача зернових поставок йшла
краще, ніж у неголодних губерніях». Чим пояснити це самогубство голодних українських селян? Звіт пояснює: «...після
судів над ситими в Одесі, Києві, Харкові збір зернових поста-
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вок пішов значно краще». Наведемо ще свідчення безсторонього іноземця, голови АРА професора Н.Фішера: «Ні уряд СРСР,
ні уряд УРСР не допомагали голодним в Україні. Щогірше, від
літа 1921 р. до весни 1922 р. — отже, коли в Україні гинули з
голоду сотні тисяч людей — ті уряди ВИВОЗИЛИ з України
сотні тисяч тонн зерна. Ми, американці, дивувалися і не могли зрозуміти причини: чому довгі потяги, навантажені зерном
у Полтаві, Києві їхали до далекого Поволжя тоді, коли в недалекій Південній Україні гинули з голоду десятки тисяч щодня.
Ба, щогірше, ми, американці, не йняли віри своїм власним
очам: уряд ВИВІЗ до Московщини 185 залізничних ешелонів
зерна з Миколаївщини й Одещини, де сотні тисяч мерців лежало по містах і селах. Цього уряд навіть не приховував, а
писав у своєму звіті «Итоги борьбы», що «...навіть голодні
губернії: Херсонська, Тавричеська, Одеська висилали пшеницю до Поволжя». Уряд УРСР пізніше офіційно визнав, що в
Україні було навесні 1922 року три мільйони голодних. Справді
ж було значно більше, бо ті три мільйони — це були ті, що ще
не вмерли. І маючи мільйони своїх громадян, що вмирали з
голоду, уряд УРСР СТЯГАВ з них хлібопоставки. А голод в
Україні був тисячократно більший, жахливіший, ніж на Волзі. І
уряд СРСР знав це ліпше за нашу АРА. А він вимагав від нас,
американців, зосередити ВСЮ допомогу лише Поволжю і хоч
не офіційно, проте фактично ЗАБОРОНЯВ нам рятувати голодних українців».
Московщина влаштувала 7/22 червня 1922 р. виставку в
Берліні «Голод в Росії». Там виставила таблиці, діаграми, що
показували велику допомогу уряду Москви Поволжю. Американську допомогу применшувала, скільки могла. Про голод
в Україні 1921 року на тій виставці не було й натяку. Науководослідний інститут економіки АН УРСР видав велику працю. В
ній про голод в Україні 1933 року немає жодної згадки, а про
голод 1921 року написано: «Бідняцькі верстви села були приречені на масове вимирання. Але цього не сталося, бо радянська влада прийшла на допомогу селянству України».
Наступ Московщини проти українського селянства засобами голодомору в 1921 р. не зменшив національного спротиву в Україні. Навпаки, українське селянство перейшло в
наступ. Воно зброєю і саботажем добилося зменшення данини Московщині, і вона змушена була відступити, запровадивши НЕП, що визнавав селянську власність на землю і давав
права приватній торгівлі та промислу. З трохи розв’язаними
руками Україна за коротких 6 років (1922-29) відбудувала своє
господарство до рівня 1913 року, відкривалися перспективи
ще більшого й швидшого зростання СИЛИ України.
Московщина готувалася до нового наступу. Стягнувши
більше своїх сил в Україну, вона скасувала НЕП і почала запроваджувати свій азіатський соціалізм. Але й Україна, відчувши свою силу, також почала готуватися до боротьби. Заснувався Союз Визволення України (СВУ), Спілка Української
Молоді (СУМ). Українська національна незалежна Церква
(УАПЦ) поширилася на всю Україну. Кооперація виросла на
могутню силу. Українізація шкільництва, книговидавництва
дала нові сотні тисяч національно свідомої української інтелігенції. Українське селянство на кривавому досвіді побачивши московське «братерство» і московський соціалізм, не
приймало всього московського. Заходило на нову московсько-українську війну. Московщина поспішила перша вдарити,
поки не пізно. Насамперед — по українській провідній верстві,
про що ми вже оповідали. Вдарила одразу і по українському
селянству випробуваним уже способом — голодомором.
Московщина одразу ж по скасуванні НЕПу вивезла 1929 року
до Сибіру 1 200 тисяч найстійкіших своїх ворогів — українських куркулів. Року 1932 завезла з Московщини в Україну 50
тисяч членів КП і 150 тисяч комсомольців. У січні 1933 р.
Московщина збільшила відділи НКВД при МТС. Прислала з
Московщини нових 3 тисячі енкаведистів. Проголосила 7 серпня 1932 р. закон про охорону «соціалістичного майна», який
карав сибірською каторгою голодну матір, що збирала своїм
голодним дітям загублені на дорозі зернинки чи колоски по
жнивах у полі. Ніякого голоду не могло бути в Україні 1933
року, бо торішній урожай був добрий. УРСР зібрала 1932 року
по 362 кг на душу населення, отже можна було прожити до
нового врожаю. Але Московщина наклала 1933 року на Україну ЗБІЛЬШЕНУ данину зерном — аж 58,1 млн. тонн. Селяни
виконали план у серпні. Тоді Московщина наклала в жовтні
додатково ще половину плану. Заможніші селяни виплатили
й це. Тоді Московщина збільшила в січні 1933 p., ще раз додатково, навмисне не залишила селянам насіння, щоб не поїли.
На сівбу 1934 року його привезли з Московщини. Селяни не
мали й зернини в хаті, і москвини забирали худобу, кури, одяг,
чоботи, все, що мало якусь вартість, а людей виганяли голих
з дітьми в поле взимку, забороняючи іншим селянам приймати їх до своїх осель. Уряд СРСР продав до Європи українського зерна: 1932 р. — 17,3 млн. тонн, а 1933 р. — 16,8 млн. тонн,
а борошна щороку по 300 тисяч тонн. За офіційною статистикою Московщина здерла в 1933 р. з України хлібопоставок 225
мільйонів пудів. Загарбане зерно не встигали вивозити до
Московщини, і воно гнило в купах на залізничних станціях
проти неба. Енкаведисти (тоді ГПУ) стріляли кожного голодного, хто пробував «расхищать» те гниле вже «социалистическое имущество». Навіть москвин С.Максимов писав 1934
року у романі «Денис Бушаев»: «Україна вимирає з голоду, а
ми, москвини, їмо білий хліб, масло, сир, солодкі печива, запиваємо вином. Ми купуємо власні авто, літні дачі. І все те
мають не лише члени КП, а й нечлени».
Річний приріст населення в Україні у 1924-27 pp. становив
2,36%. Отже, 1939 року мало б бути 38,5 мільйона українців, а
статистика 1939 року показала лише 30,9 мільйона. Забракло
7,5 мільйона. І начальник ГПУ в Україні В.Баліцький доповідав,
що 1933 року в Україні померло з голоду 8 мільйонів людей.

