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ПРИКОРДОННА ДОРОГА
ТЕРШІВ – БОБЕРКА
поштовх для розвитку територій
Схоже, що дні добросусідства, які проходили на кордоні, неподалік села Лопушанка, а також у селі
Міхновець (Республіка Польща), з ініціативи депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського, дають очікуваний результат. На таку думку наштовхує зустріч заступника голови Львівської
ОДА Юрія Бучка, що відбулася 24 червня, з представниками Департаменту дорожнього господарства ЛОДА, Держгеокадастру та Львівського обласного управління лісового та мисливського
господарства, щодо будівництва нової дороги Тершів – Боберка.
До слова, ідею з’єднати Старосамбірський район, села Дністрик та Лімна, а далі через Жукотин, Бережок,
Дністрик Дубовий і до Боберки Андрій Ярославович запропонував декілька років тому, і навіть було нарізано
дорожнє полотно. А днями Львівська ОДА значно розширила цей проект, що має назву “Розвиток доріг Львівських
Карпат”, і запропонувала збудувати дорогу від Тершова Старосамбірського району до Боберки. Вона мала б
пройти через село Лаврів, де знаходиться Василіанський монастир, і далі через села Бабино, Головецьке, і аж по
вищеназваному маршруту – до Боберки. Якщо проект вдасться реалізувати, збудувати дорогу з асфальтним
покриттям, як заплановано, тоді значно скоротиться віддаль для жителів прикордонних територій Турківщини до
Самбора та Львова, в об’їзд Турки.
Зі слів помічника Андрія Лопушанського Івана Грися, після того, як відбудеться тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації на дорогу Турка – Лопушанка, буде оголошено 6 тендерів на заплановану дорогу
Тершів – Боберка. Це мають намір зробити у 2021 році. Загальна протяжність нової дороги – 67,6 км, орієнтовна
вартість будівництва – 1 млрд. грн.
Уже найближчим часом спеціально утворена комісія обстежить усі ділянки, куди проляже автомагістраль,
визначить проблемні місця, а відтак розпочнеться робота з реалізації проекту. Хочеться вірити, що він таки стане
реальністю.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Педагогічний колектив Матківського НВК щиросердечно вітає із ювілейним днем народження вчителя української мови і літератури Надію Юріївну Павлюх. Колеги по роботі бажають шановній
ювілярці міцного
здоров’я, радості,
миру та ласки й
милості Божої на
довгій життєвій
стежині.
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!

Кохану дружину, любиму матусю, турботливу бабусю,
жительку м. Турка – Оксану Володимирівну Ільницьку
– з ювілейним днем народження щиро вітають чоловік
Михайло, дочки Христина і Марина, зяті Олег та Дмитро, внуки Захарчик, Михайлик, Соломія, Ксенька, Даринка та вся родина і бажають дорогій іменинниці здоров’я міцного, як граніт, життєвої енергії, наснаги,
світлої радості в житті, Божої опіки і благословення на
життєвій ниві.
Хай кожен день ясніє небом
чистим,
Світанки сяють, скупані в
росі.
У серці радість розквіта
іскриста
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує
світ,
Дай Бог міцне здоров’я і натхнення,
Щоб прожила Ти ще багато
літ
Під Божим і людським благословенням.

Кохану дружину, любу, турботливу, найкращу у
світі матусю і тещу, веселу, чарівну, уважну, добру
сестру, свість, тітку, жительку с. В.Висоцьке –
Ольгу Миколаївну Романчак – із золотим ювілеєм щиро вітають чоловік Ярослав, дочки Віра
та Аліна, зять Назарій; сестри Надія, Віра та Любов, швагри Володимир, Василь та Володимир,
племінники та племінниці.
Бажаємо Тобі, рідна, добра, здоров’я, Божого
благословення, щоб ми усією великою родиною
могли привітати тебе ще зі сторічним ювілеєм.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ
земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Ми дякуєм Богу, що Ти у
нас є,
Хай силу і радість Тобі він дає.
З віночка слів – Тобі найкращі
квіти,
А серед них – многая літа!

Парафіяни, церковний комітет і церковний хор храму Успення Пресвятої Богородиці м. Турка щиросердечно вітають з днем
народження настоятеля храму, протопресвітера о. Ігоря Стецишина.
Щиро і від душі дякуємо за Ваші мудрі
поради, за щире співчуття,
чуйність і увагу до всіх земних справ, усіх проблем,
за Ваші молитви.
Міцного здоров’я Вам
і Вашим рідним,
сімейного добробуту,
світлої радості в житті,
рясних Божих благословінь.
Нехай душа у Вас ніколи
не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Хай Богородиця від зла оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Добру, дорогу матусю, люблячу, чуйну, турботливу бабусю,
жительку с. Ісаї – Іванну Степанівну Левицьку – з ювілеєм сердечно вітаємо і бажаємо міцного здоров’я і довгих, мирних та
щасливих років життя під Божою опікою і
благословенням.
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота.
Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
З любов’ю і повагою – дочка Наталя,
зять Руслан, син Василь, невістка Іванна,
син Юрій, невістка Вікторія, любимі бабусині онуки Ростислав,
Іван, Олександра, Михайлик, Анастасія і Максимко.

Щиро вітаємо з ювілеєм прекрасну душею, чарівну жінку,
добропорядну людину – Оксану Володимирівну Ільницьку.
Дорога Оксано Володимирівно, з нагоди ювілею, від усього
серця бажаємо Вам, щоб на Вашому життєвому полі сіялося
та родилося добро. Нехай множиться лише щастя, здоров’я,
достаток і благополуччя. Хай роки залишають по собі лише
світлі спогади, а майбутнє готує багато-багато щасливих літ,
сповнених радістю, добром і надією. Божої ласки і благословення Вам – на многії і благії літа!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
З повагою – сім’ї Борисенко та Кінь.

Колектив Західноукраїнської філії Університету «Україна»
щиро вітає з днем народження директора Західноукраїнської
філії, вельмишановну Галину Андріївну Комарницьку. У цей знаменний день прийміть
вітання і найкращі побажання: міцного здоров’я, миру, щастя, добра, благополуччя та
процвітання нашої спільної справи на ниві
науки та освіти. Щиро бажаємо Вам, Галино Андріївно, гарного настрою, вірних друзів,
родинного затишку і тепла. Нехай доля буде
прихильною до Вас і щедро дарує многих
літ у здоров’ї, щоб поряд із Вами завжди
були працьовиті і талановиті, і віддані колеги, які завжди підтримуватимуть та реалізовуватимуть Ваші невичерпні ідеї! Хай Всевишній оберігає Вас та Вашу родину!
Листоношу Либохорського поштового відділення зв’язку,
дорогу, люблячу, найкращу у світі матусю, бабусю, дружину –
Марію Василівну Сипливу – з нагоди дня народження, яке
відзначила 1 липня, сердечно вітають люблячий чоловік Микола, син Віталій, син Василь з сім’єю, дочка Світлана з сім’єю, 4
онуки, друзі по роботі і бажають шановній ювілярці, щоби Господь благословляв її міцним здоров’ям, сімейним
затишком, достатком, миром на кожний прожитий день і на многії і благії літа.
Любу маму, бабусю вітаємо,
Радості, щастя, здоров’я бажаємо.
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 і благая літ Вам бажаєм!

2 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

МІСЦЕВІ ВИБОРИ.
ЯК БУДУТЬ ПРЕДСТАВЛЕНІ
ІНТЕРЕСИ ГРОМАД У РАЙОННИХ
ТА ОБЛАСНИХ РАДАХ
Верховна Рада України найближчим часом затвердить зміни
до Виборчого кодексу, який діятиме на місцевих виборах восени 2020 року. Пройдуть вони вже на новій адміністративнотериторіальній основі.
Як бачимо, адміністративнотериторіальна та виборча реформи відбуваються паралельно одна з одною і завершаться
за короткий строк до початку
виборчого процесу. З технічного
боку, в цих умовах до Кодексу потрібно внести принаймні найважливіші з майже 4000 поправок, які дозволять організувати
виборчий процес у новостворених громадах та районах.
Але маємо розуміти, що ці вибори на наступні 5 років визначать, як і ким будуть представлені інтереси виборців у місцевих радах. Тому нам важлива
присутність та пропорційне
представництво інтересів територіальних громад у районних
та обласних радах, враховуючи те, що частина третя статті
140 Конституції України передбачає, що “органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради”. Реалізація цієї
норми потребує надання територіальним громадам права
мати свого представника у
відповідній районній чи обласні раді. Крім того, задля
дотримання принципу рівного
виборчого права, кількість
мандатів у таких радах від великих міст, з одного боку, та невеликих сільських громад, з
іншого, мають бути збалансованими.
У чому наразі полягає проблема нерівномірного представництва інтересів територіальних громад у районних та
обласних радах?
В Україні, за результатами
місцевих виборів 2015 року, 450
виборчих округів з виборів до обласних рад є не представленими у відповідних облрадах
(близько 26% округів). На рівні
районних рад подекуди не було
забезпечено представництво
близько третини громадян.
Яким чином можна покращити ситуацію із пропорційністю
представництва інтересів територіальних громад у районних та
обласних радах?
Одним з вирішальних чинників для забезпечення представництва є виборча система.
Спеціально створена експертна
робоча група, що працювала при
Мінрегіоні з 2019 року, для оптимізації представництва рекомендувала багатомандатну мажоритарну виборчу систему на
виборах як районних, так і обласних рад. Разом з тим, із прийняттям Виборчого кодексу для
виборів обласних рад було закріплено пропорційну виборчу
систему.
Зараз ще є можливість прийняти поправки до Виборчого кодексу, які скоригують пропорційність представництва гро-

мад через зміну принципів визначення загальної кількості депутатів у обласних та районних
радах та запровадження «норм
представництва громад». Наразі у змінах до Кодексу, прийнятих у першому читанні, передбачається, що кількісний склад
районних і обласних рад не залежить від кількості громад у їх
складі. Прийняття застереження у частині третій статті 197 забезпечить лише, що у районах з
великою кількістю громад кожна громада буде представлена

одним депутатом, незалежно
від
кількості
виборців.
Кількісний склад обласних рад
взагалі не залежить від кількості
громад у межах області. Також
зміни до Виборчого кодексу,
прийняті у першому читанні, пропонують порядок формування
територіальних виборчих округів, не залежний від меж територій громад. В обласних радах цей фактор, поєднаний з
пропорційною виборчою системою, мінімізує зв’язок депутатів
із громадами. Як наслідок, є високі шанси отримати результати виборів, за якими громади, в
тому числі і великі та економічно потужні, не будуть представлені у радах. Подібні результати
у 2015 році мали негативні наслідки для місцевого самоврядування.
Наразі рішення – за парламентом. Експерти рекомендують профільному парламентському Комітету розглянути можливість внести такі зміни до Виборчого кодексу в рамках другого читання законопроекту:
Передбачити, що багатомандатні виборчі округи на виборах
районних рад утворюються в
межах територіальних громад.
Багатомандатні виборчі округи
на виборах обласних рад також

