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ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ²Â ÏÎÁ²ËÜØÀËÎ
по Турківській ОТГ їх уже 11, по Боринській – 6
Продовжуючи розмову про майбутні жовтневі вибори, хочемо розтлумачити фейсбучним
дописувачам, що подаючи ймовірні кандидатури осіб, які виявили бажання позмагатися за посаду голови ОТГ, ми не стверджуємо, що вони є кандидатами. Такими можуть стати лише в
вересні, після офіційної реєстрації. А до того хтось із них може відмовитися від кандидування
з різних причин, а когось і взагалі можуть не зареєструвати. Наразі ми не подаємо інформацію,
від яких політичних сил йтимуть на вибори претенденти, а чи самовисуванням. Сьогодні
повідомляємо про те, що кількість охочих поборотися за посаду голови ОТГ збільшилася.
Окрім десяти осіб, прізвища яких ми оприлюднили в попередньому номері, по турківській громаді
маємо ще одного претендента. Це Ярослав Паращич, депутат районної ради, головний бухгалтер
ДЮСШ «Юність». Каже, що рішення кандидувати прийняв після консультацій з активістами, депутатами різних рівнів населених пунктів, що входять до турківської громади. Щодо Боринської ОТГ, то тут уже
шість претендентів. Чотирьох ми знаємо. Їм до компанії додалися сьогодні діючий Боберківський
сільський голова Микола Копанишин. Його кандидатуру підтримали колеги – Шандровецький, Верхньояблунський, Нижньояблунський та Нижньотурівський сільські голови. Хоча Микола Петрович каже,
що остаточного рішення ще не прийняв, поки розмірковує. Інший кандидат – колишній голова Боринської селищної ради Орест Яцкуляк. Він таки твердо вирішив позмагатися, а заодно піджартував, мовляв,
помінялися з Володимиром Лозюком. Він, уродженець смт. Бориня, має намір балотуватися по
турківській громаді, а Орест Петрович, уродженець м. Турка, – по Боринській ОТГ.
Очевидним є й те, що зовсім не має ніякого значення, коли про ймовірного претендента написали в
газеті чи в мережі Інтернет: за 5 місяців до виборів, а чи за день до офіційної реєстрації. Важливо, кого
вподобають виборці і віддадуть за нього свої голоси.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Люблячу доньку, кохану дружину, турботливу матусю, бабусю та
сестру – Марію Михайлівну Чудак, жительку м. Турка, з 65-річним
ювілеєм від щирого серця і з великою любов’ю вітають батько Михайло, чоловік Михайло, донька Людмила, син Юрій, невістка Анна;
внуки Віталій, Софійка, Юрчик та Ангелінка; сестри Людмила, Оксана, Антоніна; брати Ігор, Микола – з сім’ями.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти,
Даруємо у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла!

7 серпня святкує свій 60-річний ювілей порядна,
щира, добра, ввічлива людина, надійний товариш і
порадник, колишній голова Красненської сільської
ради – Йосиф Ярославович Білинський.
Шановний Йосифе Ярославовичу!
Прийміть найщиріші вітання та сердечні побажання з нагоди Вашого ювілейного дня народження. Цього святкового дня бажаємо здоров’я, щастя і добробуту Вам і Вашій родині, успіхів і здобутків у всіх справах,
наснаги та натхнення. Хай поруч з Вами будуть надійні,
щирі друзі, близькі люди. Зичимо Вам, аби кожен Ваш
день був наповнений корисними справами і теплом
людських відносин, мрії втілювалися в життя та приносили бажану радість і задоволення.
Нехай Господь завжди допомагає,
А Мати Божа береже від
зла.
Радості земної Вам бажаєм,
А від людей – поваги і
тепла.
Бажаємо миру і світлої
долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
На довгій стежині Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
З повагою – колектив Красненської сільської ради.

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 5 ãðí.

Дорогого свата і колишнього колегу
по роботі – Йосифа Ярославовича
Білинського – з ювілейним днем народження щиро вітає сім‘я Павко.
Прийміть вітання від нас, і від колег по
роботі ,які пам’ятають, Вас цінують і
поважають як і раніше. Поменше хвороб і болю. Побільше
радості і позитивних
емоцій. Любимо Вас
і цінуємо.
Ці роки, наче
птиці, летять,
Їх ніколи не
вернеш назад,
Ніби вчора
було вісімнадцять,
А сьогодні уже шістдесят.
Дарма, що рік за роком проліта,
Що скроні Ваші вже сивіють.
Нехай же молодою залишається
душа,
І мрії хай ніколи не старіють.
Бажаємо Вам здоров’я міцного,
юнацької сили, як в добрі часи, Веселої
пісні, дотепного жарту і щастя земного
– з води і роси!

Дорогого і люблячого, доброго, щирого і турботливого чоловіка, батька, дідуся, свата, жителя с. Красне - Йосифа Ярославовича Білинського – із 60- річчям щиросердно вітають: дружина Ольга, сини Віталій і Михайло, невістки Ірина і Галина;
онуки Олічка, Оксанка і Дениско;
сім’ї Павко і Комарницькі та вся
велика родина. Рідні просять у Бога
для дорогої їм людини здоров’я,
щастя, сповнення всіх мрій, Божого благословення, безліч світлих і
радісних днів у житті на многії 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.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до Ваших ніг,
Хай життєвий досвід творить з буднів свято,
А Господь дарує довгих - довгих літ!

