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ÍÀÉÁ²ËÜØÀ ÂÈÁÎÐ×À ²ÍÒÐÈÃÀ:
ÕÒÎ Î×ÎËÈÒÜ ÃÐÎÌÀÄÈ?
До жовтневого виборчого фінішу – дня голосування – ще майже три місяці, але посеред
людей уже давно точаться розмови щодо кандидатів на голову місцевих ОТГ, депутатів до
обласної, районної рад та ради громад. І якщо до кандидатів у депутати зацікавлення таке
собі відносне, то до питання, хто очолить громаду – особливий інтерес. Власне, тому ми
зібрали інформацію про тих людей, хто має бажання очолити ОТГ або ж розмірковує над «спокусою». До кого дотелефонувалися, поцікавилися про їхні наміри.
Отже, по ТУРКІВСЬКІЙ ГРОМАДІ активно обговорюють такі кандидатури: сьогодні діючого голови
районної ради Володимира Лозюка. Він, до речі, офіційно заявив про свій намір балотуватися. У
телефонній розмові підтвердили позмагатися за крісло голови громади в недавньому перший заступник голови Турківської РДА Микола Яворський, головний архітектор району Петро Юдицький, директор Турківської філії центру зайнятості Мирослава Павлик, завідувач гаража ДП «Турківське лісове
господарство» Михайло Бегей. А ось директор ДЛГП «Галсільліс» Богдан Петренко, міський голова
Геннадій Когут, секретар міської ради Олександр Гвоздінський, начальник Турківського управління
Державної казначейської служби Михайло Хорт, яких також розглядають як потенційних кандидатів,
остаточної відповіді не дали. Очевидно, ще міркують, як бути. На жаль, ми не змогли поспілкуватися з
Юрієм Касюхничем, колишнім міським головою, про якого також говорять як про ймовірного кандидата.
Щодо БОРИНСЬКОЇ ОТГ, то тут свій намір позмагатися за посаду очільника підтвердили Верхньовисоцький сільський голова Богдан Черепанин (до речі, його намір підтримали всі сільські голови Боринського куща), а також колишній голова Турківської РДА, а нині працівник районної ради Василь
Гакавчин, фахівець-реєстратор Михайло Шкітак. На час виходу газети нам не вдалося поспілкуватися
зі ще одним ймовірним кандидатом Олександром Лабецьким. Він, як відомо, донедавна очолював
Турківську РДА.
Втім, можливо в цій публікації ми не назвали всіх бажаючих, а лише тих, про кого найбільше говорять.
А відтак просимо вибачення, якщо когось не згадали. Якщо з’являться ще кандидатури, ми люб’язно
оприлюднимо ці прізвища на сторінках нашої газети. А так всім бажаємо успіху!
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «Â²ÊÒÎÐ²ß»
знижує ціни
З 1 серпня, святкуючи дні народження, хрестини, корпоративи, весілля та інші пам’ятні
дати у ресторані «Вікторія», що
в .Турка, на вул. Шептицького, ви
заплатите на 20-40% дешевше.
Смачно поїсти – дешево заплатити!
Телефон для замовлення:
3-12-42.

ÎÍÎÂËÅÍÀ ÇÎÍÀ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ «ÑÎÍÅ×ÊÎ»
Уже в серпні тут можна гарно відпочити, поспілкуватися з
друзями, відсвяткувати урочисті дати.
До послуг відвідувачів смачні страви, гарна територія з річкою та
піщаним пляжем, затишні альтанки, мангали, барбекю, рибалка, а
також багато інших цікавинок для дітей та дорослих.
Адреса: м.Турка, вул. Міцкевича (біля автозаправки «Агро-ЛТД».
Деталі – за телефоном: 3-16-83.

Цими теплими, літніми, сонячними днями відсвяткувала свій день народження наша дорога, прекрасна душею, добра, щира, турботлива хресна мама і кума
Галина Григорівна Бобітко.
Дорога імениннице, з нагоди Вашого дня народження, прийміть найтепліші наші почуття, найщиріші
побажання! Нехай доля буде до Вас доброю і щедрою, багатою на милості і блага; нехай Вашу оселю і
серце обходять стороною хмари
проблем і негараздів, а наповнює
їх завжди сонце радості і надії, любов і натхнення, величезне жіноче і материнське щастя! Міцного
Вам здоров’я, родинного тепла,
Господнього благословення і опіки на многії і благії літа!
Хай квітнуть Ваші дні, як трави влітку,
І будуть в них сердечність і
тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!
З повагою і любов’ю – похресник Івасик з сім’єю та
кума Люба.

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 5 ãðí.

Рідненьку матусю, кохану дружину,
найдорожчу бабусю – Наталію Василівну Нанівську – сердечно вітають з ювілеєм чоловік Іван, сини Іван та Віталій,
невістки Світлана та Анастасія; внуки:
Тимофій, Родіон і Маркіян; свахи Ніна
та Галина, мама Леонтина.
Люба бабусю і матінко мила,
Велике спасибі, що Ви нас зростили.
Ми просимо з глибин сердець,
Щоб добрий
Бог, щоб БогОтець
Вам міцне
здоров’я дав
І щоб сто
літ Він Вас
оберігав!
Спасибі
Вам за руки робочі,
За довгі, нелегкі й недоспані ночі.
Тож зичимо Вам ще чимало прожити,
Щоб всіх на сторіччя могли запросити!

Кохану дружину, любу матусю та найкращу у світі бабусю –
Галину Володимирівну Жавко з 65- річчям від дня народження, яке відсвяткувала 30 липня, сердечно вітають чоловік
Василь, син Володимир, син Мар’ян, невістка Анна, донька
Лариса, зять Олег, онучки Соломія та Лілія і бажають рідненькій
і дорогій людині міцного здоров’я, радості в житті, родинного затишку і тепла, Господньої опіки і благословення
на многії і благії літа!
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
За руки ласкаві, за хліб на столі.
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
За Ваше добро й турботу про
нас,
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас!

Дорогого і люблячого, працьовитого і доброго, чуйного і турботливого сина, чоловіка, батька, дідуся і зятя – Володимира
Михайловича Писанчина, жителя м. Турка, від щирого серця
вітаємо із 55-річним ювілеєм!
З нагоди ювілейного дня народження бажаємо дорогій нам
людині міцного, як карпатські буки,
здоров’я, невпинної життєвої енергії,
радості від життя, поваги від людей,
любові від рідних, сімейного достатку
і благополуччя, миру, добра, удачі,
Божої опіки і благословення на довгій
життєвій стежині.
У святковий, світлий літній
день,
Коли настав цей ювілей,
Ми щиро, від душі вітаємо
Добра і радості бажаємо.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Христос хай здоров’я міцне посилає
На довгі, щасливі й благії літа!
З любов’ю – мама Емілія, дружина Наталія, дочка Оксана,
сини Віталій і Микола; зять Борис, невістки Ірина і Наталія,
онуки Марічка, Данилко, Івасик, Мар’янчик, Максимко; теща
Марта, тесть Володимир.

Люблячу дружину, турботливу маму і бабусю, добру і чуйну
братову – Катерину Іванівну Попівняк, жительку с. Верхнє Висоцьке, з 60-річним ювілеєм щиро вітають чоловік Йосиф, син Андрій, невістка
Маріанна, онучок Тимофійко, братова
Ганна, родина з Дрогобича, свати Михайло та Галина і бажають дорогій їм
людині міцного-міцного здоров’я,
світлої радості в житті, благополуччя ,
родинного тепла, Господнього благословення і ласки на многії і благії літа!
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають,
А ще бажаємо ми Вам –
До ста живіть без нарікань.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÑÒÀÐÎÑÒ ÎÁÈÐÀÒÈÌÓÒÜ ÍÀ
ÍÅÏÐßÌÈÕ ÂÈÁÎÐÀÕ. ÂÎÍÈ
ÌÀÒÈÌÓÒÜ ØÈÐÎÊ² ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß
Непрямі вибори, це коли наші представники у раді громади – депутати, обирають старосту
замість нас. Це нормальна демократична позиція, яка відповідає Конституції та законам України. Тому я немає упереджень щодо такого обрання старост, кажуть експерти.
У законі про місцеве самоврядування є стаття 54, де передбачено чіткі повноваження старости:
1. представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
2. бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних
комісій;
3. має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради,
засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;
4. сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, які подають до органів місцевого самоврядування;
5. бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського
округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
6. бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
7. вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності
на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради,
підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
8. бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна
територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
9. бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;
10. бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує
сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його
результати;
11. отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для
здійснення наданих йому повноважень;
12. сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню
загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні
питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;
13. здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.
За словами експерта Олени Бойко, цей перелік не є вичерпним, бо у положенні про старост, які
приймає рада громади, можуть бути виписані й інші повноваження старости. Тобто самі громади
можуть надати старостам ширші повноваження.
Старост обиратиме рада за поданням голови громади. Це дозволить уникнути конфліктів старост і
голів громад, які зараз подекуди є в ОТГ. І при цьому, нагадаю, у законі про місцеве самоврядування
залишились широкі повноваження старост, які дозволяють їм представляти інтереси мешканців старостинських округів у раді громади.
Якщо на посаду старости буде запропоновано та обрано особу з числа депутатського корпусу, то їй
доведеться достроково скласти депутатські повноваження, тому, що згідно нового виборчого кодексу
депутат відповідної ради не може бути старостою.
Галина СТЕФАНИК,
начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Турківської РДА.