мають утворюватися в межах територіальних громад. Однак при
цьому має бути можливість
об’єднання в один округ декількох громад з невеликою чисельністю виборців, або приєднання
такої громади в округ з іншою
громадою для забезпечення
пропорційності між кількістю
виборців і кількістю мандатів в
окрузі.
На виборах до районних рад
загальну кількість депутатів визначати в залежності від кількості
територіальних громад на території району та чисельності виборців у цих громадах за такими
нормами представництва:
- від громад, чисельністю виборців до 10 000 -1 мандат;
- від громад, чисельністю
виборців від 10 000 до 100
000 - 2 мандати;
- від громад виборців, чисельністю понад 100 000 - 3
мандати.
На виборах до обласних
рад загальну кількість депутатів визначати в залежності
від кількості територіальних
громад на території області
та чисельності виборців у
цих громадах за такими
нормами представництва:
- від громад, чисельністю
виборців до 20 000 – 1 мандат;
- від громад, чисельністю
виборців від 20 000 до 100
000 виборців - 2 мандати;
- від громад, чисельністю
виборців понад 100 000 - 3
мандати.
Для надання громадам
можливості гарантовано обрати свого представника до
обласної ради запропоновано
модифікацію пропорційної виборчої системи: кандидат, який
в окрузі отримав найбільше голосів і ця кількість перевищує виборчу квоту, здобуває мандат.
Решта мандатів розподіляються
за принципами пропорційної
виборчої системи.
Отже, у разі якщо зміни не
буде прийнято, то й справді багато територіальних громад можуть залишитися без своїх представників в районних та обласних радах. Це стосується і Турківщини. А тому керівникам та
представникам
політичних
партій треба менше дбати про
імідж своєї політичної сили, а
більше про те, щоб провести в
районну чи обласну раду якомога більше депутатів. А для цього
треба не сваритися та звинувачувати одне одного, мовляв, ми
кращі, а ви – ніхто, а сідати за
стіл переговорів, аналізувати
ситуацію і домовлятися. Партії
були і будуть (хоч деякі зникають
ще не народившись), а інтереси
громади – сьогодні, завтра і в
майбутньому – це добробут людей та розвиток територій.
Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної
ради.
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Педагогічний колектив Нижньовисоцького НВК сердечно вітає з ювілеєм вчителя Катерину Миколаївну Марчишак і бажає ювілярці щастя і здоров’я, сімейної злагоди і
достатку, родинного затишку і любові рідних і близьких.
Нехай на Вашому небосхилі, шановна, сяє сонечко і буде
тепло від усмішок та щирої шани.
Многая і благая Вам літ!
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.
Цариця Світу хай Вас оберігає,
А Господь Бог многими літами
благословляє.

Дорогу куму, подругу, щиру, добру, чуйну людину, жительку м. Турка – Оксану Володимирівну Ільницьку – з ювілейним днем народження щиро вітає Ярослава Гришутіна.
Бажаю Тобі безмірного щастя, міцного здоров’я, завжди йти по життю тільки з посмішкою. Нехай невдачі обходять Тебе стороною, а гармонія і радість не покидають
Тебе ніколи. Бажаю тільки білих смуг у житті і отримувати
від життя тільки приємні сюрпризи. Будь завжди такою
гарною, яскравою, чарівною жінкою, якою Ти є.
Ти подруга і кума найкраща у світі.
Бажаю щастя і дарую квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло
І щоб завжди здоров’я у Тебе
було.
Щоб смутку не знала, я прошу у долі,
Добра Тобі й радості, рідна,
доволі.
Бо людям для щастя багато
не треба –
Сімейного затишку й мирного
неба.!

Добру, щиру людину, завідувачку бібліотеки с. Ільник Іванну Іванівну Ільницьку з ювілейним днем народження щиросердечно вітають сім’я Яворських і сім’я Андрущакевичів.
Дорогій і шановній ювілярці вони бажають неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгогодовгого щасливого віку!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаємо Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Шануєм Вас за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба
милість.
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній щоднини захищає.

Щиросердечно вітаємо із золотим ювілеєм дорогу, надзвичайно щиру, турботливу, чуйну, найкращу у світі хресну
маму – Ольгу Миколаївну Романчак, жительку с. В.Висоцьке.
Нехай на Вашому життєвому полі сіється і родиться
тільки добро, множиться щастя, здоров’я, достаток і благополуччя. Хай роки залишають лише світлі спогади, а майбутнє готує ще багато літ, сповнених радістю, добром,
надією.
Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають
квіти.
Ми Вам жтттям бажаєм
твердо йти
І дням грядущим від душі радіти.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.
З любов’ю і повагою похресниця Алла з чоловіком
Віталієм та похресник Михайло.
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«БОЙКIВЩИНА»

ТРИ СМЕРТІ І 42
ІНФІКОВАНИХ
Коронавірусна інфекція швидко поширюється на Турківщині
Якось дивно виходить: три місяці тому, на початку введення карантину, ми, хоч і не стовідсотково, але все ж, в переважній більшості, дотримувалися карантинних обмежень,
ефективно працювала й поліція у плані контролю за виконанням усіх прописаних норм. Зараз, коли коронавірусна інфекція
щодень набирає все більших і більших обертів, жителі району
часто ігнорують карантинні вимоги, таким чином піддаючи
небезпеці себе, своїх дітей, рідних та близьких.

Станом на 2 липня, в районі
вже офіційно підтверджено 42
інфікованих, хоч насправді їх є
значно більше. Це, як кажуть, не
для преси, розповідають самі
медики, багато з яких також
інфікувалися та перебувають на
лікуванні та самоізоляції. Якщо
ситуація і далі розвиватиметься
в такий спосіб, то турківська
лікарня може стати коронавірусною. Уже зараз тут перебувають
на лікуванні хворі з підозрою на
Covid-19. Скерувати їх для надання медичної допомоги у визначені медичні заклади, скажімо у Рудки, Стебник чи Львів,
немає можливості. Там, через
переповнення пацієнтами, їх
просто відмовляються приймати.
Прикро, але доводиться констатувати, що уже троє наших
земляків померло від коронавірусної інфекції. А тому, враховуючи непросту ситуацію, вкотре
хочемо передати прохання медиків до всіх жителів нашого
краю – дотримуватися карантинних вимог вдома, на роботі, в
побуті. Як відомо, карантин наразі продовжено до 7 липня,
однак уже зараз розглядається
питання, щоб він діяв до 1 серпня.
Враховуючи збільшення
кількості інфікованих, не зайвим буде нагадати про 6 основних рекомендацій відомого
лікаря із Рівного Павла
Сільковського, яких слід дотримуватись тим, хто вже інфікувався коронавірусом, як і тим,
хто відчуває симптоми.
Якщо у вас кілька днів температура, появився кашель, немає
смаку, нюху, відчуття безсилля,
якщо є діарея, то не обманюйте
себе, що вас протягнув кондиці-

онер, чи продуло на городі, чи
надихалися труйкою, чи щось
подібне. Навіть і без тесту можна майже точно сказати, що це.
Але не панікуйте. Майже всі,
хто захворів, благополучно одужують. Якщо самі собі не починають шкодити. Тому, якщо це
сталося, або станеться (що дуже
ймовірно), треба дотримуватися
таких простих рекомендацій:
1. Залишайтеся
дом а
стільки, скільки можете. По
можливості, не їздіть по місту і
не ходіть на роботу. Цим ви зможете не сіяти хворобу на інших і
вберегти себе від ускладнень.
Не панікуйте, що ваш лікар не
їде до вас особисто і не слухає
вас, а консультує по телефону. В
більшості випадків, за типового
перебігу, по телефону можна
лікувати так само ефективно.
Якщо є будь-які запитання,
дзвоніть до свого лікаря і консультуйтеся.
2. Багато пийте. За день потрібно випивати приблизно 3л
рідини. Не важливо – що, важливо – скільки. Тому пийте, пийте і пийте. Навіть якщо не хочеться, пийте. І поки є температура,
доти пийте. Не заставляйте себе
їсти, якщо не хочеться. Можна не
їсти, не страшно. А пити потрібно
через не хочу.
3. Не пийте жарознижувальні
просто так, щоб стало легше.
Пийте тільки тоді, коли температура піднімається вище 38.5.
Найкраще вживайте парацетамол. І ні в якому разі не пийте
стільки, щоб збити температуру
до 36.6. Зробите гірше.
Якщо є хвороба – мусить бути
температура. Нічого страшного.
Просто вона повинна бути в межах 37.5 – 38.5. І коли п‘єте парацетамол, наша задача увійти

у цей безпечний температурний
коридор, і в ньому триматися, а
не збити її до норми.
4. Більше нічого не потрібно
пити. Противірусні не потрібні.
Від кашлю – не потрібно. Нічого
більше не потрібно. Антибіотики інколи треба, але не завжди.
З приводу антибіотиків варто
радитися з лікарями.
5. Якщо хочеться кашляти, по
можливості виходьте на вулицю, на свіже повітря, подалі від
людей і викашлюйте все в повітря. Не потрібно пити ліків від
кашлю! Там зовсім інший механізм. Потрібно просто викашлювати все і побільше дихати
свіжим повітрям.
6. Коронавірус – це марафон,
а не спринтерський забіг. Зазвичай, температура тримається
десь 2 тижні, а потім іде на спад.
Якщо багато п‘єте різних ліків, то
ще довше може триматися. Не
панікуйте. Наберіться терпіння
і чекайте. Прислухайтеся до свого дихання. Якщо дихати легко і
немає задишки, значить, все не
так погано. Якщо болить спина,
під лопаткою, в ділянці нирок,
ще десь, не страшно. Переболить і все буде добре. Головне –
щоб дихати було нормально.
Якщо ж з‘являється задишка,
тоді необхідно кликати на допомогу: самі не справитеся, скоріше за все.
– Ще раз: не панікуйте! Скоро
майже у всіх буде імунітет. Принаймні я так сподіваюся.
Організм часто сам знає, що
йому робити і нам потрібно йому
не завадити. Але не робіть все,
що побачили на ютубі, чи що
знайома сказала, що з нею подруга з Білорусі поділилася, якій
друзі з Німеччини радили. Не
дихайте спиртом, не вкутуйтеся
гарячими рушниками і не
змішуйте докупи все, що десь
тільки почули. Ще раз перечитайте спочатку і робіть прості
речі, які допоможуть пройти хворобу без ускладнень. І нехай всім
допоможе Бог!
Підготував
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗА БЕЗАДРЕСНИЙ БУДИНОК – ШТРАФ
Як відомо, табличка з номером будинку та назвою вулиці допомагає працівникам екстреної
медичної допомоги, пожежникам, поліціянтам оперативно ідентифікувати домогосподарство
і вчасно відреагувати на звернення. І це стосується не лише житлових будинків, а й адміністративних будівель, закладів торгівлі, освіти, медицини, церков і таке інше. Та й в часі перепису
населення, який, рано чи пізно, таки буде проведено в Україні, наявність таких табличок має
неабияке значення.
У нашому місті, як бачимо, з цим є проблеми, а на бічних вулицях – справжня чехарда. Не раз
доводилося в незнанні і розгубленості пояснювати гостям нашого міста, де знаходиться той чи інший
будинок. І це не дивно, адже самі жителі райцентру досить часто не орієнтуються в цьому.
З 1 липня власників приватних будівель, орендарів, балансоутримувачів мали б штрафувати за
відсутність таблички з номером та назвою вулиці. Для населення сума штрафу – 1360 грн., а для
установ та організацій, магазинів та церков – 1800 грн. Але у зв’язку із карантинними заходами, таке
покарання наразі відтерміновано, а до відповідальності тих, хто не виконає вимогу про встановлення
таблички, будуть притягувати, коли завершиться коронавірусна пандемія.
Однак і в умовах карантину багато жителів міста уже замовляють собі потрібні таблички, щоправда –
кожен на свій смак. І виходить, що на вулиці усі вони різні за дизайном, кольором. На думку багатьох
містян, краще було б, якби вся вулиця замовила таблички однакового кольору та дизайну з індивідуальним номером. Але для цього треба знайти ентузіастів (це можуть бути депутати міської ради), які б
організували цей процес – зібрали кошти, зробили замовлення і роздали готові таблички жителям
вулиці. Хоча, з огляду на нашу загальну всебайдужість, у це мало віриться.
За інформацією з мережі Інтернет вартість однієї таблички коливається від 200 до 1000 грн., в
залежності від матеріалу, з якого вона виготовлена, та дизайну.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Від щирого серця вітаємо чарівну жінку, жительку м. Турка
– Оксану Володимирівну Ільницьку – з прекрасним ювілеєм.
Бажаємо, аби Господь завжди дарував свою опіку, добре
здоров’я, багато радісних і щасливих днів у житті, мирне небо
над головою, повагу та любов на многії і благії літа.
Швидкоплинні літа відраховують весни,
Зупиніться на мить, не спішіть, не
летіть!
Новий день виплітає із мрій перевесло,
Щоб із наших вітань сніп тугий перевить!
Хай квітує любов на життєвому
полі,
Хай світанки дарують наснагу щодня.
Хай крізь хмари й туман посміхається
доля,
Килимами дорогу встеляє життя!
З повагою – сім’я Коробових.