(Закінчення розділу у наступному номері)
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«БОЙКIВЩИНА»

ЯК ЗА ДОПОМОГОЮ СОДИ
ЗБІЛЬШИТИ УРОЖАЙ СМОРОДИНИ
В ПІВТОРА РАЗИ І
ПОЗБУТИСЯ ШКІДНИКІВ
Як ми можемо отримати великий урожай з будь-якої рослини. Звичайно ж, шляхом створення для неї сприятливих умов,
захист від грибків та комах. Можна отримати максимальний
урожай смородини. Рецепти я вирішив підібрати бюджетні і
без використання будь-яких хімікатів. І на виручку прийшла
звичайна кухонна сода. Кожен дачник знає, що сода – це незамінний помічник у боротьбі з підвищеною кислотністю ґрунту,
а також всілякими шкідниками.
Борошниста роса
Позбутися від борошнистої
роси допоможуть наступні
інструкції: на 10 л води додайте
80 г соди і 40 г звичайного господарського мила, все ретельно
перемішайте і обприскуйте сумішшю смородину. Обприскувати
потрібно раз в тиждень, можна
використовувати і під час плодоношення.
Фітофтороз
Трапляється, що смородина
хворіє і від фітофтори. Для профілактики і усунення цієї хвороби
на кущах варто зробити розчин:
на 10 л води всипати 60 г соди.