ÊÓÄÈ Æ ÏÎÄ²ËÀÑß ÑÏÎÐÓÄÀ Ç
ÄÈÒß×ÎÃÎ ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊÀ?
У серпні 2012 року в Турці, біля ратуші, було урочисто відкрито дитячий майданчик, який
звела фундація «Дитячі серця», за сприяння благодійного фонду нашого земляка Ігоря Пукшина. Ця подія справила на турківчан приємне враження, адже міська малеча отримала можливість цікаво провести вільний час. Лавочки, освітлення, бруківкою устелена доріжка,
дерева; гарні, зі смаком зроблені, споруди дитячого майданчика – усе сприяло тому, щоб і
дітворі, і дорослим, перебуваючи тут, було зручно і затишно. «Я би дуже хотів, щоб дитинство турківських дітей було таким же світлим і радісним, як у тисяч та мільйонів малят з
різних куточків України, Європи та усього світу», – сказав тоді у своєму вступному слові,
після освячення майданчика, Ігор Пукшин.
І справді, майданчик не пустував –
він став для малечі чудовим місцем
відпочинку. Діти гуляли, а дорослі обговорювали свої злободенні проблеми. Часто тут навіть встановлювалася
черга з дітей, щоби, наприклад, спуститися з гірки чи погойдатися на гойдалці. Але наприкінці минулого року
споруди («гірка») не стало. Спершу
дехто навіть подумав, що її вкрали, а
хтось казав, що забрала міська рада,
щоб відремонтувати. І так до сьогоднішнього дня її немає, а батьки й діти
запитують: чому?
У міській раді нам пояснили, що
споруду ніхто не вкрав – її просто вилучили з експлуатації через аварійність.
Дерев’яні конструкції зовсім прогнили, і це створювало небезпеку здоров’ю і життю дітей. Тому було вирішено
дерев’яні конструкції демонтувати, а
залізні, що залишилися від споруди,
на прохання жителів вулиць Молодіжна і Звір, передати їм. Люди обіцяли використати їх для
організації місць відпочинку для дітей, що проживають на їхніх вулицях.
Тож добре, що хоч інші споруди ще залишилися. Хоча відвідувачі дитячого майданчика кажуть, що
здалося б трохи освіжити його: пофарбувати споруди, лавочки, насипати у пісочницю, яка заросла
травою, свіжого піску. А ще запитують, хто так вирішив, що споруди передали на інші вулиці, позбавивши
тих діток, що живуть у центральній частині міста, традиційно облюбованих розваг. Невже так багато
потрібно було грошей, щоб відремонтувати їх на звичній традиційній локації. Це запитання до міської
ради, яка, можливо, вирішила з себе скинути зайві клопоти. Цікаво б було почути з цього приводу і
думку самого Ігоря Пукшина.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Жительку с. Лосинець – Марію Ігнатівну Мись – щиросердечно вітають з 50-річним ювілеєм чоловік Іван, сестра Ольга з чоловіком Іваном, племінники: Аліна, Іванна з чоловіком
Артемом, Галина з нареченим Ростиславом, Юрчик, Дмитро, Діана, Даринка, внучок Арсенчик.
Рідні бажають ювілярці міцного здоров’я, родинного тепла і Божого благословення.
50 років вже пройшло,
Як Богом Тобі життя дано.
Дав Він силу все здолати,
Ювілей цей святкувати.
Тебе, наша єдина, ніжна, лебедина,
З любов’ю вітає вся наша родина!
Дякуєм за серце, чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас,
За добру пораду, привітну усмішку,
Спасибі від кожного з нас.
Хай Ангел Божий поруч з Тобою буде,
А Марія-Мати береже від зла.
Дай Боже Тобі жити і горя не знати,
Щоб сотую весну з нами зустрічати!

Щиросердечно вітаємо із золотим ювілеєм жительку с.
Верхнє Висоцьке, дорогу нам людину – Ірину Володимирівну
Комарницьку.
Наша дорога, вічно молода, найкраща, шлемо Тобі найтепліші слова з нагоди ювілею. Бажаємо сповна насолоджуватися життям, дивуватись і радіти, отримувати бажане і
мріяти. Твоя любов і тепло здатні зігріти
навіть у дощовий день. Будь завжди здорова, оточена любов’ю, душевним теплом; хай Твої очі завжди сяють від
щастя та нових перемог.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат.
Вітає щиро вся родина
У день, коли Тобі – 50!
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!
З любов’ю і повагою – сестра Євгенія з чоловіком Володимиром, брат Антон з дружиною Світланою, брат Роман з дружиною Любою, брат Йосип, племінники Наталія, Петро, Володимир з сім’єю, Дмитро, Оксана з сім’єю і вся велика
родина.

Сестра Марія, швагро Василь, племінники Василь з сім’єю,
Михайло з сім’єю, племінниця Іванна щиросердечно вітають
з 55-річчям від дня народження люблячу і дорогу їм людину
– Любомира Васильовича Гуляка, жителя с. Верхнє Висоцьке, і бажають ювіляру міцного здоров’я, безліч світлих і радісних днів у житті, родинного тепла, довгих та щасливих років
життя під Божим благословенням.
Нехай щасливо у світі живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

Дорогого сина, коханого чоловіка і люблячого батька – Андрія Васильовича Прища, жителя с. Либохора – щиросердно
вітають із золотим ювілеєм мама Марія, дружина Люба, син
Василь з сім’єю, дочка Марія з сім’єю, сини Микола та Михайло, донечка Іванна і вся велика родина Прищів.
Сьогодні день, буває раз в житті.
Цей день, коли Вам 50 настало.
Хай Вам здається – це багато
літ,
Але насправді дуже й дуже мало.
Нехай душа у Вас ніколи не
старіє,
На білій скатертині будуть хліб
і сіль.
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Зичимо Вам літ багато,
Радості, ні крихточки біди.
Щоб життя Для Вас було як
свято
Й дарувало посмішку завжди.
Хай Вас охороняє Божа Мати
Від злих людей і різних бід.
Хай Господь Бог здоров’я посилає,
Прожити в щасті і многая літ!
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ÌÈÍÓËÎÐ²×ÍÅ ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÅ
ÆÈÒÒß ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²
Депутати районної ради заслухали та обговорили звіт
Оксани Манюх
Рано чи пізно, освітянську сферу чекають реформи. Звичайно, хочеться,
щоб вони пройшли якомога швидше, безболісно та взаємовигідно як для педагогічного персоналу, так і для учнівського середовища. І ми могли б нарешті
сказати, що наша освіта справді якісна, яка створить прекрасні перспективи для України в майбутньому. Але для того, щоб приймати рішення щодо
майбутнього освітньої галузі, маємо добре знати її сьогодення та минуле.
Власне, з огляду на це, видається актуальним і потрібним звіт начальника
відділу освіти Турківської РДА Оксани Манюх «Про розвиток освіти Турківщини на 2017-2020 роки», що зроблено за минулий рік. Зразу скажу, що він був
досить об’ємним і структурованим, насичений актуальною інформацією, багатий цифрами.
Спершу доповідачка в деталях ознайомила присутніх з мережею загальноосвітніх навчальних закладів нашого району. Так в минулому році на Турківщині
функціонувало 49 навчальних закладів,
15 – першого-третього ступенів, в тому
числі 13 навчально-виховних комплексів.
У цих освітніх закладах навчалося 3025
учнів, а середня наповнюваність класів
складала 14,90 відсотків. Також в районі
функціонує 31 навчальний заклад першого-другого ступенів, 14 з яких – НВК, та дві
гімназії. Тут навчалося 2714 учнів, а середня наповнюваність дещо менша –
11,17 відсотка. У складі НВК функціонують чотири заклади дошкільної освіти.
Також маємо дві школи першого ступеня, які відвідувало 33 учні. Відповідно, наповнюваність тут найменша – 11 відсотків.
А загалом кількість учнів в районі – 5772.
Станом на 1 вересня у навчальних закладах району працювало 1053 педагогічних працівники.
Однією з важливих проблем, за словами Оксани Михайлівни, в освітній галузі є
малокомплектність. Це особливо відчутно, коли йдеться про індивідуальну форму навчання. Найбільша кількість учнів,
що здобувають освіту за такою формою,
в Буковинській, Головській, Кривківській,
Яблунівській, Радицькій, Яворівській,
Хащівській ЗОШ І-ІІ ст. Відтак значна
кількість малокомплектних шкіл здорожчує надання освітніх послуг. Якщо середня вартість навчання в загальноосвітній
школі нашого району в 2019 році становила 35,1 тисячі гривень, то для малокомплектних шкіл вартість навчання – від
22 до 77 тис. грн. на одного учня. Торкнулася доповідачка й теми формування
опорних шкіл в районі. І нагадала, що в
2017 році, рішенням сесії районної ради,
було визначено опорним навчальним
закладом Нижньояблунський НВК. Від
себе додамо, що на останній сесії депутати чомусь відмовилися прийняти
рішення про проведення конкурсу на визначення опорними навчальними закладами Боринський та Верхньовисоцький
НВК. Але це тема окремої розмови.
У минулому році, керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про
затвердження плану заходів на 20172029 роки», із запровадження Концепції

реалізації державної політики у сфері
формування загальної середньої освіти
«Нова українська школа», відділ освіти
провів значну роботу в цьому контексті.
Відповідно до Програми було закуплено
640 одномісних учнівських парт із
стільцями на 1 млн. 056 тис. грн., 54 комплекти навчального комп’ютерного обладнання – на суму 1 млн. 505 тис. грн.,
62 комплекти дидактичного матеріалу
для комплектування кабінетів початкових класів – на суму майже 675 тис. грн.
В результаті, 54 класи (8 груп) облаштовані за сучасними вимогами, тут створено освітнє середовище згідно існуючих вимог.
Багато цікавої інформації почерпнули
присутні з розділу, що стосується результатів освітнього процесу. Так у минулому
році зовнішнє незалежне оцінювання
складало 180 випускників з української
мови та літератури, 13 відсотків із них отримали від 180 до 200 балів, 44 відсотки
– від 160 до 180 балів, 36 відсотків – від
140 до 160 балів, у порівнянні з 2018
роком результат покращився на 7
відсотків.
За результатами другого туру Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, найкращі результати серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст.
показали: Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 –
перше місце, Турківський НВК – друге
місце, Верхньояблунський НВК – третє
місце. Серед шкіл першого-другого ступенів: Комарницький НВК – перше місце,
Матківський НВК – друге місце, Ластівківський, Нижньояблунський та Турківський НВК №1 – третє місце. 52 переможці
районних олімпіад брали участь у третьому етапі, а призові місця здобули три
учасники. З математики – третє місце –
учениця 8 класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст.
№1, з географії – третє місце – учениця 9
класу Турківського НВК №1, англійської
мови – третє місце – учениця 10 класу
Турківської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1. Кількість призерів олімпіад, у порівнянні з минулим
роком, зменшилася з 5 до 3.
Коротко Оксана Михайлівна зупинилася й на національно-патріотичному вихованні і зазначила, що в цьому плані також є добрі напрацювання. У навчальних закладах функціонують гуртки «Сокіл