Щиросердечно вітаємо добру, чуйну, щиру, дбайливу людину, жительку м. Турка – Оксану Володимирівну Ільницьку – з
ювілейним днем народження.
Бажаємо шановній ювілярці міцного здоров’я – на довгі і
щасливі роки життя, родинного тепла, великого людського
щастя, добра, достатку, Божої опіки на
життєвій стежині.
В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я бажаємо 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!
З повагою – сім’я Биїків.

Дорогеньку сваху – Оксану Володимирівну Ільницьку, жительку м. Турка – щиросердечно вітають з ювілейним днем
народження свати Галина та Богдан і бажають міцного здоров’я, світлої радості, добра, благополуччя на довгі і щасливі
роки життя.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі.
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує світ,
А Бог дає здоров’я і натхнення
Прожити ще багато літ
Під Божим і людським благословенням!

У чудову літню пору, першого липня, день народження у
хорошого сина, коханого чоловіка, доброго зятя, люблячого
батька – Богдана Васильовича Сеничича, жителя села
Верхнє Висоцьке.
Наш дорогий і любий, глава сім’ї і наша опора, вітаємо Тебе
з прекрасним Днем народження, з 45-річчям. Від усього
серця бажаємо міцного здоров’я, постійного благополуччя,
доброго настрою та життєдайної сили. Нехай у Твоєму житті
завжди сяє сонце радості та щастя, поруч будуть підтримка
рідних та повага друзів, хай ніколи Тебе не покине впевненість
та бадьорість. Нехай надія, віра і любов завжди супроводжують тебе, а доля – посміхається.
Наш славний і рідний, найкращий у
світі,
З Тобою нам завжди затишно й
світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і
ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа - цариця свята Дарує щасливі і довгі літа!
З повагою і любов’ю – дружина Надія, донечки Віра і
Любов, мама Віра, теща Ганна, брати Іван, Роман з сім’ями,
швагро Йосиф з сім’єю, свісті Лідія, Наталія з сім’ями.
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ОРГАНІЗОВАНО
ЗАВЕРШЕНО
НАВЧАЛЬНИЙ РІК
У зв’язку з епідемічною ситуацією, що склалася в Україні, з
метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID19), Міністерство освіти і науки України надало роз’яснення
та рекомендації щодо забезпечення підсумкового оцінювання
знань та організованого завершення навчального року. Тож
всі загальноосвітні заклади дотримувалися цих вказівок, а
навчальний процес у школах було організовано в умовах дистанційного навчання.
– І не тільки навчання учнів
ми проводили дистанційно, а й
атестація вчителів також проходила таким же чином, – розповідає провідний спеціаліст
відділу освіти Турківської РДА
Мирон Волчанський. – Атестації
в нашому районі підлягало 226
педагогів, з них було проатестовано 129 осіб. Засідання атестаційної комісії ІІ рівня відділу
освіти відбувалось в онлайн-режимі два дні поспіль – 8-9
квітня. В результаті проведення атестації, 15-ом педагогам
присвоєно звання «старший
учитель», 20-ом – звання «спеціаліст». Щодо учнів, то в 201920-му навчальному році 555 випускникам закладів середньої
загальної освіти району, тобто
тим, які закінчили 9-ий клас,
видано свідоцтва про базову
середню освіту. 41 дев’ятикласник закінчив школу з відзнакою.
Цьогоріч, у зв’язку з введеним
в Україні карантином, що забороняв масовий збір учнів, не
було урочистих випусків для
9-х та 11-х класів, Свято останнього дзвоника також пройшло в онлайн-режимі. Не рекомендувало Міністерство освіти
й проведення випускних балів,
і наші випускники цього року
не зустрічали, за традицією, схід
сонця, а юні випускниці не покрасувалися своїми розкішними сукнями. Проте в цьому великого смутку немає, основне,
щоб всі наші діти, та їхні батьки,

УДАВКА
Далекий від святих ідей,
На побігеньках в злого,
Не дуже чемний до людей,
Залежний від спиртного…
До нього в хату лячно йти.
Із неї тхне й надворі:
Убивець тихий – нікотин
І самогонний сморід.
Жене і п’є – як перший сорт,
Коли вона задарма.
Й тече, як з ринви, прямо в рот.
Йому й смердюча – гарна.
Хоч прикінцева, ледь міцна,
Хоч запальна найперша,
«Мертвецька» б лиш та щоб
хмільна,
Доступна, найдешевша.
Без грошенят грам навіть сто
Задешево не сниться.
З речей будь-що віддать готов
За те, щоб похмелиться.
Бідак не думав про страшне.
Усе, за вік нажите,
Пішло за безцінь на спиртне.
Віконце в рай – закрито.
Спинитись змогу мав, але
На прив’язі у дідька
Робити мусив тільки зле,
Й спустіла враз домівка.
В п’яниці сенс життя – пиття,
Лежанка й п’янка, п’янка…
І передчасне небуття.
Алкоголізм – удавка.
Йосип ВАСИЛЬКІВ,
м. Дніпро.

були здоровими.
Щодо вручення свідоцтв про
здобуття повної загальної середньої освіти, то цього навчального року їх одержать на Турківщині 208 випускників. З цієї
когорти учнів є 8 претендентів
на золоту медаль, а 3 – на
срібну. Чекаємо лише на
підтвердження цих знань.
Свідоцтва про здобуття повної
загальної середньої освіти будуть вручені випускникам після
результатів ЗНО. До речі, й у
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у зв’язку з
пандемією коронавірусу, введені різні корективи. Через карантинні заходи було відмінено
пробне зовнішнє оцінювання,
яке мало пройти 15 червня з
української мови, а 17 червня –
з усіх інших предметів. Основна
сесія ЗНО триватиме з 25 червня і до 17 липня. Відповідно
до наказу Міністерства освіти і
науки, у ЗНО беруть участь
тільки ті випускники, які мають
намір поступати у вищі навчальні
заклади. Усім іншим річна оцінка за знання з того чи іншого
предмета буде й оцінкою державної підсумкової атестації.
– Тож, як бачимо, Мироне
Степановичу, коронавірус перекроїв усю навчальну карту,
увесь навчальний процес.
– Й справді, 2019-2020 навчальний рік, і особливо його
другий семестр, був, образно
мовлячи, зім’ятим. Але я хочу

подякувати, в першу чергу, педагогам, які в незвичних умовах,
не завжди маючи достатньо технічних засобів комунікації і можливостей, як, приміром, у
львівських школах, де діти живуть менш-більш компактно, де,
як кажуть,
є всі засоби для
спілкування, навчали учнів
навіть у найвіддаленіших селах,
спілкувалися з ними, з їхніми
батьками по телефону, через
Інтернет, і закінчили цей навчальний рік. Велике спасибі за
розуміння й батькам, які контролювали процес навчання своїх
дітей.
Навчальна програма виконана, учні переведені до наступних
класів, а у вересні, будемо на те
сподіватися, всі знову сядуть за
парти. І, звичайно, вчителям тоді
теж буде нелегко. Бо потрібно,
вивчаючи і засвоюючи з учнями
новий матеріал, повертатися хоч
на два-три кроки у другий семестр попереднього класу,
щоби, як мовиться, пересвідчитися в знаннях учнів, засвоєних
дистанційним навчанням. Без
цих знань навчатися далі за
шкільною програмою буде
складно. Адже є такі предмети,
які не пов’язані між собою, а
ось, наприклад, математика,
фізика, хімія мають певну послідовність. І далі вчитель ніяк
не піде, доки не повторить з
учнями те, що було вивчено у
попередньому класі. Тож знову
на наших педагогів чекає важка та клопітка робота. І вже сьогодні вчителеві потрібно надзвичайно уважно все проаналізувати, щоб правильно скласти
своє планування. Ну й, звичайно, дітям буде нелегко. Тим
більше, що серед них пішло таке
собі розхолодження – від березня до вересня. Тож чекаємо на
2020-21 навчальний рік навіть
з деякими побоюваннями, що
він також може бути нелегким.
Але будемо оптимістичними:
надіємося на Бога, і віримо в
краще.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