Обприскувати даним розчином
слід усі кущі протягом тижня, і
вже на 3-5 день результати будуть видні.
Слимаки
Якщо кущі обліпили слимаки,
то можна приготувати звичайний розчин з використанням
соди: 10 л води + 40г соди + 40г
будь-якого мила. Змішати, обприскувати раз у 10 днів.
Попелиця
Ці комахи є ворогами №1 для
смородини. Для боротьби з
ними допомагає наступний список: 5 л води + 100г золи + 10г
мила + 30г соди. Час обробки:

протягом 3 діб у безвітряну погоду.
Дані методи допомагають
збільшити врожайність смородини в рази, адже якщо їй ніщо
не загрожує, то і кущ віддячить
вам за належний догляд, і найголовніше – правильний догляд.
Успіху і добрих урожаїв.

НАШАТИР НА ГОРОДІ:
як правильно застосовувати, щоб
рослин не чіпали шкідники
Пропонуємо ознайомитися з кількома корисними порадами використання звичайного нашатиру.
1. Від мурах на кухні.
Змішайте 100 мл нашатирнoгo спирту з 1 літром води. Прoтріть цим розчином підлoгу, всі меблі та
потім, обов’язково, добре прoвітріть приміщення. Нeпрoшeні гoсті більше вас не потурбують.
2. Від попелиць у сaду.
Розчиніть 2 ст. л. нaшaтиpнoгo спиpту в 1 відpі води. Дoдайте 1 ст. л. пральнoгo пopoшку чи шaмпуню
та oбpобіть pослини.
3. Від цибульної та мopквянoї мухи.
Ці шкідники здатні знищити веcь вpoжaй цибулі та моркви. Приготуйте розчин: 1 cт. л. нaшaтиpнoгo cпирту розчиніть у 10 літрах води. Розчин добре перемішайте й полийте ним грядки цибулі та моркви. Через деякий час ґрунт
розпушіть.
4. Від капустянки у ґрунті.
Вона під’їдaє корінці рослин та може зa короткий термін
знищити всю ділянку. Розведіть у 10 літрах води 10 мл
нaшaтиpнoгo cпиpту. Нopмa використання — 0,5 літра
розчину нa кожен кущ.
5. Від кoмapів та мошки.
Нaшaтиpний cпиpт та вoду змішайте порівну й пpoтріть цим pозчином відкpиті ділянки шкіри. Цей же
засіб знімає свербіж від укуcів комах. А на пікніку пoбризкайте нашатирем рослини навкруги.
6. У якості дoбрива.
Оcoбливо його полюбляють клематіcи, лілії, герань та oгірки: розведіть 8 ст. л. нашатирного спирту у
10 літрах води. Поливайте цим розчином рослини один pаз на 2 тижні. Ноpма витрат — 1 літр на кожен
кущ.
Цю підкоpмку можна використовувати й для кімнатних pослин. Заодно позбавитeсь від мушок в
гоpщиках.
Підготував Павло ОГОРОДНИК.