–Джура»,
«Джура-прикордонник»,
«Юний стрілець». Успішно виконується
навчальна програма «Захист України»,
налагоджено добру співпрацю з районним військовим комісаріатом, укладено
угоду про співпрацю з Мостиським прикордонним загоном. Діти їздять на екскурсії у прикордонні відділи, де їм показують системи охорони кордону, чим
живуть прикордонники, як проводять
вільний час. Наголосила доповідачка й
на тому, що в районі функціонують два
позашкільні навчальні заклади, 54 гуртки, в яких займається 1134 вихованці. Це
20 відсотків від загальної кількості учнів.
Щодо дошкільної освіти, то нею в нашому районі охоплено 736 дітей ( 182
дитини – у ДНЗ м. Турка та 390 – у 23
НВК). А загалом на Турківщині є 3044 дитини, віком від народження до 6 років.
Середня охоплюваність дошкільною освітою – 25 відсотків. Згідно статистичних
даних, охоплюваність дітей, віком від 3
до 6 років, складає 54 відсотки, у порівнянні з 2018 роком цей показник зріс
на 8 відсотків, хоча він є нижчий, аніж загальний по області.
Серед проблемних питань, які потребують нагального вирішення, є нестача
бюджетних коштів на утримання існуючих
та відкриття нових ДНЗ. Не вистачає приміщень для відкриття нових груп.
Також очільниця освіти наголосила й
на тому, що з 15 грудня 2018 року в районі успішно функціонує інклюзивно-ресурсний центр, який створений згідно
рішення сесії районної ради. В центрі працюють вчитель-логопед, вчитель-дифектолог, вчитель-реабілітолог та практичний
психолог. Вони допомагають дітям з
особливими освітніми потребами розвиватися та вчасно отримувати відповідну допомогу. Розміщений центр у 5 добре
облаштованих кімнатах. Тут навчається 13
учнів з 11 загальноосвітніх навчальних
закладів та двоє дошкільнят. З нового
навчального року їх буде 15.
Значну роботу провів відділ освіти у
2019 році у плані зміцнення матеріально-технічної бази. Для цього були залучені субвенційні кошти з державного бюджету, кошти з Програми обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку,
а також було фінансування як з районного, так і обласного, бюджетів. Так з 21
поданого проекту переможцями стали
12. Всі вони успішно реалізовані. Це зокрема, заміна покрівлі дахів, дверних та
віконних блоків, ремонт системи опалення, роботи з енергозбереження. Загалом
кошторисна вартість мікропроектів у 2019
році склала 2 млн. 679 тис. грн. Це, як
відомо, кошти обласного, районного бюджетів та ті, що зібрала громада для
співфінансування.
Згідно обласної програми «Спортивний

ËÞÁÈÒÅË² ØÂÈÄÊÎ¯ ¯ÇÄÈ – ÍÀ×ÓÂÀÉÒÅÑß!
Радари TruCam з’явились і на Турківщині
З 29 липня на шести трасах Львівської області запрацювали ще 9 радарів для вимірювання швидкості TruCam. Два з них охоронятимуть швидкісний спокій і на автодорозі Львів-Ужгород.
Так один швидкомір буде працювати на ділянці 84-116 км траси (орієнтовно від Старого Самбора до
Розлуча) інший – на 131-139 км (між вісімкою та Боринею).
Це вже не перші ділянки, на котрих контролюватимуть швидкість на нашій трасі. Ще минулого року була
визначена ділянка контролю швидкості між Великим Любенем та Рудками.
Про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повинен попереджати дорожній знак 5.70.
«Фото-, відеофіксування порушень Правил дорожнього руху», а також у місцях фіксації порушень має
стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Нагадуємо, що дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах – не більше 50 км на
год., а на автодорозі Львів – Ужгород (поза населеними пунктами) – не більше 90 км/год. Розмір штрафу за
порушення швидкісного режиму стартує від 255 грн.
Наш кор.

3 стор.
майданчик», в с. Нижня Яблунька збудовано й відкрито сучасний майданчик зі
штучним покриттям. На це пішло більше
мільйона гривень, майже 760 тисяч – з
обласного бюджету та 303 тисячі гривень
– з районного. Відкрито спортивний майданчик з тренажерним обладнанням і в
с. Бітля. А в с. Завадівка, біля тутешнього
НВК, майданчик відкрито дещо раніше,
але в минулому році тут проведено роботи зі встановлення огорожі та освітлення. Для 5 загальноосвітніх закладів району придбано оргтехніку – на суму більше
700 тисяч гривень. А загалом проведено
роботи на шести об’єктах відділу освіти.
За кошти бюджету розвитку обласного
бюджету проведено роботи із вогнезахисту дерев’яних конструкцій, встановлено
захист від блискавки та проведено благоустрій – на суму 360 тисяч гривень.
Йдеться про Лосинецьку ЗОШ І-ІІ ст., Боринський НВК.
Триває будівництво загальноосвітньої
школи першого-третього ступенів (на 480
учнівських місць) в с. Либохора. На даний час тут є 50-відсоткова готовність
об’єкту, на який в минулому році витрачено 7 млн. 887 тис. грн.
Відповідно
до
розпорядження
Львівської ОДА, 3 млн. 129 тис. грн. було
скеровано на облаштування внутрішніх
вбиралень в освітніх закладах. Зокрема
це Лімнянський, Верхньовисоцький,
Верхньогусненський, Ластівківський НВК,
Либохірська, Мельничненська та Нижненська ЗОШ І-ІІ ст. та філія Нижньояблунського НВК І-ІІ ст.
Відповідно до програми «Шкільний
автобус», на умовах співфінансування,
закуплено в минулому році такий «Школярик» для Боринського НВК. А загалом
в районі довозили дітей 12 «Школяриків».
Упродовж року відділ освіти активно
працював і над комп’ютеризацією навчальних закладів та впровадженням
Інтернету. Згідно Постанови Кабінету
Міністрів України, від 3 квітня 2019 року
«Деякі питання надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію заходів, спрямованих на
підвищення якості освіти», було виділено 5 млн. 776 тис. грн. для підключення
до навчальних закладів високошвидкісного Інтернету. Тендер на ці роботи виграло ТзОВ «Бізнес і технології». Власне
ця фірма й підключила всі освітні заклади до мережі. 15 із них мають Інтернет –
100 Мб/с, 34 – 30 Мб/с. Для Бітлянського,
Верхньовисоцького, Лімнянського, Турківського, Верхненського, Верхньояблунського, Вовченського, Ільницького
НВК та Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 закуплено комплекти інтерактивних комплексів – на суму 723,5 тис. грн.
У виступі Оксани Михайлівни прозвучало ще цілий ряд цікавої й актуальної
інформації, яка, безперечно, є корисною
і пізнавальною для депутатів. Відповідно, доповідачка дала відповідь на цілий
ряд запитань із залу, а затим депутати
прийняли рішення, яким рекомендували відділу освіти продовжити роботу щодо
виконання заходів Програми, особливу
увагу зосередивши на таких напрямках:
оптимізація та раціональне впорядкування мережі класів на наступний навчальний рік, придбання мультимедійного обладнання, належне утримання та
відкриття нових ДНЗ, продовження впровадження енергозберігаючих заходів у
закладах освіти.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

4 стор.
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Михайло Цимбалюк:

ÂÈÑÎÊÀ ÂÎÄÀ ßÊ ²ÍÄÈÊÀÒÎÐ
ÍÈÇÜÊÎÃÎ Ð²ÂÍß
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÓÐßÄÓ

Наприкінці червня захід України вразили повені, що спричинили масштабні
руйнування – за оцінками, ще більші, ніж в цьому регіоні 2008 року. Найбільше
потерпіли помешкання в Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях. Проте потрібно кожному з нас працювати на випередження і не
допускати такої біди в майбутньому, зокрема і на території Турківського району.
У 2008 році Уряд на ліквідацію
наслідків негоди виділив 1 мільярд доларів, нині – приблизно 700 мільйонів

гривень. І це при потребі щонайменше
25 мільярдів гривень…
Акцентую увагу на тому, що ще 20 жовт-

ня Кабінет Міністрів України ухвалив Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки. Цей
документ був спрямований на покращення соціального та економічного розвитку Українських Карпат, а також на підвищення транспортної доступності окремих
гірських територій. Протипаводкові заходи також були прописані в ній, але тут є
одне «але» – на реалізацію програми не
виділили в цьому році жодної гривні.
Можливо, якби на програму знайшли
гроші, таких наслідків від негоди не було
б. Але ігри у «якбитологію» зараз людям
не допоможуть. Відтак, увагу до проблем
Карпатського регіону має намір привернути міжфракційне об’єднання «Карпати», яке цього тижня створили у парламенті. Чи почують голоси небайдужих
депутатів інші парламентарі та урядовці
поки говорити рано, але обстоювати інтереси громадян, які потерпають від природних катаклізмів просто необхідно, як
і привертати увагу і протидіяти причинам
повеней!
Адже у паводках в Карпатах можна звинувачувати сильні дощі, погане берегоукріплення, але основна причина – це вирубка лісів в Україні, яка сьогодні наймасовіша за останні 30 років.
Екосистема гірських лісів побудована
трішки інакше, ніж, наприклад, на Поліссі,
де є просто болота і торфовища, здатні
накопичувати воду, скільки б її не було.
Це рівнина, вода там може просто набиратися й утримуватися природним чином.
У горах круті схили і немає водойм, тому
вода утримується, по-перше, самим
лісом, поверхнею дерев, і, по-друге, ґрунтом, а ґрунт на схилах, як відомо, утри-