ЗНО – ЗА БАЖАННЯМ
Цьогоріч вперше, з часу запровадження незалежного оцінювання знань випускників, потенційні абітурієнти мали можливість вибирати: писати ЗНО, чи ні. Зрозуміло, що взяти
участь в тестуванні виявили бажання ті, хто має намір вступити до вишу.
Так із цьогорічних 208 випускників загальноосвітніх шкіл нашого
району, 25 червня писали ЗНО з математики 80 із 89 зареєстрованих
у м.Самбір. 185 із 208 зареєстрованих – з української мови та літератури 30 червня в пунктах, що були визначені у Турківському НВК та
Турківській ЗОШ №1. Тестування пройшло із дотриманням усіх визначених карантинних норм. А в четвер, другого липня, 16 учнів їздили
у Дрогобич, щоби продемонструвати свої знання з фізики.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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УПОРЯДКОВУВАЛИ
СТАДІОН
Карантин вніс свої корективи і в роботу спортсменів. Усі
масові спортивні заходи заборонено. Але без діла не сидів і не
сидить ніхто, хто причетний до спорту. Так працівники
міського стадіону «Карпати» склали план із впорядкування
стадіону на час карантину і, по можливості, старалися виконувати його. Постійно прибирали територію. За словами
завуча ДЮСШ «Юність», директора футбольного спортивного клубу «Карпати» на громадських засадах Олега Мельника, не дивлячись на те, що під час карантину громадян закликали не виходити без нагальної потреби на вулицю, щодня
доводилося виносити з території стадіону купи сміття і порожніх пляшок, які залишала після посиденьок тут молодь.
Окрім прибирання, час від часу чистили бігові доріжки від проростаючої в щілинах асфальту трави.
За час карантину було зроблено частковий ремонт трибун для
глядачів і змонтовано частину огорожі навою металевою сіткою та
очищено раніше встановлену від кущів, а дерев’яну – пофарбовано
і також місцями відремонтовано. Почистили стічні колодязі і, де
необхідно, заклали дерном футбольний газон, а згодом взялися за
будівництво нового туалету. Крім цього, встановили частину каналізаційної труби на дренажі, адже нечистоти з будинків, що знаходяться вище, стікають прямо на стадіон. Та й під час сильних злив
стадіон часто затоплює водою, і з цим треба щось робити.
Активно долучалися до робіт із впорядкування стадіону й усі
працівники ДЮСШ «Юність» (директор Василь Ціко). Щось ремонтували за власні кошти, а десь не обійшлося без допомоги добрих
людей. Зокрема адміністрація ДЮСШ «Юність» щиро вдячна за
сприяння у проведенні робіт під час карантину на стадіоні підприємцям Сергію Сіданичу та Олександру Ільницькому. За якою б допомогою до них не звернулися, ці люди ніколи не відмовляли.
Окрім упорядкування стадіону, були проведені деякі роботи й на
гірськолижному витягу, що знаходиться на вул. Горішня в м. Турка.
Василь ПОТОЧНИЙ,
начальник відділу спорту, оборонної роботи та цивільного захисту Турківської РДА.

НА ТУРКІВЩИНІ ГОРІЛИ
ХАТА ТА АВТОМОБІЛЬ,
на жаль, загинула людина
У п’ятницю, 26 червня, близько 9-ї години ранку, до Служби
порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Завадівка. Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку.
До місця події негайно виїхали рятувальники 28-ої державної
пожежно-рятувальної частини м. Турка, котрі, не гаючи часу, приступили до ліквідації загорання.
Вже за 15 хвилин пожежу було локалізовано та ще за стільки ж
часу – повністю ліквідовано. На місці події виявлено тіло чоловіка,
1926 року народження (батько власниці).
А днем пізніше, 27 червня, в обідню пору до Служби порятунку
«101» надійшло повідомлення про пожежу в смт. Бориня, на вул. І.
Франка. Займання сталося в автомобілі «Skoda Oktavia».
До місця події виїжджали рятувальники 58-го державного пожежно-рятувального поста смт. Бориня.
Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік автомобіля,
а також пошкоджено лобове скло та салон.
Наш кор.

ДЕВ’ЯТОГО ЛИПНЯ –
СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ
Минулої п’ятниці голова районної ради Володимир Лозюк
підписав розпорядження про скликання ХХХІХ Турківської районної ради VII скликання, яка відбудеться у четвер, 9 липня. На
її розгляд виноситься більше 30-ти питань, переважна
більшість яких стосуються медицини та освіти, хоча є і ряд
фінансових та тих, що стосуються майнових та земельних
питань.
Розпорядженням передбачено забезпечити всіх депутатів на пленарному засіданні засобами індивідуального захисту.
Наш кор.

ЩЕДРІСТЬ СЕРЦЯ
Жертовність і добрі справи – це ті скарби, які кожен з нас може собі надбати у земному
житті. І воно засвідчує, що не перевелися в нас люди, які без вигоди та користі для себе, а з
користю для громади, заради блага інших людей, іноді зовсім незнайомих, готові простягнути руку допомоги, зарадити, підтримати і словом, і фінансово, посприяти. Коли громада
церкви Архистратига Михаїла с. Шандровець звернулася до директора БТФ «Чер-Тур» Василя
Чернянського допомогти їй у спорудженні каплички та виділити цеглу, він пообіцяв це зробити. І слова свого дотримав. Було привезено достатньо цегли для спорудження каплиці, в
якій плануємо освячувати воду. Уже й розпочалося будівництво, залито фундамент під каплицю.
Висловлюємо щиру вдячність Вам, шановний Василю Івановичу, за надану допомогу в будівництві
цього святого місця. Ми переконалися у тому, що Ваші обіцянки завжди виконуються, Ваші слова не
розходяться з ділом.
Шановний меценате, Ви взяли на себе частину наших турбот, Ви поділилися теплом своєї душі,
щедрістю серця. Ваше благородство і безкорисливість є ознакою доброти Вашого серця, адже «Людина починається з добра і добром освячується». Ще раз Вам велике спасибі за допомогу.
З повагою – парафіяни храму Архистратига Михаїла с. Шандровець.

ЗАБОРОНИЛИ
ВУЛИЧНУ ТОРГІВЛЮ
Вчора збиралася на засідання комісія з питань техногенної
безпеки та надзвичайних ситуацій при Турківській райдержадміністрації. У зв’язку з швидким
поширенням у нашому районі
коронавірусної інфекції, прийнято рішення тимчасово, з 2 по 13
липня, заборонити вуличну торгівлю. Також буде проведено
дезінфекцію у громадських
місцях, парках, автобусних зупинках та інших місцях масового скупчення людей.
Наш кор.
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В УКРАЇНІ З 1 ЛИПНЯ
ЗРОСТЕ ПЕНСІЯ:
ДЛЯ КОГО І НА СКІЛЬКИ
Як розповіла начальник Турківського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) ГУ
ПФУ у Львівській області Олена Юсипович, з 1 липня 2020 року, у відповідності до норм Закону
України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», змінюються прожиткові мінімуми для
різних категорій осіб. Так прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (а це
категорія наших пенсіонерів) з 1 липня збільшиться з 1638 грн. і становитиме - 1712 гривень.
У зв’язку з цим, будуть перераховані мінімальні пенсійні виплати та надбавки і підвищення до
пенсій, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Розмір підвищення до пенсії кожному
пенсіонеру буде визначатися в індивідуальному порядку і залежить від страхового стажу,
розміру заробітної плати, з якої призначено пенсію, наявності підвищень та надбавок до пенсії,
тощо.

КОМУ І НА СКІЛЬКИ ЗРОСТЕ ПЕНСІЯ
Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до
пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму. Незалежно від того, працює особа, чи
ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.
Для прикладу, якщо мінімальний розмір пенсії за віком до цього становив 1638 гривень, то вже з 1
липня він становитиме 1712 гривень, що на 74 гривні більше.

Розміри виплат з 1 липня 2020 року
Найменування підвищення
Мінімальний розмір пенсії за
віком
Мінімальний розмір
пенсійної виплати
Максимальний розмір
пенсійної виплати
Мінімальні пенсійні виплати
особам з інвалідністю
внаслідок війни
І група
ІІ група
ІІІ група
Учасники бойових дій
Мінімальні пенсійні виплати
особам з інвалідністю
внаслідок ЧАЕС
І група
ІІ група
ІІІ група
Розмір пенсії шахтарям
Пенсія за особливі заслуги
перед Україною
Підвищення особам з
інвалідністю внаслідок війни
1 групи
Підвищення особам з
інвалідністю внаслідок війни
2 групи
Підвищення особам з
інвалідністю внаслідок війни
3 групи
Підвищення учасникам
бойових дій
Підвищення учасникам війни
Підвищення учасникам
війни, нагородженим
медаллю
Підвищення жертвам
нацистських переслідувань
(особам з інвалідністю)
І група
ІІ група
ІІІ група

% від прожиткового
мінімуму для осіб, які
втратили працездатність

Розмір з
01.12.2019 (грн.)

Розмір з
01.07.2020
(грн.)

Різниця
(грн.)

100

1638,00

1 712,00

74,00

100

1638,00

1 712,00

74,00

10 прожиткових

16380,00

17 120,00

740,00

650
525
360
165

10 647,00
8 599,50
5 896,80
2 702,70

11 128,00
8 988,00
6 163,20
2 824,80

481,00
388,50
266,40
121,10

285
255
225
3 прожиткових

4 668,30
4 176,90
3 685,50
4 914,00

4 879,20
4 365,60
3 852,00
5 136,00

20-40

327,60-655,20

342,40-684,80

210,90
188,70
166,50
222,00
14,8029,60

50

819,00

856,00

37,00

40

655,20

684,80

29,60

30

491,40

513,60

22,20

25

409,50

428,00

18,50

15

245,70

256,80

11,10

20

327,60

342,40

14,80

50
40
30

819,00
655,20
491,40

856,00
684,80
513,60

37,00
29,60
22,20

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу, в розрахунку на місяць з 01.07.2020 в сумі
2118,00 грн., буде проведено перерахунок надбавки, передбаченої Законом України «Про донорство
крові та її компонентів», розмір надбавки складе — 211,80 грн.
З питань проведення перерахунку пенсій з 1 липня пенсіонерам не потрібно звертатись до органів
Пенсійного фонду, оскільки територіальними органами Фонду він буде проведений автоматизованим
способом.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА.

5 стор.
Колектив стрілецької команди воєнізованої охорони №23 щиро вітає з ювілеєм
– 60-річчям від дня народження, яке
відзначив 30 червня, Володимира Лук’яновича Кітраля і бажає шановному ювілярові міцного здоров’я – з роси і води,
невичерпної життєвої енергії, добробуту,
Божого благословення на многії літа.
Хай Матір Божа завжди охороняє,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦРЛ» щиро вітають з ювілейним днем народження лікаря-кардіолога Катерину Михайлівну Ігнацевич і бажають шановній іменинниці
міцного здоров’я, щастя, радості, достатку,
Божого благословення на многії літа.
Хай Господь усюди з Вами буде,
А Божа Мати бере під свій покров.
Хай Вас шанують, поважають люди,
А день народження приходить знов і знов.