ГОРІЛА ГОСПОДАРСЬКА БУДІВЛЯ
У середу, 3 червня, близько шостої години ранку, надійшло повідомлення про пожежу в м.
Турка по вул. Д. Галицького, 13 «а», в дерев’яній господарській будівлі, розміром 4х3 м, критій
шифером.
Вогнем знищено споруду. Врятовано 2 будівлі.
А з початку цього року на Турківщині трапилось аж 115 пожеж (на щастя, загиблих немає). Для
порівняння: за весь 2018 рік їх було майже вдвічі менше – 63, двоє людей загинуло. А в 2019-му – 75 та
9 загиблих.
Іван МАРИЧ,
головний інспектор Турківського РС ГУ ДСНС України у Львівській області, капітан служби ЦЗ.
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ВЕЛИКЕ СПАСИБІ ВАМ,
РЯТІВНИКИ
Людське життя досить складне. Воно може обірватись
будь-якої миті, як павутина на кущі шипшини восени. Біда постукає в людські двері, не попередивши, не спитавши дозволу, чи можна ввійти. Ми тільки зітхаємо, почувши таке.
І в мою оселю постукала біда. Непритомну мене привезли в
реанімаційне відділення Турківської лікарні, де надали фахову медичну допомогу. Я щиро вдячна людині, яка віддана своїй професії
– Віталію Будковському. Низький уклін Вам, шановний.
Ще хочу висловити подяку завідувачу неврологічного відділення
Марії Матковській, старшій медичній сестрі Лесі Шевців, молодшим
сестрам: Галині Сеньків, Ользі Кропивницькій, Оксані Кушнір. За
щире і добре серце, руки золоті висловлюю подяку медичним сестрам: Марії Маслиган, Ганні Усик, Мар’яні Дуран, Ганні Яворській,
Наталії Тарасенко.
Шановна Маріє Михайлівно! Нехай ваша команда у такому складі
дарує людям радісні хвилини життя. А всім вам – здоров’я міцного,
мирного неба, великого людського щастя. Хай Матінка Божа охороняє вас на всіх життєвих перехрестях.
Марія ТАЦИН,
с. Карпатське.

ДОПОМОГУ ПЕРВИНЦІ
НАДАЮТЬ ОФТАЛЬМОЛОГИ З ОБЛАСТІ
У нашому районі з 1 червня, протягом двох-трьох тижнів,
працюють фахівці Львівського Центру медичного скринінгу.
Це, зокрема, лікарі-окулісти. Вони оглядають дітей, яким виповнилося 6 років, і які цього року збираються йти в перший
клас.
Така благодійна акція проводиться для того, аби, по-перше,
допомогти районному лікарю-окулісту в його роботі, а, по-друге, для
батьків, в умовах нинішнього карантину, з’явилася можливість, не
виїжджаючи за межі села, в місцевому ФАПі перевірити зір у своїх
діточок.
– Звичайно, що лікарі не відмовлять у медичній консультації й
дорослим, адже мають у своєму користуванні спеціальні прилади,
за допомогою яких можна виявити ранню стадію глаукоми, заодно перевірити очний тиск, зір і призначити окуляри, – каже головний лікар РЦ ПМСД Микола Яцкуляк. – Фахівці Центру медичного
скринінгу, згідно складеного графіка, працюють у всіх фельдшерсько-акушерських пунктах та лікарських амбулаторіях нашого району.
Окрім того, по приїзду в село, вони пропонують нашим медичним
працівникам ще й іншу благодійну допомогу – засоби індивідуального захисту.
Цього тижня медики уже побували у Яворі, Малій Волосянці,
Ісаях, Ясениці та Розлучі, а наступного працюватимуть за таким
графіком: 9 червня ( вівторок): Свидник (10.00 год.), Ластівка(10.30
год.), Коритище (11.00 год.). 10 червня ( середа): Шум‘яч (10.00 год.),
Присліп (10.30 год.). 11 червня (четвер): Хащів (11.00 год.), Лімна
(10.30 год.). 12червня (п’ятниця): Вовче (10.00 год.), Жукотин (10.30
год.), Дністрик-Дубовий (11.00 год.).
Ольга ТАРАСЕНКО.
РОЗВАДІВСЬКИЙ КАХЕЛЬНИЙ ЗАВОД виготовляє та реалізовує
кахель керамічний для облаштування печей та камінів. Діють
знижки.
Тел.: 0973672968.

СПІВЧУВАЄМО
Колектив працівників пологового відділу КНП «Турківська ЦРЛ»
висловлює щире співчуття медичній сестрі Світлані Іванівні Лоневській з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю фізики та математики Марії Василівні Казибрід з
приводу великого горя – смерті матері .
Педагогічний колектив Ісаївського НВК висловлює щире співчуття
вчительці Олені Антонівні Драч з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.
Учні 6 класу Ісаївського НВК та їхні батьки висловлюють щире
співчуття класному керівникові Олені Антонівні Драч з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
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