ÄÈÒß×² ÑÀÄÊÈ ÃÎÒÓÞÒÜÑß
Â²ÄÍÎÂÈÒÈ ÑÂÎÞ ÐÎÁÎÒÓ
Після того, як на Львівщині зменшилась кількість хворих на Covid-19 і ситуація із захворюваністю
частково поліпшилася, обласна комісія ТЕБ і НС, на своєму засіданні 13 липня дозволила владі на місцях
розпочати другий етап послаблення карантину, де серед інших заходів відновлення роботи дитячих
садків, незалежно від форм власності. І у Львові з 17 липня таки почали відкривати садочки. На Турківщині вони ще на карантині. Як каже методист відділу освіти Турківської РДА з дошкільної роботи
Наталія Усик, нещодавно уряд на своєму черговому засіданні продовжив адаптивний карантин в Україні
до 31 серпня поточного року. Тож якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватися (а вона на Львівщині
наразі є невтішною), то мова йтиме тільки про посилення карантину. І садочки до кінця серпня,
очевидно, будуть закриті.
Так наразі складається ситуація. Й тому дошкільні
навчальні заклади сьогодні є у ще не визначеному, так
би мовити, підвішеному стані. Та незважаючи на це,
до нових умов роботи вони готуються, і працювати, як
кажуть самі керівники садочків, за новими правилами
буде досить непросто.
Як відомо, дошкільні навчальні заклади зможуть працювати далі за умови суворого дотримання правил
карантину, температурного скринінгу у працівників установи та дітей, що її відвідують; не повинно бути у садочку
рушників та килимів багаторазового використання, постійно має проводитися дезинфекція поверхонь у приміщенні. Тож щоб дізнатися, як готуються відновити
свою роботу садочки міста, я завітала до найбільшого з
них – ДНЗ №1 м. Турка.
– За кошти Турківської міської ради усі працівники
нашого садочка забезпечені відповідними дезинфікуючими засобами, засобами захисту (масками, рукави-

цями), адже кожних дві години необхідно буде проводити у приміщеннях дезинфекцію. Маємо для користування одноразові рушники, два електронні термометри для вимірювання температури тіла, – розповідає
завідувачка ДНЗ №1 м. Турка Світлана Созанська. –
Усі групи садка підготовлені до прийому дітей.
Світлана Володимирівна продемонструвала це наочно – показала одну з кімнат, де перебуватимуть вихованці. В ній 6 ліжечок – чистих, ,акуратно застелених.
Усі вони розміщені на відстані 1,5 м одне від одного. На
столах ніяких зайвих предметів – іграшок, книжок.
– Усе до роботи готово. Тільки чекаємо на дозвіл спеціальної комісії. Зразу ж після цього усі працівники дитячої установи зобов’язані здати експрес-тести на наявність вірусу. Якщо все буде добре, то з 3 серпня зможемо почати працювати, – каже Світлана Володимирівна. – Відвідування дітьми садочка буде почергове.

мується корінням дерев. Крім того, ще є
рослини з кореневою системою, яка
може утримувати якусь частину води.
Оскільки Карпати дуже вологий регіон
– там постійно йдуть дощі, випаровується вода, знову йдуть дощі – цикл організований таким чином, що скільки води
випадає, стільки приблизно і випаровується. Більша частина цієї вологи випаровується швидше, ніж встигає стекти
вниз.
Рубки лісів в Карпатах, як правило,
відбуваються суцільні, адже вибіркові робити дуже незручно – дерева перестають утримувати ґрунт. Відтак, якщо на
певній ділянці, де відбулася суцільна рубка, ідуть сильні дощі, цей ґрунт змивається. Коли починаються дощі, більші за середні, вони вже не затримуються цими
вирубаними в минулому ділянками, і вода
просто стікає вниз. І це вже не просто
вода, а вже справжня ріка бруду, яка забирає все на своєму шляху.
Варто також наголосити, що в країні
повністю зруйнована система відновлення лісів. Так, наприклад, ДП «Львівський
лісовий селекційно-насіннєвий центр»
Державного агентства лісових ресурсів
України функціонує силами місцевих
бюджетів, а держава не виділила на найкращий лісорозсадник у Східній Європі
жодної копійки. Унікальний центр вирощує щороку мільйон саджанців різних
дерев і надає посадковий матеріал з найкращою генетикою у спеціальних контейнерах, які мають стовідсоткову приживлюваність. Проте на державному рівні
такі успіхи, на жаль, нікому не цікаві.
До речі, у Парламенті опозиційні
фракції розробили проєкт про зміни до
бюджету і внесли його на розгляд до Верховної Ради України. Документ дозволить
якнайшвидше спрямувати кошти для допомоги постраждалим від повені людям
та кошти, необхідні для відновлення регіону, бо насправді зволікати не можна!
Особливо неприпустимо гаяти час саме
зараз – коли влада і так катастрофічно
затягнула з вирішенням цього питання, і
коли насуваються нові дощові загрози.
Михайло ЦИМБАЛЮК,
народний депутат України, голова
«Батьківщини» на Львівщині.

Наш заклад на даний час відвідує 127 дітей. У кожній
групі по 20-22 дитини. А зараз, згідно дотримання
норм карантину, в групі має бути тільки шестеро дітей.
Наприклад, у понеділок йтимуть у садочок перших
шість дітей, у вівторок – інших шість, у середу – третя
шестірка діток… Враховуючи, що такі правила, батьки,
думаю, мають піти нам назустріч. Обов’язковою умовою є подання від батьків письмової заяви-згоди на
відвідування їхньою дитиною дитячого дошкільного закладу. Тож ми ще й враховуватимемо, скільки буде таких
заяв. Якщо ж усі батьки виявлять бажання, щоб їхні діти
відвідували дитячий заклад, як це було до карантину, то
мають бути готовими до того, що дитина буде тільки 2
рази в тиждень приходити до нас. Якщо виникне необхідність, можемо навіть змінити режим роботи – розпочинати працювати о 7 год. 30 хв., адже багато батьків
зараз йдуть на роботу на 8 годину і не мають з ким залишити вдома малолітню дитину.
У двох інших садках міста є менше дітей, менше груп,
і там трохи легше буде поділити дітей і працювати в
умовах карантину. Як готуються до подальшої роботи в
одному з сільських дитячих садочків – Борині, я так і
не дізналася, адже зараз там заклад на карантині, а
його завідувачка, як повідомили мені у відділі освіти,
перебуває у черговій відпустці. Ті дитячі дошкільні
установи, які працюють при навчально-виховних комплексах, розпочнуть свою роботу тоді ж, коли й навчальний заклад. Словом, у питанні відкриття дитячих садочків у місті та районі в умовах адаптивного карантину ще багато невизначеності. Старт їхній роботі залежатиме від рівня захворюваності на Covid-19 у нашій області.
Ольга ТАРАСЕНКО.

31 ëèïíÿ 2020 ðîêó

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÂÊËÎÍ²ÌÑß ÌÀÒÅÐßÌ,
ÂÊËÎÍ²ÌÑß
Наталія Ільницька привітала жінок району з
присвоєнням почесного звання «Мати-героїня»

Відповідно до Указу Президента України від 07 грудня 2019 року №893/
2019 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» та доручення голови Львівської обласної державної адміністрації, шістьом жінкам Турківського району присвоєно почесне звання «Мати-героїня».
З цієї нагоди, 27 липня перший заступник голови райдержадміністрації Наталія Ільницька зробила виїзд в села району та від імені голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького та
від себе особисто, привітала жінок з важливою в їх житті подією, адже звання
«Мати-героїня» – це, насамперед, державне визнання їх материнської самовідданості, наполегливої і надважкої
праці, яку вони вкладали у своїх дітей. У
даному заході взяли участь керівник апарату райдержадміністрації Світлана Гут,
голови Карпатської (Марія Момоход),
Верхньовисоцької (Богдан Черепанин),
Нижньовисоцької (Ярослав Ірод) та Явірської (Дмитро Гошовський) сільських
рад.
Наталія Ільницька висловила матерям
щирі слова вдячності, побажала міцного
здоров’я, злагоди, благополуччя, родинного тепла, вручила нагрудний знак, посвідчення та квіти. А також висловила
найщиріші слова подяки за те, що вони
подарували своїм дітям життя, навчили
любити, творити добро. Побажала
жінкам побільше хороших світлих днів у їхньому житті, довголіття, благополуччя, родинного тепла та
радості і поваги від дітей.
За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для
всебічного їх розвитку, почесне звання «Мати-героїня» присвоєно матерям, які народили та виховали

п’ятеро і більше дітей: Марії Бугір – жительці села Карпатське, Галині Сокирко – жительці села Стоділка, Галині Тацин – із села Карпатське, Ганні Ціко – жительці села Карпатське, Степанії Іжик –
жительці села Заріччя та Ірині Лях із села Верхнє Висоцьке.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури, туризму та молоді Турківської РДА.
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Педагогічний колектив Сигловатського НВК щиросердечно вітає з ювілейним днем народження, яке святкуватиме 2
серпня, вчителя початкових класів Любу Іллівну Лабецьку.
Шановна ювілярко, у цей прекрасний день прийміть наш
букет із пошани і любові. Нехай Ваше життя, мов та нива цвіте
і щедро повниться добрим врожаєм. Нехай шана людська,
мов той колос росте, ми ж Вам радості, щастя й здоров’я
бажаєм.
Роки, мов птахи, в вирій відлітають,
А спогади мережать далі голубі.
Хай Вашу стежку квіти застеляють,
Ви залишайтесь бадьорі й
молоді.
Хай Вам здоров’я тільки
додається,
А віднімаються невдачі і
біда.
Хай множиться добро і водограєм ллється
І щастя ділиться на многії літа!