Народний Рух України
офіційно заявив, що
йде на місцеві вибори
1 липня біля пам’ятника Чорновола у Львові, відбулася урочиста подія, де крайова організація НРУ, повідомила, що йде на
місцеві вибори. Відбулися збори проводу, де одноголосно між
членами НРУ, було прийнято рішення брати участь у виборчих перегонах.
«Ми не можемо стояти осторонь, коли
наша країна перебуває в режимі хаосу та
сильного відкату назад. До мене звертаються багато людей із питаннями, а що
Рух? Яка ваша позиція, щодо того чи іншого питання. Вони просять, щоб ми йшли у
владу та відстоювали їхні інтереси та інтереси держави. Народний Рух України,
практично всі роки незалежності хотіли
знищити. Частково їм це вдалося, коли
вони усунули Чорновола та інших людей,
які стояли біля витоків формування незалежності країни. Але ми як послідовники цих історичних особистостей всі
роки продовжуємо справу Народного
Руху. Так, звісно, що нам не завжди є легко, ми не є олігархічна
партія, нас не фінансують мільйонери, але в тому і є наша сила, бо
працюємо заради людей, а не для чиїхось бізнес-інтересів.
Відтак наше рішення просте, але відповідальне: ми йдемо на
місцеві вибори, щоби перемагати. Для цього у нас є чітка програма
дій, яка торкається усіх сфер життєдіяльності суспільства, а найголовніше – у нас є професіонали, спроможні втілювати цю програмузмінюючи країну на краще від найменшого села до найбільшого
міста.
Ну, а до людей наш заклик не змінюється десятиріччями: згадайте усі політичні партії, які коли-небудь були чи є в Україні. Більшість
із них відцвіли після виконання поставлених олігархами завдань. А
Народний Рух України іде нога в ногу з українцями уже 30 років.
Довіряти потрібно перевіреним часом і випробовуваннями, а не
тим, які затьмарюють розум гарними бордами й брехливими обіцянками з телебачення. Зрештою, переконаний, що люди нам довіряться, а ми точно не зрадимо. Бо для нас спочатку Україна, потім
– все інше».
Сергій Дзядик,
волонтер, голова ЛКО »Народний Рух України».
«Ми обираємо друзів, спілкуючись із
ними роками, обираємо коханих, будуючи стосунки теж не один рік. А от тих
людей, які мають керувати державою і
від яких залежить наше майбутнє, дуже
часто обираємо аби як, неначе не для
себе, не для своєї країни. Потім бідкаємося, мовляв, черговий раз обдурили.
А може досить до цього вибору відноситися безвідповідально. Може варто подивитися довкола та усвідомити, хто творив цю державу, хто з нею переживав
злети й падіння, хто був постійно з людьми та серед людей. Це Народний Рух України. Ми були вчора, є сьогодні й нікуди не зникнемо завтра. Реклама на телеканалах пройде, борди познімають, і так само кануть в лету обіцянки брехливих політиків, а
Народний Рух України залишиться, живучи одним переконанням –
коли треба ми завжди поруч з людьми й з Україною. Цінуйте тих, які
поруч».
Роман Филипів,
заступник голови ЛКО »Народний Рух України».
Підготувала Лісова Ольга, журналіст.

6 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

Продовження книги Павла Штепи «Московство».
Початок у №№ 40-45, 48, 51. 2019 р., №№ 1-5, 7-11, 22-26.

НАЦІОНАЛІЗМ МОСКВИНА
Пошкрябайте московського соціаліста і побачите московського шовініста.
В.Ленін
Національні інтереси Московщини збігаються з соціальними інтересами московської бідноти.
В.Ленін
«Дайте мені вичерпну книгу історії народу, і я без великої помилки скажу вам, що той народ зробить
тепер», — писав італійський історик Б.Кастільйон. Вичерпну — це не тільки перелік історичних подій,
але аналіз тих сил, що ці події творили. У XX ст. було лише кілька українців, які розуміли це, та їхні голоси
були воланням у пустелі. Один з цих небагатьох пише: «Націоналізований большевизм, чи радше збольшевизований націоналізм — це буде щось далеко жахливіше за царат, з його «чорною сотнею». Це буде дика
реакція московського народу, ображеного, побитого, обдуреного своїми мріями панувати у світі, переляканого втратою колоній. Ця Московщина вже брикає в утробі сталінській. Коли народиться, щойно тоді
побачать українці вовчий апетит того північного «брата» і боротьбу на життя чи смерть».
Монархічна Московщина не допускала до влади лібералів, демократів, соціалістів, і ті боролися з урядом за
право брати участь у державному керівництві. Мавпуючи європейських демократів, вони вимагали свободи
слова, зборів, спілок і парламенту. Московське поступове суспільство ставилося ворожо до імперського
уряду і вимагало ліберальних реформ. Це породило у
немосквинів оману щодо його демократичності. Немосквини повірили, що московська інтелігенція демократична, ворог усілякого утиску, гноблення, отже й національного. Українська інтелігенція повірила, що московська демократія щиро прихильна до боротьби України за свої права. Ця безпідставна, некритична українська віра була непохитною, наче під гіпнозом. Голосів
незадурманених українців, як напр. М.Міхновського,
Д.Донцова, не хотіли слухати. Найяскравіші вияви шовінізму московської «демократії» не відкривали очей загіпнотизованим українським москволюбам. Гіпноз великих слів був сильніший за факти.
У березні 1905 р. зібрався в Петербурзі з’їзд журналістів всієї імперії, щоб виробити спільну тактику боротьби за конституцію. Українські журналісти влаштовували щоденні окремі наради журналістів-немосквинів,
запропонували з’їздові ухвалити вимогу до уряду визнати немосковським народам імперії однакові з москвинами права щодо культурного, національного життя, зокрема право вживати свої мови у громадському житті.
З’їзд не захотів навіть обговорювати ту вимогу. Товариство московської прогресивної інтелігенції «Лига просвещения» на своєму з’їзді 1908 р. ухвалило більшістю
голосів протест проти запровадження української мови
в початкових (лише в початкових) школах в Україні... «з
огляду на безпеку і цілість імперії» — як записано в
ухвалі. Письменник І.Тургенєв був україножером, і то
ницим, бо своє україножерство приховував за личиною
ліберальної балаканини. Ліберальний письменник І.Аксаков вимагав від уряду заслати П.Куліша до Сибіру за
те, що той складав словник української мови та перекладав Св. Євангеліє українською мовою, і взагалі за
те, що писав і видавав українською мовою. Ницим україножером був і божок московської «демократії»
В.Бєлінський, чиї сповнені ненависті характеристики
Тараса Шевченка і «хохлов» ми вже цитували. Вираз:
«Не было, нет и быть не может никакого украинского
языка» Валуев позичив у ліберала М.Костомарова, який
висловився так про україномовну наукову літературу, хоч
був він напівмосквин (мати — українка), написав книжку про разючу різницю між українцем і москвином та
про всеслов’янську союзну державу з повноправною Україною і заснував українське « Кирило-Мефодієвське
Братство». Але коли польський письменник (українського роду) Франц Духінський (1817-1893) науково довів
азійське походження москвинів, то М.Костомаров дуже
обурився, і не змігши науково заперечити його доводів,
гостро лаяв його в часописах.
Ліберал, професор М.Погодін писав, що єдиним мірилом вартості московської імперської політики мусить
бути могутність та неподільність імперії, а не інтереси
та потреби населення. Тому-то в Україні все, що виходить поза межі гопака і народної пісні, є шкідливим
московській імперії, і тому це треба нищити». Провідник
московських соціалістів Г. Плєханов теж не уникнув україножерства. Його близький приятель пише: «Г.Плеханов був великим патріотом до глибини душі. Він мріяв
про велику московську соціалістичну імперію і ставив її
понад усе. Сепаратистів люто ненавидів. Був запеклим
«единонеделимцем» і асимілятором. Поляків ненавидів за їхній польський патріотизм і вимагав від них,
щоб вони були московськими патріотами. Був запеклим україножером. Національно свідомих українців, а
надто Т.Шевченка ненавидів значно лютіше, ніж найбільший україножер, монархіст М.Катков, що ніколи не
забуде і не простить Т.Шевченкові те, що той писав: «Знаю
московську мову, але не хочу нею розмовляти».
Один з найближчих приятелів Леніна писав: «В.ІЛенін
був москвином з голови до ніг. Він був уособленням Московщини. Знав її глибоко і відчував її глибоко. Хоч і був
довгі роки на еміграції, проте від нього завжди московсь-