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. щиросердечно вітає із золотим ювілеєм вчителя фізичної культури
Андрія Васильовича Прища і бажає ювіляру міцного здоров’я, невичерпної енергії, добра, світлої радості, миру, злагоди, сімейного благополуччя, Божого благословення на довгі роки.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем
ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Колектив працівників ветеринарної служби району сердечно вітає з 80-річним ювілеєм, який святкуватиме 3 серпня,
багатолітнього досвідченого працівника сфери ветеринарної медицини Турківщини, активну, добропорядну людину,
завідувача Верхньояблунської ветеринарної дільниці Івана
Андрійовича Січака і бажає шановному ювіляру доброго здоров’я, життєвої енергії і
сил, родинного тепла, довгих і щасливих років життя під Господньою опікою.
Ювілей життєвий – то не
просто свято,
То життя зернини, зібрані в
засік,
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.

Парафіяни, церковний комітет і церковний хор храму Благовіщення Пресвятої Богородиці с. Комарники щиросердечно вітають з днем народження настоятеля храму о. Володимира Федака.
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.
В молитвах Господа благаєм
Й Пречисту Діву Пресвяту,
Щоб повсякчас Вам додавали
Здоров’я й сили на земнім шляху.
Тож будем щиро Господа благати
І Божої ласки випросим для Вас,
Щоб ми могли ще довго Вас
вітати
Із днем народження у цей прекрасний час!
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Продовження книги Павла Штепи «Московство».
Початок у №№ 40-45, 48, 51. 2019 р., №№ 1-5, 7-11, 22-30.

ÄÓÕÎÂÍ²ÑÒÜ ÌÎÑÊÂÈÍÀ
(çàê³í÷åííÿ ðîçä³ëó)
Як ми вже згадували, московська провідна верства
складалася з мішанини прамосквинів (угро-фіннів) із
змосковщеними нащадками українців, татар,німців. Українська духовність — цілковито протилежна фінно-татарсько-німецькій, і тому змішання тих протилежностей
дало покруч, що хитався від одної крайності до іншої,
без душевної гармонії, хаотичний, без старих засад, із
саламахою засвоєних ідей в голові, з безбожністю і аморальністю в душі. Створився незнаний в інших народів
дивогляд — «русская интеллигенция», що його європейському розумові несила збагнути, наприклад, протилежність не між окремими особами, а в тій самій
особі. Скажімо, граф у мужицьких лаптях проповідує
«непротивление злу», а з власною дружиною живе, як
пес з котом; «кающийся дворянин», ліберал-вольтерьянець власноручно катує своїх кріпаків. Власник кількох
тисяч кріпаків — переконаний соціаліст, демократ.
Князь — теоретик анархізму. Мільйонер дає тисячі рублів
на соціалістичну революцію. Деспот і душегуб проповідує любов і милосердя. Власники кріпаків стають соціалістичними провідниками. Раби, а мріють панувати в
усьому світі. Самоопльовування поруч з пихою. І так без
кінця-краю.
Що таке московська інтелігенція? Самі москвини
відповідають: «народническое мракобесие» (М.Бердяев), «сектантское изуверство», «героическое ханжество»
(М.Булгаков), «убожество правосознания» (А.Кістяковський), «бездонное легкомыслие» (П.Струве), інші кажуть:
«сонмище больных», «человекоподобное чудовище»,
«краснокожие либералы», «готентотская мораль», «хулиганское насилие» і т.п.. «Московська інтелігенція —
це якесь цілковито своєрідне, духовно-соціальне створіння, вона відчуває свою безгрунтовність і безладність»
(М.Бердяєв). «Глибока неврівноваженість, здатність
кидатися від однієї крайності до протилежної — це питомі властивості московської вдачі» (М.Трубєцкой). «Ми,
москвини, ставимося якось байдуже і до добра, і до
зла, і до правди, і до брехні» (П.Чаадаєв). «Брехня і
фальш у всьому нашому московському житті» (Ф.Достоєвський); «мусимо визнати, що наше громадське життя є дуже сумне. Брак громадського, критичного осуду,
байдужість до всякого обов’язку, до справедливості, до
правди. Цинічне презирство до людської гідності, до
нової думки — все це викликає розпуку. І мав же я нещастя народитися в Московщині» (О.Пушкін). Московський
патріот пише про свою Московщину: «Блажен, кто раздробит о камень твоих, Блудница, чад. Блажен тебя
разящий лук Господнего святого мщенья» (І.Бунін). Але
інший кричить: «Россия, Россия, Россия — мессия грядущего дня» (А.Бєлий). Інший каже: «Мы обернемся к
вам (європейцям — П.Ш.) своею азиатской рожей!» І
далі: «Мильйоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы — мы! Да,
азиаты — мы, с раскосыми и жадными очами» (О.Блок). «Сплошного зла стоит твердыня. Царит бессмысленная ложь» (І.Аксаков). «Вся жизнь наша крутится
около чина и кнута» (П.Чаадаев). «Национальные черты московского человека — это произвол и раболепствие» (В.Соловйов). Про книжку, яка оповідає про московське життя, московський міністр сказав: «Вона тим
шкідлива, що кожне слово в ній — правда».
У такій мішанині і здоровий розум може не витримати. А що може зробити нещасний покруч — московський інтелігент? Хіба впитися до безтями. І справді, вони
спивалися на цілковитих пияків. У Московщині існували
т.зв. «лишние люди» — інтелігенти, часом з університетською освітою, які розуміли жах московського життя, але не мали духовної сили боротися і спивалися,
падали на дно суспільства, ставали «босяками». Самі
москвини кажуть, що «большевизм» — це зібрані лінзою
в один палючий промінь споконвічні московські духовність і світогляд. Духовність народу відзеркалює національна література. І справді, в московській літературі до 1917 року бачимо чимало «більшовиків». Наприклад, Марк Волохов у романі «Обрив» І.Гончарова,
Антіп Бурдовскій у романі «Ідіот» Ф.Достоєвського, Петро Верховенський у «Бесах». Базаров у романі І.Турген-

єва вважав усі людські ідеали нісенітницею, не визнавав жодного морального закону ні в самому собі, ні поза
собою. Вважав непотрібним обмежувати себе будь-чим.
Л.Толстой вважав науку «порождением праздного любопытства», а любов до батьківщини назвав «нечто отвратительное и жалкое». Він писав: «Капіталістичний
лад треба знищити, замінюючи його на соціалістичний.
Національний сепаратизм треба знищити, замінюючи
його космополітизмом. Всілякі релігійні забобони треба знищити, замінюючи їх на розумову свідомість». Казав, що Венера Мілоська викликає у нього огиду, а квартет Бетховена — заворот голови. Московщина вживала
всіх можливих заходів, не шкодувала коштів, щоб Л.Толстому дали Нобелівську нагороду. Шведи не дали.
Д.Пісарєв стверджував, що чоботи вартісніші за твори
В.Шекспіра.
Московські «нігілісти» 1860-х років створили свій,
вкрай примітивний, простацький стиль. У ньому повно
жовчі, нахабних наклепів, перекручування фактів, злоби, безсоромної брехні. Цей стиль став традиційним для
московських соціалістів. Він притаманний ВЛенінові. В
СРСР він панує не лише в часописах та журналах, а й у
науковій літературі, в офіційних документах. У московській белетристиці найліпшим (бо найправдивішим)
твором про єство більшовизму є роман Ф.Достоєвського «Бєси». Тому-то москвини не перевидають, приховують цей роман. Московський Художній Театр хотів був
поставити 1912 року інсценізацію «Бєсів». Дізнавшись
про це, М.Горький та А.Луначарський вчинили великий
протест, і «Бєсів» не поставили. І в СРСР «Бєси» фактично заборонені.
Психологія вчить, що люди й народ, які відчувають свою
неповноцінність, вживають єдино можливого їм способу себе підбадьорити — перехвалки. Московські слов’янофіли написали цілу купу книжок, що можуть бути
джерельним матеріалом лікареві розумових хвороб.
Перекажемо коротенько їхні марення. Першим є вигадка, ніби Західна Європа духовно зогнила, ставши на
шлях лібералізму та індустріалізації, засудила себе на
смерть, бо той шлях, мовляв, веде до занедбання всього містичного, трансцедентного в європейській культурі,
до знищення стабільних громадських та державних установ і форм. Друга химера — про московський «народ-богоносец». Про себе вони пишуть, що московський народ не визнає основної ідеї приватної власності,
бо ця ідея — антихристиянська і є головною причиною
боротьби — ненависті поміж людьми. Мовляв, ми, москвини, вже на світанку нашої історії заснували свою общину. В ній усі люди мають однакові права, все майно
належить всім і кожному з общинників, немає диявольської заздрості, всі справи розв’язує сама община
за згодою всіх, там згода і любов. Хіба не христіянський
ідеал царства Божого на землі? Жодний народ у світі
не має й натяку на таку ідеальну інституцію, а ми, москвини, маємо її тисячу років. Наш московський народ не
визнає і права окремої людини на своє незалежне від
громади особисте життя. Не визнає, що є окрема людина, окрема особа, а лише мала комаха, що згине,
нічого не може зробити сама без упорядкованої громади. А упорядкованою вона може стати лише тоді, коли
має сильного вождя, щоб його накази виконували беззастережно. І ми, москвини, від початків нашої історії
маємо сильних царів-самовладців, вони не допустили,
щоби ліберальні шашелі підточували нашу державу. Ті
шашелі вже підточили всі європейські держави, і їхній
упадок — це справа лише часу (москвини, що були в
Європі у XVII-XIX ст. жахалися, бачучи там «сваволю»,
себто свободу. Вони ніяк не могли зрозуміти: чому та
«сваволя» ще не завалила європейські держави —
В.Ключевський). Ми, москвини розуміємо велику правду, якої не розуміють європейці: особа — ніщо, а держава з царем-усевладцем — все.
Наш московський народ глибоко вірить, що єдність
думки створює й єдність дії. В єдності всієї нації лежить
запорука її могутності, а відтак багатство та щастя. Заради цього єдність думки треба підтримувати всіма способами, навіть і примусом. Треба без милосердя нищити
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тих, хто єдність думки руйнує. Сам Христос учив про потребу єдності духу, отже й думки. І наш народ цю єдність
має. А чи має її якийсь інший народ?
Московський народ не себелюб. Московська душа
любить не лише свій народ, а й усі народи світу. Ту «любов» сконкретизував П.Зубов у XVII ст., а його духовні
діти СРСР здійснюють у XX ст. Москвини покидали свою
Московщину і розселювалися по всій імперії, і всюди
почувалися, як удома. А це свідчить, що московський
«человек» є «общечеловек», людина світова. Отже повести до «общечеловеческой» мети може лише народ
московський. І він здатний охоче проливати власну кров,
щоби повести весь світ до світової мети, до вселюдського щастя, бо сам Бог таке наказав, наклав на московський народ місію привести людство до царства Божого
на землі.
Одначе, часом московське шило вилазить з
«общечеловеческого» мішка. Ф.Достоєвський свідчить:
«Вселюдськість є національною рисою москвина»
Отже, всі люди в світі мусять стати москвинами. Питання лише — як це зробить. «Після Ізраїлю і Візантії мосі ковський народ був третім народом, обраним Богом
на рятівника І людства. І це самозрозуміло, бо ж московський народ за своєю вда-^-чею не знає насильства,
отже народ, що нікому не зробив кривди. Московський
народ виявив виняткову серед інших народів здатність
без насильства будувати громадський та державний
лад. Жодний інший народ такої здатності не виявив. І в
усьому світі тільки народ московський має справедливі
розв’язання всіх суспільних, господарських, політичних
і культурних справ».
«Хтось порівняв Московщину з Янусом. Це порівнання — помилкове. Янус – бо мав два обличчя, а Московщина має їх далеко більше. Інші народи творили лише
по одній інтернаціональній доктрині. Московщина створила їх цілу купу. Спершу створила «правдиве християнство». Згодом — «правдиве слов’янство». Потім —
«правдивий соціалізм». Це були московські «інтернаціональні» доктрини, але на кожній — як залізом вирізьблене — стояло: Правдиве Християнство — це Я. Правдиве Слов’янство — це Я. Правдивий Соціалізм — це
Я».
Навіть далекий французький історик це побачив і записав: «Учора Московщина казала нам: «Я є справжнє
християнство». Завтра скаже вона нам: «Я є справжній
соціалізм». Це сказано сто років тому. І «демократична» Московщина не лише сказала, а й убила в СРСР
мільйони тих, хто спробував сумніватися в московській
«правді». Мріє вбити ще більше мільйонів поза СРСР.
Всі москвини всіх політичних напрямів мріяли (і мріють)
знищити «гнилую» Європу.
У всіх писаннях К.Маркса не знайти й натяку на якусь
мораль. Він розглядає людину як бездушну тварину, все
її життя пояснює спростаченою фізіологією. Марксові
теорії не можна назвати нелюдськими, вони — протилюдські (антигуманні). Тому-то москвини і захопилися
марксизмом. С.Нєчаєв написав «Катехізис революціонера» такий дико звірячий, що навіть К.Маркс ним
гидився. В.Ленін вихваляв той «Катехізис» і здійснював
його.
С.Нєчаєв, підозрюючи в зраді члена таємного революційного товариства Іванова, заманив його до себе і
власноручно задушив лише за недоведену підозру. Революціонер XIX ст. П.Ткачов учив, що подружня любов та
вірність є найдурнішою нісенітницею, вигаданою середньовічними фарисеями. Улюблений московський «поет
революції» В.Маяковськии закликав нищити геть усе,
палити світової слави твори, висаджувати динамітом
музеї, вбивати навіть власних батьків, поливши їх бензином і запаливши, щоби горіли, як смолоскипи на святі
революції.
М.Бакунін (1814-1876 р.) був не простим пропагатором нищення, натхненним апостолом нищення, пророком царства руїни, царства сатани. Тому-то він і мав
Сатану (з великої літери) за свого бога. Він учив: «Страсть
к разрушению есть творческая страсть». Ніякий людський розум не збагне такої потворної логіки. С.Нєчаєв
був політичний бузувір, суспільний садист. Він не мав
почуття міри і відкидав без балачок усе, що не узгоджувалося з його поглядами. Не довіряв нікому, навіть своїм
найближчим приятелям, сам недоук, ненавидів інтелігенцію. Він був вузьколобий, хитрий деспот. Сотні тисяч
таких нечаївців стали по 1917 р. більшими і меншими
можновладцями в СРСР, отож немає нічого дивного,
що вигублено десятки мільйонів людей. С.Нєчаєв учив,
що намовляти когось до революційної діяльності —
(Закінчення на 7 стор.)
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марна трата часу. Не намовляти, а робити треба революціонерів: штовхати студентів на вчинки, за які уряд
вижене їх чи посадить до в’язниці. Це й зробить їх революціонерами. За війни 1941-45 pp., знаючи, що німці
стріляють чи вішають полоненого члена КПРС без
слідства і суду, ЦК КПРС наказав 1941 р. прийняти до
КП сотні тисяч людей без звичайних формальностей:
цим новим комуністам до німецького полону йти не випадало. С.Нечаев учив, що найгірший боягуз буде битися, якщо опиниться в обставинах, за яких бійка є єдиним шляхом порятунку. Уряд СРСР посилав 1941 р. під
німецький гарматний вогонь сотні тисяч неозброєних
колишніх політичних в’язнів, підганяючи їх ззаду
кулеметами енкаведистів. Самі комуністи в СРСР пишуть, що кожний член КПРС може підписатися під «Катехізисом» С.Нечаева, і що історія вже визнала його за
ідейного батька більшовиків узагалі, чекістів зокрема.
Отже запеклі сектанти М.Бакунін, С.Нечаев, П.Ткачов
та інші моральні потвори не були винятками. Тою чи
іншою мірою всі московські революціонери поділяли
їхні погляди. Один з них пише про Софію Перовську та
Ольгу Натансон: «Вони мали мало розуму, але аж забагато віри. Ту їхню віру, їхні погляди жодна довбня не виб’є
з їхніх голів. Вони не мали жодного творчого розуму, але
мали багато життєвого розуму задля щоденної революційної діяльности.Та понад усе непохитно, запекло вірили у свою правду».
Чому ж у СРСР не поширюють «Катехізису» С.Нєчаєва? Бо він оголює більшовизм, скидає з нього пристойні
шати гарних слів. Неперевершений крутій і дурисвіт
В.Ленін здійснював «Катехізис» Нечаева, але під привабливими назвами. Психологи свідчать, що коли назвати найогиднішу річ привабливою назвою, люди охоче сприймуть її. І справді, Ленін ошукав мільйони людей, назвавши нову деспотичну московську націоналістичну імперію Союзом (а не імперією) радянських (а
не кріпацьких) соціалістичних (а не колоніальних) республік (а не губерній). Москвини не потребували вчитися
у Н.Маккіавелі (1469-1527 p.), бо ще перед його
народженням робили те, що він радив. Наприклад, обіцяли більше, ніж противник, не маючи жодного наміру
здійснювати обіцянки. Привласнювали чужі ідеї (хоч вони
були протилежні московським), щоб, прикриваючись
ними, одурити ворога. Обвинувачували противника в
злочинах, що їх він ніколи не робив. Оббріхували, знеславлювали, очорнювали кого хотіли. Приховували за
гарними назвами найпідліші вчинки. Виступали під різними личинами і т.д. і т.п. — і то всі москвини упродовж
усієї своєї історії. Все протиприродне — нежиттєздатне,
а природне — сильне. Всі московські партії розлетілися
після 1917 року, як порошинки від подуву вітру, бо їхні
(позичені в Європі) ідеї були протиприродні москвинам.
Натомість Ленін збудував свою партію на природних
москвинам засадах: деспотії, зосередженні влади, жорстокості, сліпому послухові і, насамперед, на запеклій
вірі. Всілякі теорії — то лише задля обдурювання тих,
хто за формою не бачив змісту. Більшовики-ленінці були
насамперед московською націоналістичною партією
духовно, справді кров від крові, кість від кості московського народу. Народ відчув спорідненість з більшовицькою партією, підтримав її душею, серцем, головою, руками і ногами. Підтримала вся нація від багатьох царських генералів та патріарха Алексея Семанського до п’яничок, волоцюг, жебраків. Московська нація пішла за
голосом національного інстинкту і врятувала свою імперію. Навіть ті генерали, які воювали проти радянської
влади, пізніше визнали, що трагічно помилилися. «Радянський державний апарат — це справді народний
апарат. Наш московський народ сам його створив, і він
виконує його волю», — справді так. Адже й деспотичний
лад у Московщині не царі накидали згори, він походив з
глибочини московської народної душі. Невігласи твердять, ніби москвини і Московщина дуже змінилися по
1917 році: мовляв, загальна освіта, поширення культури, індустріалізація, знищено паразитичних дворян
тощо. Сліпці не бачать, що всі зміни в СРСР — це зміни
лише форм, а не змісту. Підсліпуваті не бачать, що залишилася незмінною МЕТА Московщини, на червоне пе-