ким духом віяло. Коли він жив у Кракові, то часто їздив
до російсько-австрійського кордону «ковтнути якомога
більше московського повітря». Н.Крупська додає: «Ми
тут у Кракові обоє дуже тужимо за рідною Московщиною. Володя є великим московським націоналістом. Він
не хоче і глянути на картини польських художників, але
каталог Третяковської галереї захоплює його годинами. Він зголоднів за московською літературою. Л.Толстого, О.Пушкіна і все з московської літератури, що її ми
тут можемо знайти, Володя читає і перечитує десятки
разів». В.Ленін писав: «Чи почуття нашої національної
гордості є чуже нам, московським пролетарям? Ясна
річ, що не чуже. Ми, московські пролетарі, любимо нашу
рідну Московщину, нашу рідну московську мову». І справді
любив московську мову, протестував проти її засмічення: «Ми спотворюємо московську мову. Ми вживаємо
чужі слова зовсім без потреби. Чому кажемо «дефекты», коли можно сказати «недочеты», «недостатки»,
«пробелы»? Можна простити малописьменній людині,
що вона вживає чужі слова, яких навчилася з газет, і
добре не розуміє їхнього значення. Але не можна простити цього нашим письменникам. Вже час проголосити війну тим, хто вживає в московській мові чужі слова.
Мене чорти хапають, коли я читаю в наших газетах чужі
слова». За таку саму «чистоту украинского языка» Московщина вигубила всіх українських академіків-мовознавців, і відтоді дбати про чистоту української мови —
«буржуазный национализм». А от чистота московської
мови — це соціалістичний інтернаціоналізм.
В.Ленін, вихваляючи московську літературу, надавав
їй вагу світової і не викидав з неї жодного письменника,
хоч би й ворожого соціалізмові, як переславного шовініста О.Пушкіна, якого підносив на небесну височінь.
Москвини всіх політичних переконань побачили, що
Ленін під личиною інтернаціоналістичних гасел фактично відбудовує московську імперію. Тим-то коли він наказав (28 січня 1918 р.) відбудувати московську (перезвану на «красную») армію і закликав царських генералів та офіцерів вступати до неї, то прийшло їх понад
30 тисяч на чолі з генералом А.Брусіловим. За перших
10 років існування червоної армії понад 75% командирів були царські офіцери і генерали, разом зі своїм
генштабом. Завдяки їм уряд Леніна зміг відновити обов’язкову військову повинність уже 29 травня 1918 р. і
тим відбудувати імперське військо, яке дуже скоро загнало назад до імперії усамостійнені народи. Ті генерали, які не розуміли наміру В.Леніна і воювали його —
Колчак, Денікін, Юденич, Врангель та інші – пізніше побачили свою помилку і каялися (Денікін назвав свою (й
інших білих генералів) війну з червоною армією трагічним непорозумінням).
У всіх москвинів: монархістів і соціалістів, прогресистів
і реакціонерів, аристократів і мужиків – слово «Россия»
викликає образ величезної імперії, де панує все московське. Зміна назв: цар — диктатор, монархія — республіка, буржуазний — соціалістичний і т.п. – не змінила
нічого в імперії, крім осіб та термінів. Це і підтверджують московські монархічні емігранти: «Кому з нас, монархістів, могла прийти 1917 р. до голови думка, що
інтернаціоналісти, антидержавники, більшовики закладуть основи справді глибоко національної, московської, імперської влади в жовтні 1917 року?». «Зруйнувавши дворянську імперію, більшовики негайно почали
відбудовувати пролетарську, але московську ж імперію.
І в цьому вони виявили величезну енергію, послідовність
і диявольську винахідливість. Найбезсоромніша демагогія, найпідліше ошуканство, найцинічніша брехня, найкривавіша жорстокість — це було їхніми способами і
засобами. Вони залили всю імперію кров’ю, довели її
до жахливішого здичавіння, але... московську імперію
відбудували. Від Дністра по Тихий океан, від Північного
Льодовитого океану до південного Афганістану». «Від
хвилини, коли «радянська» влада врятувала нашу імперію від розвалу, всі обвинувачування проти радянської
влади не мають жодної ваги. Вона, спираючись на
міжнародну бідноту та на Азію, продовжує — не старим
імперіалізмом, а новим мирним шляхом — стару, московську, історичну, традиційну, національно-держав-
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ницьку політику. Туреччина, Персія, Бухара, Афганістан
— це шлях до Індії, заповіданий ще Петром І. Московщина започаткувала в жовтні 1917 року нову, можливо,
величнішу за стару, добу своєї історії». «Саме життя змусило більшовиків відбудувати московську імперію, що
була розпалася на окремі держави. Отже, кожний московський патріот без різниці політичних поглядів мусить
вдома і в еміграції підтримувати радянську владу, байдуже з яких людей вона складається, чи хто стоїть на
чолі її». «Це трагічне непорозуміння — вважати революцію 1917 р. не національно московською. Тепер радянська влада — і лише вона — зможе зміцнити нашу
імперію та її міжнародну повагу. Більшовизм з його інтернаціональними впливами та з усепроникливими зв’язками стає тепер могутнім знаряддям міжнародної політики Московщини. Отже, справді сліпими і глухими є ті
наші антибільшовики, які хочуть позбавити нашу батьківщину того знаряддя». «Минули ті часи, коли московські
комуністи служили III Інтернаціоналові. Тепер III Інтернаціонал став знаряддям — і дуже сильним — Московщини в боротьбі за московські національні інтереси. Іронією долі, або може безстороннім і непомильним присудом історії, московські національно-державні
потреби може захищати тепер не Москва-ІІІ Рим, але
Москва-ІІІ Інтернаціонал. Тепер навіть політичні сліпці
вже бачать, що «советы» є найвідповідніша форма державного ладу нашої імперії». Московські емігранти-монар-хісти визнали, що «Майбутнє нашої імперії є не в
розваленій Москві-ІІІ Римі, але в Москві-ІІІ. Інтернаціоналі. Більшовизм — це справжня основа майбутньої
московської великодержавної і наскрізь національної
влади. Те, що тепер радянська влада ніби визнає принцип самовизначення народів СРСР, є лише вимушена
обставинами, порожня, не зобов’язуюча їх балаканина. Наших же, московських емігрантів, національнодержавницьким обов’язком є визнавати і підтримувати
тут за кордоном всіма доступними нам способами радянську владу». «Містика держави є правдива і глибока. Чи ж не вона розкрилася і розкривається в усьому,
що робиться в теперішній московській імперії? Чи ж не
робиться з Москви столиця світового III Інтернаціоналу,
а з московського мужика — пана долі світової культури?».
Емігрант у Парижі, запеклий монархіст і україножер
єпископ Євлогій, офіційно визнав «радянську» владу за
національну московську і закликав усіх московських
емігрантів визнати її за законну і молитися за неї. Московські емігранти-соціалісти пишуть: «Більшовики зробили багато злочинів, крім найголовнішого — вони не
розчленували московської імперії». На їхню думку,
безприкладне в історії винищення 15 мільйонів українців
не є завеликим злочином, а радше патріотичним досягненням. Справді, всі московські закордонні часописи
заперечували, що голод 1933 року в Україні Московщина вчинила навмисне і планово. Емігрант, монархіст і
україножер, що активно поборював радянську владу,
писав: «И.Сталін виконує московську національну місію:
він відбудовує і зміцнює нашу імперію». Голова соціалістичного імперського уряду, що ледве врятувався, втікши
1917 р. за кордон, писав: «Професор П.Мілюков учив
нас, що московська імперія є географічним хребтом
світової імперії і тому мусить існувати в усій її могутності
і розлогості, байдуже, хто і як нею править. А звідси його
заповіт нам — берегти неподільність і силу нашої імперії
більше, як свого ока, байдуже, як наша імперія називається і хто нею править. І це — беззастережно, догматично і до останього подиху нашого. Воліємо кривавого деспота, ніж розвалу імперії». Інший ворог радянської влади за кордоном визнавав: «Совєтізація земель
СРСР, заселених немосквинами, є водночас і омосковлення тих земель. А федерація їх у СРСР — це лише
засіб зміцнити неподільність нашої імперії», а повернувшись до СРСР, написав роман про Івана Грозного,
за цей націоналістичний (навіть монархічний) роман
соціалістичний уряд щедро винагородив письменника.
У XIX ст. всі слов’яни були поневолені неслов’янськими державами: болгари — Туреччиною, серби, словаки,
чехи — Австрією, поляки, українці — Московщиною,
Німеччиною. Москвинів уважали за слов’ян, вони мали
велику імперію, і природно малі балканські слов’янські
народи сподівалися, що Московщина допоможе їм визволитися. Так зародилося у них москволюбство, а з нього ідея державного об’єднання всіх слов’ян під проводом Московщини. Використовуючи таке ставлення балканських слов’ян, москвини, що назвали себе слов’янофілами, почали закладати ідеологічні засади панславізму. Основи філософські належать В.Кірієвському, історичні — К.Аксакову, політичні — І.Аксакову, богословські
— А.Хомякову та Ю.Самаріну. Та це був не панславізм, а
панмосковізм у личині слов’янолюбської балаканини.
О.Пушкін мимохіть розкрив цей московський підступ,
кажучи: «Слов’янські річки зіллються в московському
морі».
Московські історики та політики СРСР вважали до
1935 року ідеологію монархічних слов’янофілів реакційною, то більше, й К,Маркс визнав її за таку. Але по 1935
р. москвини змінили цей свій погляд на цілковито протилежний. Історики Нєчкіна, Нікітін, Сідоров, Пічет
визнали стару монархічну ідеологію за прогресивну, демократичну і запозичили її без жодних застережень. У
світлі цього виглядає символічно воскресіння в СРСР
монархічного Петра Валуєва (1814-1890 pp.) в особі Юрія
(Закінчення на 7 стор.)
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«БОЙКIВЩИНА»

НАЦІОНАЛІЗМ МОСКВИНА
(Закінчення. Початок на 6 стор.)
Валуєва, який у кількох журналах широко пропагував
«новую Россию» (а не СРСР). Цей «демократичний»
Юрій Валуєв підтвердив слово в слово догму свого монархічного двійника Петра Валуєва, що «не было, нет, и
быть не может никакой Украины». Лише навчений
гірким досвідом української прочуханки 1917-22 років,
повторив ту московську догму не у відверто монархічній
формі, а в удосконаленій соціалістичній: «злиття всіх
націй в одну». І монархічний Петро поблагословив «демократичного» Юрія рукою АН СРСР. Вона видала у 150річницю народження (1964 р.) дві книги щоденника
Петра Валуєва, щоби відзначити «полезную деятельность» того ворога соціалізму і мазепинців. Але все ж
таки Петро Валуєв дозволив Б.Грінченкові видати його
твір «Національна й інтернаціональна ідея», а «демократичні» Юрії Валуєви не дозволили перевидати цю саму
розвідку Б.Грінченка, хоч він писав у ній проти відокремлення України від Московщини. Не дозволяли аж до
1968 року перевидати (друкований 1907 року) «Словник української мови» Б.Грінченка. Національна єдність
москвинів, коли ходить про існування, неподільність
їхньої імперії — направду повчальна.
За українсько-московської війни 1917-22 pp. всі москвини (і євреї) різних політичних переконань і суспільного стану спільно допомагали радянській владі завойовувати Україну. Коли робітники київського «Арсеналу»,
московські більшовики, вчинили 29 січня 1918 р. збройну спробу повалити уряд УНР, то київські москвини, монархісти і капіталісти, активно допомагали їм, хоч знали, що та радянська влада розстрілює монархістів і капіталістів. Коли підійшла 31 серпня 1919 р. до Києва
армія Денікіна, київські московські соціалісти і більшовики (а Денікін воював проти більшовиків) допомагали
йому захопити нашу столицю, доки її не захопили українці. Коли азербайджанці повстали 18 березня 1918
р. в Баку, щоб скинути радянську владу, бакинські москвини, від монархістів до анархістів, об’єдналися і билися проти «сепаратистов». Так само всі москвини, від
монархістів до анархістів, створили в Україні «Союз возрождения России», щоби спільними силами повалити
українську владу і вигубити «изменников, петлюровцев».
Винищували українців також московські робітники та
селяни. Щоб скорити Україну голодомором, Московщина вислала 14 січня 1933 р. на Україну 30 тисяч своїх
робітників та селян. Вони забирали навіть з хат українських бідняків останню жменьку зерна, хоч бачили, що
діти вже мерли з голоду. Московські міліціонери у містах
відбирали у напівмертвої з голоду української селянки
буханку хліба, що її вона несла своїм голодним дітям.
Якби ті москвини — прості робітники й селяни не прагнули самі вбивати «проклятых хахлов», то вони знайшли би тисячі способів лишити голодним дітям останню
крихту хліба. А вони ще й знущалися, били тих півмерців.
Московський уряд СРСР не забороняв своїм селянам у
Московщині продавати українцям хліб. Та коли голодні
українці приходили до Московщини купити (не просити)
хліба, то московські селяни з ненавистю, прокляттями,
глумом гнали киями тих нещасних.
Ще 1918 року Сталін зізнавався: «Заселені українцями, чеченцями, інгушами, киргизами, башкирами, татарами землі стали базою контрреволюції. Базою ж революції була Московщина, бо вона була національно
єдиною. На заклик радянського уряду і партії більшовиків воювати контрреволюцію немосковських земель
зголосилося в Московщині охочих на кілька дивізій. Поповнення московсько-українського фронту добровольцями з Петрограда, Москви, Іваново-Вознесенська, Твєрі
та інших московських міст врятувало той фронт від нашої
поразки». Немосквини СРСР виступили проти імперії і
1941 року. Вони здавалися до німецького полону не
сотнями, не полками, а цілими дивізіями. За кілька
лише місяців здалося понад п’ять мільйонів — більше,
ніж армії Франції, Англії та США разом. Але й москвини
захиталися: боронити ту владу, яка проголосила інтернаціоналізм, визнала немосквинам імперії право на
«самоопределение вплоть до отделения», тобто розвал імперії, а отже втрату легкого хліба в колоніях і повернення «на родину», на голодні харчі? І московський
народ захитався. Уряд СРСР скинув тимчасово свою
соціалістичну личину, у пропаганді запанував голісінький
тисячвідсотковий московський націоналізм. Замість
слова «советский», запанувало «русский». З назви
імперської армії викинули прикметник «червона» і не
замінили на «русская», бо планували приєднати по війні
Польщу, Румунію, Мадярщину, Чехію, Словаччину, Болгарію, Сербію, Хорватію. Отже, треба було ще ховати
московські ікла під «советский» очіпок. Офіцерам Московщина повернула старі царські «чины и ордена» та
привілеї, стару царську уніформу, навмисне не змінюючи, навіть погони. Повернула і стару присягу. А Сталін
закликав москвинів: хай надихають вас у цій війні мужні
образи наших великих предків: О.Невського, Д.Донського, К.Мініна, Д.Пожарського, О.Суворова, М.Кутузова.