ремальованої. Московщина живе за принципом «Мета
виправдовує засоби». Ця засада виявилася ломакою з
двомя кінцями: дуже допомогла збудувати імперію, а
другий кінець може її зруйнувати. Як? Ця узаконена
державою засада поширилася і на приватне життя. Звичним зразком московської провідної верстви став «шкурник», «рвач», кар’єрист, вислужник, що рідну маму продасть за свою вигоду. Підлий, зрадливий і понад усе —
боягуз. Власний добробут цінує понад усе. Тип революціонера-борця, що жертвував життям у боротьбі за ідеї
та ідеали, за народ, за соціалізм тощо — залишився
лише в могилах, архівах, музеях і в літерарурі, імперська влада наказує митцям творити такі образи, хоч з них
і глузують. Морально зогнила провідна верства не ризикуватиме нічим задля якихось теоретичних засад. Колись Московщина мала досить гарматного м’яса: немосквинів та дурніших москвинів. Роки 1941-45 показали, що немосквини не будуть гарматним м’ясом у наступній війні. Дурніших москвинів теж поменшало, бо
мільйони їх пристосувалися добре жити на посадах погоничів уярмлених народів.
Світова історія переконливо доводить, що дні держави, провідної верстви морально зогнилої, обчислені.
Сучасний французький історик назвав свою книжку про
СРСР «Велетень на глиняних ногах». Подібні міркування знаходимо і в окремих розумних москвинів: «Пасивність, нерухомість, тупа байдужість, але ніяк не
християнський терпець, брак бажань, брак любові не
лише до чогось далекого, високого, святого, а навіть до
близького, до свого, до самого себе; взагалі брак усякої
любові до будь-чого — ось наші, московські, справжні,
найглибші, часом приховані почуття. Всі наші московські
почуття походять з хаосу. Нахил до первісного, до плаского, до примітивного — ось наші смаки. Страх височини. Страх глибини. Боїмось всього багатогранного,
складного. Нахил до всього недорозвиненого, механічного, відірваного. Нелюбов до органічного, до цілісного.
Нелюбов до силогізму, якийсь страх і безпорадність
перед ним, як це зауважив ще П.Чаадаєв. І вражаючий
брак цікавості, ледарство думки, що так бентежило
О.Пушкіна. І як наслідок цього всього — брак любові до
культури. Адже культура, по-перше, складна, а ми любимо спрощене; а по-друге, культура — це любов до життя, а ми, москвини, є діти хаосу, себто смерті, отже любити життя не можемо. Культура — складна, і культура
— це лад, уклад. А ми ж, москвини, діти хаосу. Культура
— це ієрархія ціннотей, а ми любимо рівність хаосу і
знати не хочемо жодної ієрархії. Культура — це світло, а
наші, звиклі до темного хаосу очі, не витримують світла.
Культура — це творчість, а ми, москвини, діти хаосу, здатні
лише руйнувати. Культура — це краса, а нас вона ображає, як кожна неоднаковість. Краса — це світло життя,
а нам, москвинам, вона видається грішною, і ми навіть
боїмося її. Боїмося і тому ненавидимо. Навіщо нам краса? Що може вона сказати нашому розумові і серцю?
Адже ми звикли споглядати не життя, що є красивим, а
смерть, що є бридкою. Зрештою, культура — це правда,
а ми, москвини, не хочемо її, бо боїмось її височини.
Наша думка не підноситься вище низьких, невиразних,
безладних пів-правд. Культура — це хист і дар Божий, а
ми, москвини, не любимо Бога і не стерпимо хисту. Ми
не стерпимо нічого, що підноситься понад пласку, тупу і
мертву міру, пересічність. Та й узагалі ми, москвини, не
можемо нічого любити. Ми можемо лише ненавидіти.
Як же можемо ми розуміти культуру, що є сама Любов?
Ми не розуміємо ладу, уладу ні в царині ідей, ані в царині суспільній. Ми ненавидимо всяку форму, бо ж хаос
безформний, а ми, москвини, є діти хаосу. Всіляка форма — це життя і краса, а ми не любимо ані краси, ані
життя. Ми, москвини, не знаємо міри ніде, вся міра нам
видається примусом, всілякий улад — силуванням,
всіляка влада сваволею. І справді, ми не розуміємо ні
сутності влади, ні змісту волі, свободи, і тому «душа душі»
нашої є щось дикунське, звіряче. А по суті ми ставимося
з презирством до самої праці, до героїзму, до слави. Чи
ж не казав Ф.Достоєвський, що найспокусливішим нам
є право на безчестя?». Чи ж не вірити цьому московському патріотові, що з таким душевним болем журиться
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своїм народом?
Мужик І.Болотніков, козак Є.Пугачов, голодранець
С.Разін, інтелігенти, ліберали, соціалісти В.Бєлінський,
М.Чернишевський, П.Зайчевський, монархісти В.Соловйов, КЛеонтьєв, поміщики М.Бакунін, О.Герцен, дворяни С.Нєчаєв, В.Ленін, генерали ОАракчеєв, Г.Потьомкін, аристократи князь П.Кропоткін, граф Л.Толстой,
царь Олексій, Іван IV, імператори Петро І, Микола І, патріархи Іоким, Олексій — всі стани, від імператора до
голодранця, у всіх століттях завжди здійснювали той
самий «більшовизм», що міняючи свої назви, лишався
незмінною національною вірою московської нації. Держава, церква, уряд, інтелігенція, багачі, голота — єдність
у національних ідеалах вражає. Безоглядне панування
вищого стану над мільйонами рабів: бояр за царів, дворян за імператорів, голодранців да диктаторів. Спалення єретичних книжок за патріарха Фотія — XVI ст., царя
Олексія — XVII ст., за деспотичного імператора Петра І
— XVIII ст., ліберального імператора Олександра II —
XIX ст., за соціалістичних диктаторів XX ст. Нищення чужих скарбів культури за Андрія Боголюбського (київських церков 1169 р.), за Катерини II (стародавніх храмів у
Криму 1783 р.), за Миколи II (українських бароккових
церков 1900 р.), за В.Леніна (київських та інших церков,
музеїв), за М.Хрущова (українських книгозбірень, архівів,
української мови) — така історична тяглість московської «побожності» і «культури». Безбожницькі,
блюзнірські оргії опричників за Івана IV у XVII ст., «всесвятейшого, всепьянейшего Собора» за Петра І у XVIII
ст., «радения» аристократії за Олександра І та безбожництво інтелігенції за Олександра III у XIX ст., блюзнірські
оргії студентів-богословів за Миколи II і комсомольців
за В.Леніна у XX ст. — тяглість традицій подиву гідна.
Соціалістичні відозви до народу І.Болотнікова 1611 p.,
Петра І — 1709 p., Є.Пугачова — 1773 p., П.Зайчевського — 1869 p., а далі вже десятки інших. Каторжні работи
на каналах за Івана IV, за Петра І, за Микити І — всі
руками поневолених народів.
Боярські кріпацькі фабрики XVII ст., кріпацькі — Петра І у XVIII ст., і кріпацькі — В.Леніна у XX ст. Масове,
криваве закріпачення вільних селян до общин у XVII ст.,
до дворянських маєтків у XVIII
ст., до колгоспів у XX ст.
Три чверті державного кошторису на озброєння: за Івана
IV, за Петра І, за Катерини II, за Миколи І, за Иосифа І, за
Микити І. Державні системи доносів на висоті патріотичного обов’язку: «сказатели» у XV ст., «фискалы» у XVIII
ст., «исправники» у XIX ст., «сексоти» у XX ст. Державна і
громадська пошана до катівського фаху, як рятівника
трону у XVIII ст., «государственности» у XIX ст., «социалистического отечества» у XX ст. Постійна, щораз більша
розбудова в’язниць, каторги: за царів, за імператорів,
за диктаторів. Преторіанські збройні частини для охорони влади: стрільці та опричники – за царів, дворянська гвардія та «охранка» за імператорів, компартія та
НКВД за диктаторів. Панівна каста: боярство XV-XVII ст.,
дворянство XVIII-XIX ст., босяцтво XX ст. Священики —
таємні донощики поліції: церковний обов’язок виказувати підозрілих за царів, уневажнення таємниці сповіді
за імператорів, чекісти в рясах за диктаторів. Глава церкви
–
вірний слуга уряду: патріарх Іоким – XVII ст., обер-прокурор Синоду К.Победоносцев — XIX ст., патріарх Алексей
Семанський XX ст. Зарозуміла варварська пиха, ненависть до немосквинів, ненависть до всього європейського: старовірів — XVII ст., слов’янофілів – XIX
с т. ,
більшовиків — XX ст. Звеличення хама, душегуба в XVIXVIII ст., «униженных и оскорбленных» у XIX ст., «социально близких» у XX ст.
Повсякчасна небезпека від уяремлених немосквинів
для імперії. А понад усе за всіх століть, у всіх станах —
стихійна ненависть до всього високого, красивого, індивідуального. Закорінені глибоко в душі і з молоком матері передавані з покоління в покоління кличі: «Покоряйтеся языци, ибо с нами Бог» — московської церкви;
«Народ-богоносец, мессия мира» — московської інтелігенції; «Всемирная революция» — московського народу.
І.Болотніков, С.Разін, С.Нєчаєз, В.Ленін. Селянин,
голодранець, дворянин. XVII ст., XVIII ст., XX ст. Викиньте
імена, дати, назви з історії будь-якого століття Московщини, і читач не вгадає: про яке саме століття читає.
Десятками тисяч самих подібних фактів без пояснень
можна заповнити велику книгозбірню. А поки її не матимемо, доти Московщина зможе поширювати москволюбство, цю найсильнішу свою зброю.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ËÞÄÈ Â Á²ËÈÕ
ÕÀËÀÒÀÕ
Саме лікарям ми довіряємо найдорожче, що у нас є, – здоров’я. До лікарів йдемо із самим сокровенним. Саме лікарю ми
довіряємо навіть те, що не довіриш брату, товаришу чи сусідові. Але і лікарі, на жаль, бувають різні. Я довго думав перед
тим, як взятися за перо і розповісти землякам про чорні справи деяких осіб (лікарями їх назвати – язик не повертається).
Мені 78 літ. Я інвалід другої
групи загального захворювання.
Переніс кілька дуже складних
операцій і тільки завдячуючи
майстерності лікарів, їх доброзичливості і високій професійній
майстерності, ще живу. А мав би
покинути цей світ понад три роки
тому. Але і зараз я, час від часу,
маю серйозні проблеми із здоров’ям. У мене різко понижується гемоглобін. При нормі 100120 одиниць, у мене було недавно 40. Це критична межа. Пи-

таю у лікаря: як бути?
– Негайно викликайте швидку, і будь-який фельдшер, який
побачить такий аналіз крові,
запропонує лікування в стаціонарі, – чую у відповідь.
Телефоную на швидку. Недоброзичливий жіночий голос запитує: «Що треба?». Пояснюю
ситуацію. Відповідь: «Ну, добирайтесь до лікарні». А то було в
часі карантину, коли рейсовий
транспорт не їздив, а особистого у мене ніколи не було. Як

дістатись до лікарні? Коли я йду
пішки від військкомату (біля якого живу) до поліклініки, то 5-6
разів зупиняюсь на відпочинок.
А як дістатися до лікарні? Попри людину може їхати багато
машин, а чи хто стане? У кожного свої проблеми, свої плани, і
до випадкових пасажирів власникам автомашин байдуже..
З великими труднощами
дістався я до лікарні, і мене
відразу поклали в реанімаційне
відділення. Тут мною опікувався
чудовий лікар і чуйна людина
Степан Федорович Гера. Завдяки його зусиллям, гемоглобін
піднявся до рівня 98 одиниць. У
моєму віці з таким рівнем гемоглобіну можна жити. Таких випадків – з відмовою у наданні
транспорту службової швидкої
медичної допомоги – у мене
було два.
А було й значно гірше. Одна
жінка (з етичних міркувань
прізвища не називаю) серйозно
захворіла. Діагнозу нема, до

ÑÎÖ²ÀËÜÍ² ÑËÓÆÁÈ ÏÐÎÂÅËÈ
ÐÅÉÄ «Ä²ÒÈ ÂÓËÈÖ²»
Подібні рейди проходять в нашому районі кожного року і дуже часто. Їх мета – виявляти
безпритульних дітей, які тиняються вулицями, бродять по вокзалах, жебракують, часто
стаючи на шлях наркоманії, пияцтва, або ж злодійства. Так нещодавно служба у справах
дітей Турківської РДА разом зі РЦ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, працівниками
відділу ювенальної превенції Турківського відділення поліції здійснили черговий, 51-й, рейд під
назвою «Діти вулиці», по місцях, де могли б перебувати безпритульні діти. На щастя, таких
дітей у ході рейду не виявлено.
Крім цього, працівниками районних соціальних
служб за шість місяців поточного року проведено
178 індивідуальних бесід з батьками у тих сім’ях,
що перебувають сьогодні у кризовій ситуації, а на
обліку у службі у справах дітей станом на сьогодні
є 16 неблагополучних сімей, у яких проживає 48
дітей.
– Були випадки призупинення соціальних виплат малозабезпеченим сім’ям або одиноким матерям через те, що гроші вони витрачали не за
призначенням. Впродовж місяця-двох наша служба здійснювала перевірку даної сім’ї, якщо батьки
виправлялись, виплати відновлювали, – розповідає начальник служби у справах дітей Турківської
РДА Ірина Стебівка. – Є різні ситуації у роботі з
неблагополучними чи прийомними сім’ями. Так у
цьому році у нас виникло непорозуміння між
прийомними батьками і дитиною, внаслідок чого
дитина двічі, за власним бажанням, потрапляла у
притулок. Станом на сьогоднішній день вона теж
там перебуває. Нашою службою було скеровано
листа-прохання з тим, щоб направити дитину на
оздоровлення в реабілітаційний табір, який займається психологічно-реабілітаційною корекцією
таких дітей. Надіємося, що дитина з 1 вересня піде

на навчання в один з професійних ліцеїв області і
знайде своє гідне місце і призначення в житті. Також у нас є два хлопчики, які опинилися у складних
життєвих обставинах (мама кілька років тому померла, а батько був важко хворий, переніс склади
операцію, і, за станом здоров’я, не може виконувати свої батьківські обов’язки). Тож зараз вживаємо всіх заходів, щоби їх тимчасово влаштувати у
центр соціальної підтримки дітей та сім’ї «Рідний
дім» Самбірської РДА. Є дитина, яка з 2014 р. перебуває у дитячому будинку м. Львів, у дошкільному
закладі. А зараз вік такий, що потрібно йти дитині
до школи, тож також вживатимемо заходів, аби дитину було влаштовано до школи. Завжди. коли
мова заходить про таких неблагополучних дітей, я
дотримуюся думки, що турбуватися про те, щоби
дитяче серце не стало грубим, злим, холодним, байдужим і жорстоким – не тільки завдання соціальних служб, а й у першу чергу – батьків, родини, вихователів, опікунів. Саме сім’я несе велику відповідальність за виховання та розвиток дитини. Саме
сім’я володіє такими ресурсами впливу на дитину,
яких не маємо ні ми, ні виховний чи навчальний
заклад.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ² ÃÎÐ²Â
«ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÈÉ ÇÀÌÎÊ»
У вівторок, 28 липня, о 22.15 год., до Служби порятунку «101»
надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній двоповерховій
будівлі на території відпочинкового комплексу «Карпатський
замок» в с. Розлуч.
До місця події було негайно
направлено вогнеборців 28-ої
державної пожежно-рятувальної частини м.Турка, 58-го державного пожежно-рятувального
поста смт. Бориня, 27-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Старий Самбір, а також 12ої державної пожежно-рятувальної частини м. Самбір.

На момент прибуття рятувальників будівля була охоплена й задимлена вогнем. Не гаючи часу вогнеборці приступили
до ліквідації загорання. Через
сильне задимлення довелося
працювати в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору.
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Уже за півтори години масштабну пожежу було ліквідовано
в складі трьох ланок газодимозахисної служби.
Вогнем знищено стіни другого
поверху будівлі, технічне оснащення, цінні речі та речі щоденного вжитку.
Завдяки злагодженим і оперативним діям вогнеборців, врятовано будівлю.
До ліквідації пожежі залучалось 14 осіб особового складу
та 4 одиниці спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини події
встановлюють правоохоронні
органи.
Наш кор.

31 ëèïíÿ 2020 ðîêó
лікарів не зверталася. Сильні
болі в шлунку і безліч побічних
проблем. Я звернувся до лікаря
Миколи Петровича Яцкуляка.
Він уважно вислухав мене і оперативно зробив усе, що треба.
Приїхала швидка, завезла її до
лікарні. Цілий день з’ясовували,
яка хвороба, де її класти – у гінекологію чи хірургію? Згодом, зробивши всі необхідні аналізи,
дійшли до жахливого висновку
– онкологія. Хвороба на останній стадії, лікуванню не підлягає. Оскільки я опікувався тою
жінкою (більше у неї в Турці нікого немає), то лікар Юрій Степанович Бриндак викликав мене
на бесіду, пояснив ситуацію зі
здоров’ям хворої. У Львів її везти нема сенсу, тримати у
Турківській лікарні також. Тож її
виписують додому, а опікуватись
буде лікар-онколог поліклінічного відділення. Ще Юрій Степанович сказав, що він знає, що і я
не дуже здоровий, тому мені до

лікарні добиратись не треба. Він
сам подбає про те, щоб хвору
привезли додому. Чекаю півдня.
Результат нульовий. Іду до
лікарні (добре, що вже відновили рейси маршруток). У лікарні
пояснили, що їй дали обезболюючий укол. Через якийсь час до
неї приходить мужик у білому
халаті (лікарем його назвати не
можу) і питає: «Що у вас болить?» Хвора відповідає: «На
даний момент нічого». «Ну, то
збирайтеся і йдіть додому». До
дому – 3 кілометри. Діагноз поставлений серйозний, лікуванню не підлягає. Не було мене
тоді в лікарні, а так би хотілось
плюнути в обличчя тому чоловіку у білому халаті. Тож питання
ставлення окремих медиків до
хворих у лікарні мало би бути
серйозно обговорено на нараді
колективу медпрацівників, а,
можливо, й вжиття засобів впливу.
Петро ЗБОРОВСЬКИЙ.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
МИНАЄ 40 ДНІВ З ДНЯ СМЕРТІ
ЯРОСЛАВИ ІВАНІВНИ ЯВОРСЬКОЇ
Немає слів, щоб висловити співчуття з приводу неочікуваної смерті
Ярослави Іванівни Яворської, котра заслуговує на найкращі слова поваги
та шани. Пішла із життя людина, яка своїми діями та
вчинками, своїм розумом, добродушністю, чуйністю,
працелюбністю, щирою і веселою вдачею заслужила
авторитет у нашому колективі; була нам як сестра,
мати, порадниця, вірна подруга.
Хтось із великих сказав: «Коли помирає людина, світ
стає біднішим, бо втрачає те, чим вона жила, як сприймала все, що її оточувало, якою багатою і щедрою була її
душа, сутність». Невимовно боляче говорити і писати
ці слова про Ярославу Іванівну. Жорстока, невблаганна смерть забирає
кращих — тих, котрі могли ще багато зробити, принести чимало користі
справі, якій присвятили своє життя, дітям, родині, друзям.
Несподівана, передчасна смерть Ярослави Іванівни — втрата для рідних
і близьких, для всіх, хто її знав, і для нас, колег по роботі. Висловлюємо
слова глибокої скорботи рідним та близьким покійної.
Світла пам’ять про Ярославу Яворську завжди буде жити в наших
серцях.
Працівники харчоблоку КНП «Турківська ЦРЛ».
Колектив Явірської сільської ради та депутатський корпус висловлюють щире співчуття депутату сільської ради Руслані Богданівні Сайкун з
приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Педагогічний колектив Вовченського НВК глибоко сумує з приводу смерті
колишнього вчителя Ярослава Миколайовича Нагірнича і висловлює щире
співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив Будинку дитячої та юнацької творчості висловлює щире
співчуття керівнику гуртка Галині Михайлівні Пецкович з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті сина.
Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» висловлюють щире співчуття медсестрі анестезіологічного відділення Ірині Ярославівні Боберській з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Вчителі, учні та працівники Карпатського НВК ім. Михайла Іваничка
висловлюють щире співчуття вчительці історії та права Катерині Олексіївні
Місяйло з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка, сторожа
школи – Василя Семеновича Місяйла.
Колектив терапевтичного відділення КНП «Турківська ЦРЛ» глибоко
сумує з приводу смерті лікаря-терапевта Степана Федоровича Гери і
висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного. Вічна йому
пам’ять.
Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» глибоко
сумують з приводу смерті лікаря-терапевта Степана Федоровича Гери і
висловлюють щире співчуття родині і близьким покійного.
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