Про К.Маркса, навіть про В.Леніна, про соціалізм, робітничий Інтернаціонал — жодного слова. І московський
народ вхопився до зброї. Німецьке військо пройшло Україну і аж до Волги за кілька місяців. У Московщині далі
Москви не посунулося. Святкуючи перемогу, Сталін виголосив 24 травня 1945 р. тост за «великий, ведущий русский народ», який, не зважаючи на всі хиби радянскої
влади, щиро підтримав її під час війни.
Московські емігранти-націоналісти заснували в Німеччині антикомуністичний «Національно-Трудовий Союз»
(НТС). Його завданням і метою було рятувати СРСР від
поділу на незалежні національні держави, тобто те
саме, що й уряду СРСР. Одним з завдань НТС є нищити
політично й фізично антирадянських емігрантів. НТС
вихваляє національну політику комуністичного уряду
СРСР, поширює серед емігрантів ухвали КПРС про завмирання національних мов і злиття всіх народів СРСР в
одномовну, неподільну московську імперію504
Коли українські емігранти заходилися ставити пам’ятник Великому Тарасові у Вашингтоні, всі московські
емігранти використали всі впливи, щоб не допустити
цього, їм таємно допомагало посольство СРСР та представництво СРСР в ООН. Коли протидія не вдалася,
московські емігранти писали: «Пам’ятник Т.Шевченкові
у Вашингтоні і водночас відсутність там пам’ятників московським поетам чи письменникам — це шовіністичний вибрик українців супроти московського народу, це
зневага московської культури.
Московські емігранти-соціалісти ухвалили 1947 року
такі засади перебудови СРСР:
- народи СРСР мають скласти одну московську імперію;
- державною і обов’язковою має бути лише московська мова;
- немосковських мов дозволяється навчати на немосковських землях лише з дозволу і за програмою імперського уряду;
- мовою викладання в усіх без винятку школах імперії
має бути московська мова;
- культури немосковських народів імперії мусять бути
складовими частинами московської культури;
- немосковські народи можуть мати своє місцеве самоуправління, але лише в межах імперських законів і
під наглядом імперського уряду.
Розумний німець писав: «Коли москвини з причин
політичної доцільності відкинуть свою соціалістичну балаканину і позмінюють назви, то нічогісінько не зміниться від того в московській імперії. І московські емігранти
підтверджують це. їхні часописи відверто пишуть, що
«новая Россия» нічого не змінить в СРСР після радянської влади, крім назв: «советская» замінять на «демократическая». І не лише мільйони москволюбів у світі
вітатимуть: «Да здравствует демократическая Россия»,
але й наївні українці (натовп українців біля будинку М.Грушевського вигукував 1917 року: «Слава Україні!» М.Грушевський з ґанку їм відповідав: «Хай живе демократична Росія»).
Московська «демократія» проголосила догму, що вихваляти московську культуру — це пролетарський інтернаціоналізм, визнавати культуру немосковських народів
СРСР — це буржуазний націоналізм, а шанувати культуру інших народів світу — це безрідний космополітизм..
Прикриваючись личиною «доповнень», «уточнень»,
«розвитку», москвини грунтовно переробили марксизм,
пристосовуючи його до потреб московської імперії, московського націоналізму. Шкідливих Московщині Марксових думок не друкують навіть у «повних» збірках його
творів. М.Покровський написав історію московської
імперії з класової, марксистської точки зору. Марксистська КПРС визнала 1934 р. його твір помилковим і
шкідливим, наказала написати з погляду московського
націоналістичного. Зокрема вказали авторові, що опричники Івана IV захищали народні інтереси, а Іван IV
був прогресивним царем. Великим полум’ям розгорілася (1947-52 pp.) божевільна глорифікація всього московського. Зробили з Москвина надлюдину, єдиного творця всієї світової культури, провідником усього світу. Твердили, що винайшов радіо не Г.Марконі, а І.Попов; парову машину не Дж.Ватт, а І.Ползунов; закон незнищенності матерії не А.Лавуазьє, а М.Ломоносов; електричну
лампочку не Т.Едісон, а В.Лодічєв; вольтову дугу не Г.Деві,
а В.Петров. Телебачення, мовляв, винайшов 1922 р.
С.Катаєв. Підводний човен збудував ще 1718 року Є.Ніконов, а не голландець К.Ван-Дребель 1960 року і т.д.
«Передовыми, ведущими» москвини зображувалися і в
філософії: М.Ломоносов, О.Радіщєв, О.Герцен, М.Добролюбов, М.Чернишевський, і звичайно ж, Ленін, Сталін. А
що їхніх філософських творів не знайти ніде, то вони,
бач, «критично осмислювали» європейських філософів.
Ленін — «найвище досягнення світової філософії», «Багатюща московська мова є невичерпним джерелом всіх
мов не лише в СРСР, а й за його межами, «Московська
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мова не є звичайною мовою. Вона безперечно буде
мовою світової радянської республіки. Науковці, що не
знають московської мови, не є науковцями». «Московська мова об’єднує пролетаріат усіх народів, і тому є
зброєю проти всіх форм капіталістичного утиску, отже, і
утиску національного. Закривати очі на цю роль московської мови — це збочення в болото буржуазного
націоналізму. Буржуазні націоналісти в окремих республіках СРСР виступають проти радянської влади під прапором оборони національних культур народів СРСР.
Справу московської мови у тих республіках вони перетворюють в прапор боротьби проти радянської влади,
граючись на забобонах селянства, виставляючи себе
єдиними оборонцями національних культур. А чому вони
мовчать про те, що немосковські народи самі вимагають, щоб школа навчала їхніх дітей московської мови. Ті
народи самі кажуть, що незнання московської мови
було б культурним самогубством їхніх дітей, бо ж найбагатша у світі наукова література друкується московською мовою». А московська найвища наукова установа
не посоромилася твердити про «величезний вплив на
Т.Шевченка В.Бєлінського, М.Чернишевського, М.Добролюбова» – тобто 4-річний М.Добролюбов (нар. 1836 р.)
та 12-річний М.Чернишевський (нар. 1828 р.) вплинули
на 28-річного автора «Кобзаря» (вийшов 1840 p.).
Отже, вся таємниця сили «радянської» влади в Московщині і водночас слабість на немосковських землях
імперії є в тому, що вона є цілковито владою націоналістичною, побудована і стоїть на засадах, ідеях, ідеалах,
духовності і світогляді московської нації: інтелігенції і
простого народу. Природно злився в одне нерозривне
ціле московський націоналізм з московським соціалізмом, Москва — III Рим з Москвою — III Інтернаціоналом,
московська церква з партією, оприччина Івана IV з ЧК
— ГПУ — НКВД — КДБ. Обнялися з сльозами національної гордості і розцілувалися. Національна єдність
москвинів зміцнилася тисячократно, становлять неподільне тіло й душу — МОСКОВСТВО. У жовтні 1917 року
воскресло і щиро відбилося в душах 50 мільйонів москвинів пророцтво Філофея «Москва — III Рим, а четвертому не бывать» Воскрес ідеолог московського націоналізму XVII ст. протопоп Аввакум з його «Москва всему миру
голова». Воскресли московські гвардійці XVIII ст. з їхнім
«Хотим, чтоб императрица была, как и все наши цари,
самодержавцем». Воскрес цар Олександр III з його
«Царь, вера и народность». У жовтні 1917-го відродилася по короткому занепаді (1855-1917) величезна сила
— МОСКОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ. До влади прийшов
шовініст В.Ленін. Тоді почалася нова доба в історії
Московщини. Доба, що її змалював Ф.Достоєвський у
романах «Бесы», «Братья Карамазовы» та інших. До
проводу нації прийшли чистокровні москвини, що вийшли з надр свого народу. Націоналізм є ніщо інше, лише
сукупність (сума) всіх духовних властивостей народу. І
московський націоналізм має всі вищенаведені властивості. Московський націоналізм — це потвора Франкенштейн (Франкенштейн — потвора, створена англійською письменницею М.Шеллі в її романі. Та потвора пожирала свого творця).
Ми згадували про матеріалістичну духовність, світогляд московського народу, про його безморальність і
безбожність.
«Сия сарынь ничем, кроме жесточи, унята быть не
может», — висловив Петро І основну засаду московської влади. Страх і лише страх кари стримує Москвина.
Страхом (і брехнею) керує своїм народом і московська
«демократія» СРСР. Вона каже своєму народові: «Ми
оточені ворожим, капіталістичним світом, який хоче знищити СРСР і поневолити москвинів. Якби так сталося,
то москвини не матимуть легкого хліба в колоніях. Щоб
так не сталося, СРСР мусить мати армію, сильнішу за
ворожі. Мусить затрачувати на неї три чверті всіх державних прибутків. Мусимо якийсь час терпіти голод і холод, якщо не хочемо бути рабами капіталістів. У СРСР є
ще чимало недоліків, але в капіталістичних державах
лиха більше, бо капіталістичні уряди не дбають про народ, а московський дбає. Та вже недовго терпіти. Капіталістичний світ уже зогнив, і ось-ось тамтешній пролетаріат з нашою допомогою повалить капіталістичний
лад. Тоді створимо світовий СРСР і всі кошти витрачатимемо на добробут усього народу».
«Произвол и раболепие» цілковито відкрито й офіційно панують не лише в державному, як було до 1917-го,
а й у всьому житті СРСР. Нема тут жодної царини життя,
в якій хтось може здобути вище становище чесно, лише
власними здібностями. Чесність в СРСР — самогубство.
Чесні люди — у в’язницях, у сибірських таборах і в могилах. Навпаки, підлість — єдиний в СРСР спосіб не
лише здобути вище становище, а й взагалі вижити. Конкуренція підлих дуже велика, отже вивищуються
найпідліші, найаморальніші, найжорсткіші. Держава —
велика і дуже складна система. Історія вчить, що держави розвалювалися тому, що провідна верства морально зогнила. Саме тому Рим упав до рук гунів, як перестигле яблуко з дерева. Так упали Єгипет, Вавилон, московська імперія 1917 p., турецька 1920 р. Така доля
чекає й нову московську імперію СРСР. Завзято боронитиме імперію лише московське «кадрове» офіцерство. Його ідея — «єдиная, неделимая Россия». Та чи
врятує це Московщину?
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«БОЙКIВЩИНА»

ОБЕРЕЖНО! КЛІЩІ!
Теплий період року приносить не лише красу, а й загрози. Зокрема однією з «гарячих» є тема кліщів. Особливо вона актуальна для всіх, хто працює на відкритому просторі, чи просто відпочиває на природі.
Сьогодні розповімо про те, чим небезпечний кліщ та що робити, якщо зустрічі з ним уникнути не вдалося.
Як виглядає кліщ?
Кліщі відносяться до павукоподібних і по вигляду нагадують маленьких павучків, довжиною від 2 до 4
міліметрів. Після того, як кліщ насмокчеться крові, він сильно
збільшується в розмірах і стає добре помітним, утворюючи горбик під
шкірою. Самі по собі кліщі не є
небезпечними, але вони переносники кліщового енцефаліту.
Найкращим місцем для їхнього життя підходять листяні і хвойні ліси,
зарості чагарників, галявини і луки,
густо порослі високою травою, береги річок і сонячні схили гір. У наш
час кліща можна зустріти не тільки
в лісі, але й на своїй присадибній
ділянці, в міському парку або в
сквері. У більшості випадків вони
чекають свою жертву на землі або
у високій траві. Іноді кліщ, відчувши
наближення людини, може стрибнути з гілки дерева і пролетіти кілька
метрів, щоб досягти мети. Він міцно
чіпляється за людину і шукає місце
для укусу. Пошуки вдалого місця
можуть зайняти більше 3 годин.
Якщо за цей час, ви встигнете його
виявити, то укусу, в якому таїться
потенційна небезпека, можна уникнути. Під час укусу виділяється
спеціальна знеболювальна речовина, тому ви навряд чи його відчуєте. На тілі людини він може перебувати протягом декількох днів після
чого, напившись крові, відвалюється. Багатьох людей цікавить питання, як виглядає енцефалітний кліщ?
Він нічим не відрізняється від звичайного, за винятком того, що є переносником небезпечного вірусу. І
про це можна дізнатися, тільки дослідивши його в лабораторних
умовах.
Укуси кліщів загрожують людині небезпечними хворобами,
насамперед такими як іксодовий кліщовий бореліоз (хвороба Лайма) і кліщовий вірусний
енцефаліт.
Кліщовий вірусний енцефаліт – це гостре інфекційне вірусне захворювання, з переважним
ураженням центральної нервової
системи, яке може призвести до
інвалідності, а іноді й до летальних
випадків.
Вірус кліщового енцефаліту зберігаєть ся, розмножується в
організмі кліща та передається наступним поколінням.
Зараження людини відбувається
під час кровосмоктання кліща, при
випадковому його роздавлюванні
чи розчісуванні місця укусу та втиранні в шкіру зі слиною чи тканинами кліща, збудника інфекції, при вживанні в їжу сирого молока інфікованих тварин.
Перші прояви хвороби проявляються через 7-14, деколи 30 діб. Гострому періоду може передувати
стан, аналогічний тому, що при гострих респіраторних захворюваннях: слабкість, нездужання, головний біль, болі у м’язах, в ділянці шиї,
плечах, попереку із відчуттям оніміння. Хвороба починається гостро,
хворого морозить, різко може підви-

щуватися температура тіла до
38°С-39°С.
Ближче до заходу нашого континенту кліщовий енцефаліт
зустрічається рідше, зате більше
хвороби Лайма (кліщового бореліозу).
Кліщовий системний бореліоз,
або хвороба Лайма – це тяжке
інфекційне захворювання, переносником якого є кліщі. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби
вірогідність інфікування досить
мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%. Тривалість інкубаційного періоду – від однієї до
шістдесяти діб, найчастіше – 14 діб.
Уражаються різні органи та системи організму: нервова, серцевосудинна, опірно-руховий апарат,
печінка, селезінка, очі. Перші прояви
хвороби Лайма можуть з’явитися
через 1-3 тижні. Як правило, на місці
присмоктування кліща на тілі постраждалого виникає кліщова мігруюча еритема – почервоніння шкіри.
Часто разом з еритемою у людини з’являється гарячка, головний
біль, затверділість м’язів шиї, ломота в усьому тілі і млявість. Слід
відзначити, що у 30-40% хворих
еритема не спостерігається.
Якщо лікування хворих на ранній
стадії не проводиться, хвороба набуває хронічного перебігу, приводячи до тривалої непрацездатності та
інвалідності.
Марсельська гарячка — трансмісивне захворювання. Переносником інфекції та її резервуаром є бурі
собачі кліщі, які можуть жити на
різних тваринах: собаках, рогатій
худобі, котах, зайцях, диких кролях… Цей кліщ здатний завершити
свій життєвий цикл у приміщенні і
тому може розмножуватися в будинку або собачому розпліднику.
Достатньо занести кількох кліщів, і
незабаром з’явиться ціла колонія.
Самка, насмоктавшись крові,
відкладає тисячі яєць у щілини собачої будки, тріщини в стінах, після
чого гине. А вже через кілька тижнів
вилуплюються личинки… Люди
інфікуються випадково: при укусі
інфікованого кліща або втиранні в
рану решток убитого кліща, потраплянні їх на слизові оболонки ока,
носа, ротової порожнини.
Хвороба проявляється у спорадичних випадках або в окремих
осередках із характерною сезонністю (в Україні — з травня по жовтень). Собачий кліщ рідко кусає людину, тому дуже часто марсельська гарячка виникає у тих осіб, що
мають тісний контакт із собаками.
Бурий собачий кліщ може передавати людині ще й ерліхіоз (трансмісивна інфекція, яка викликається
внутрішньоклітинними паразитами).
Якщо до тіла людини присмоктався кліщ
Його слід зняти якомога швидше. Що для цього потрібно? Насамперед треба не гаяти часу та звернутися до травмпункту або найближчого медичного закладу, де
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кліща видалять, оброблять місце
укусу, нададуть необхідні рекомендації.
Фахівці не радять видаляти кліща
самостійно, адже при цьому можна
внести до ранки інфекцію, та й провести цю операцію без відповідної
практики доволі складно, адже можна розчавити кліща або не видалити цілком.
Але бувають випадки, коли
немає можливості звернутися до
лікаря. В такому разі видалення
проводять самостійно: розхитуючи
кліща з боку вбік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою,
пінцетом чи петлею з нитки, яку слід
закріпити між хоботком кліща та
шкірою людини, повільно його видалити разом з хоботком. Після видалення кліща місце присмоктування змастити 3% розчином йоду,
спиртом або одеколоном. Якщо хоботок залишився в ранці, його видаляють стерильною голкою.
Після видалення слід ретельно
вимити руки з милом. У будь-якому випадку, після видалення
кліща зверніться до лікаря—
інфекціоніста, оскільки з кліщами жарти погані.
Видаленого кліща слід помістити
на шматок вологої марлі у флакон,
пробірку, інший чистий скляний посуд, щільно закрити кришку та, за
направленням лікаря, ініціювати
проведення лабораторного дослідження на наявність збудників інфекційних захворювань.
Всім особам, що підпали під напад кліща, рекомендується проводити щоденно термометрію протягом двох тижнів і слідкувати за самопочуттям. У разі появи будь-яких
ознак захворювання: підвищення
температури тіла, почервоніння,
припухлості на шкірі в місці укусу
звертатись до лікаря-інфекціоніста.
Щоб захистити себе від нападу кліщів, необхідно одягатися в
світлий однотонний, з довгими рукавами, щільно прилягаючий до тіла
одяг, щоб було легше помітити
кліщів. Голову слід покривати головним убором.
Проводити під час прогулянки
само- та взаємоогляди через кожні
2 години та ще раз вдома. Особливо ретельно потрібно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям.
Під час мандрівок фахівці рекомендують триматися середини
стежки. Звільнити від сухої трави,
гілок, хмизу, в радіусі 20-25м, місце
для привалів, нічного сну на природі.
Вдома одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати
та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в
ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.
Якщо разом з вами на природі
перебували ваші домашні улюбленці
– їх теж слід оглянути на наявність
кліщів до того, як впустити до помешкання.
Використовувати репеленти (засоби, що відлякують кліщів). Препарати слід купувати в аптечній мережі, наносити відповідно до
інструкції. Користуватись репелентами слід з урахуванням особливостей свого організму. При виникненні алергічних реакцій необхідно
звертатись до лікарів.
Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу
спорту, оборонної роботи та цивільного захисту Турківської
РДА.

3 липня 2020 року
Повідомлення про громадське обговорення
Згідно Постанови Кабміну №555 від 25.05.2011 року, відбудуться громадські слухання ТОВ «Молочні ріки» та скорочення санітарно-захисної зони до житлової забудови».
1. Мета слухань – Визначення думки місцевих жителів с. Явора
щодо Філії «Старосамбірський райавтодор» Асфальтобетонний
завод (АБЗ) Проммайданчик №2 як джерела забруднення атмосферного повітря та шуму, впливу його на мешканців та можливості
скорочення СЗЗ підприємства до житлових будівель та надання
протоколу рішення ;
2. Філія «Старосамбірський райавтодор» Асфальтобетонний завод (АБЗ) Проммайданчик №2, за результатами розрахунків і на
підставі прямих замірів, не створюватиме концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі вище гігієнічних нормативів
за ДСП №173-96 та рівнів шуму вище допустимих норм за СН №307784 біля найближчої житлової забудови, нормативну СЗЗ можна
зменшити і встановити:
- в північно-східному напрямку – 656 метрів від бітумного котла до
житлової будівлі;
- в західному напрямку – 415 метрів від асфальтозмішувальної
установки ДС – 158 до житлової будівлі;
- в інших напрямках нормативна СЗЗ відповідає вимогам ДСП
№173-96 і складає 1000 метрів.
3. Усі зауваження та пропозиції громадськості щодо встановлення санітарно-захисної зони необхідно надсилати до сільської ради
с. Явора до 7 липня 2020 р.
4. Місце (місця) розміщення «Обґрунтування встановлення СЗЗ –
Філія «Старосамбірський райавтодор» Асфальтобетонний завод
(АБЗ) Проммайданчик №2 та іншої додаткової інформації, а також
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
Філія «Старосамбірський райавтодор» Асфальтобетонний завод
(АБЗ) Проммайданчик №2 – Турківський район, с. Явора, вул. Вокзальна, 9а, з 26.06.2020 року.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ДБ №522274,
видане УСЗН Турківської РДА на ім’я Галини Миколаївни Миськів,
вважати недісним.
Терміново!
В м. Турка терміново продається земельна ділянка, площею 0, 1
га, з усіма потрібними документами.
Хороший заїзд, на території – стара хата, стайня, пивниця.
Ціна – договірна.
Тел.: 0664451535. Люба. 0954880766. Ірина.

Продаємо газоблоки AEROG – розмір 30х20х60, 10х20х60, цемент, OSB-плити, гіпсокартон, пінопласт, пісок, щебінь, відсів. Є
доставка.
Магазин знаходиться за адресою: м. Турка, вул. Ів. Франка, 33
(колишній світлотехнічний завод).
Телефонии для довідок: 0981713381, 0967272543, 0505141471.

СПІВЧУВАЄМО
Інженерно-педагогічний колектив Турківського
професійного ліцею висловлює щире співчуття
майстру виробничого навчання Михайлу Михайловичу Яворському та практичному психологу ліцею
Оксані Михайлівні Кузьо з приводу тяжкої втрати
– смерті дружини та матері.
Колектив Турківської РДА висловлює щире співчуття колишньому
першому заступнику голови Турківської РДА Миколі Михайловичу
Яворському з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив Ільницького лісництва ДП «Турківське лісове господарство» висловлює щире співчуття майстру лісу Михайлу Івановичу
Радецькому з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив пологово-акушерського відділу КНП «Турківська ЦРЛ»
висловлює щире співчуття акушерці Галині Мар’янівні Білинській та
колишній молодшій медсестрі Марії Павлівні Богдан з приводу тяжкої втрати – смерті батька та чоловіка.
Сусіди будинку №42 по вул. Молодіжна м.Турка висловлюють щире
співчуття Галині Андріївні Павлик-Лукачович з приводу тяжкої втрати
– смерті батька.
Працівники анестезіологічного відділу КНП «Турківська ЦРЛ»
висловлюють щире співчуття лікарю-анестезіологу Івану Миколайовичу Рапію з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
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