Дорогого, життєрадісного, турботливого і найкращого швагра, жителя с. Красне - Йосифа Ярославовича Білинського – із
ювілейним днем народження, яке він святкує 7 серпня, від
щирого серця вітають сім’ї Стець з м. Сколе та Польовські з м.
Ужгород. Вони бажають ювіляру всього найкращого, що може бути в житті: міцного здоров’я, радості, родинного тепла, достатку,
поваги від людей, Божої опіки на щодень.
Є ювілеї і свята різні,
Та є одна з найкращих дат,
Коли вітають друзі й рідні,
І Вам сьогодні – 60!
Прийміть від нас вітання щирі,
Хай обминає Вас журба.
Хай кожен день несе віднині
Для Вас міх щастя і добра!

2 серпня відсвяткувала свій 50-річний ювілей дорога і любляча дружина, добра і турботлива матуся, найкраща у світі бабуся – Любов Ільківна Лабецька, жителька с. Сигловате.
Люба матусю, бабусенько мила,
Велике спасибі, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любите, завжди помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
Низький уклін Вам , рідна, до землі.
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила.
І більшого щастя на світі нема.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Хай горе Вас обминає, а добро щоднини прибуває.
Хай повниться радістю хата,
Хай Мати Божа Вас охороняє,
А Ісус Христос щастя і достаток
посилає.
Хай ангелів заступництво небесне
Дарує щасливі і довгі літа!
З любов’ю – чоловік Мирон, сини Михайло і Олег, невістки
Галина і Марта, внучки Вероніка і Злата.

2 стор.
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ÄÅ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ – ÒÀÌ
ÐÎÇÂÈÒÎÊ, ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
У тому регіоні, де йде будівництво, вирує життя, народжуються діти, є поступальний розвиток, перспектива. Таке
твердження важко заперечити чи спростувати, та й навіть
піддати сумніву.
Якось мимоволі про це згадалося напередодні професійного
свята тих, хто творить архітектурні
ансамблі, де гармонійно поєднані житлові квартали, школи,
садочки, загалом споруди соціально-культурної сфери – Дня
будівельника. І хоча в нас, на Турківщині, велике будівництво, за
окремими втішними винятками,
перебуває в інертному стані, все
ж до людей цієї професії шанобливе ставлення. Маємо ряд невеликих об’єктів в селах району,
де проводять реконструкцію та
ремонти існуючих споруд. І зайняті цим переважно працівники
відомого підприємства ПП
«Сян», де директором будівничий з великим досвідом – Михайло Кріль. Чомусь так сталося, що
іншу будівельну фірму, БТФ «ЧерТур» штучно, через чиновницькі
амбіції, витіснили й з без того
збіднілого будівельного ринку
Турківщини. Фірма сьогодні працює на теренах Самбірщини,
Старосамбірщини, Мостищини,
даючи у вигляді податків доходи
в тутешні бюджети. Але це тема
окремої розмови.
У переддень свята я зустрівся
з Михайлом Крілем, поцікавився,
як йому живеться і працюється,
дізнався про його тривалий фаховий шлях у професії. Після успішного закінчення Шандровецької восьмирічки він вступив
до Брюховицького будівельного
технікуму, а згодом, здобувши
професію, повернувся на Турківщину, до місцевої будівельної
фірми «Райагробуд». Спершу
працював майстром, затим – виконробом. Роботи тоді було надзвичайно багато, будівництво
йшло практично в кожному селі.
Відтак була добра нагода здобути досвід. Так склалися обставини, що після трьох років роботи в
Турці, Михайло Кріль переїжджає
на Закарпаття. Там, в м. Мукачево, також працює в будівельній
організації й паралельно закінчує будівельний факультет
Львівського сільськогосподарського інституту. Коли Україна здобула незалежність і швидкими
темпами
зароджувалося
підприємництво, Михайло Михайлович створює будівельну фірму

спершу в сусідній області, а згодом перереєстровує на Турківщині. На моє запитання – скільки
об’єктів побудовано майже за 28річний період – достеменно
пригадати не зміг. Зрозуміло, що
їх – декілька десятків.
Для прикладу, у 2019 році
об’єм будівельно-монтажних
робіт, виконаних підприємством,
склав 19 млн. 200 тис. гривень.
За рік в бюджети різних рівнів
було сплачено податків 1 млн.
300 тис. гривень. Для порівняння, річні податки і збори районного бюджету складають 52 млн.
гривень. Були роки, коли на
підприємстві «Сян» працювало
70, та й навіть 80 осіб. Всі легально оформлені й вчасно отримували зарплату. Цьогоріч деякі
корективи вніс Covid-19. Йдеться насамперед про обсяги
фінансування.
Але, попри це, підприємство не
стоїть без роботи. У поточному
році спеціалісти працюють над
реконструкцією колишнього дитячого садочка в с. Лімна під
лікарську амбулаторію сімейної
медицини. На цей об’єкт виділено 3,5 млн. грн. з обласного й частину, з районного бюджету. Сьогодні тут 55-відсоткова готовність,
завезено всі матеріали, навіть й
на благоустрій території. І якщо б
з фінансуванням не було затримки, то за два місяці можна святкувати новосілля, каже мій
співрозмовник. 700 тис. грн. виділено на ремонт приміщення
для підпункту медицини катастроф та фасаду лікарської амбулаторії села Верхнє Висольке.
Наразі освоєно 250 тис. грн., які
досі не профінансовано. Через
малу кількість об’єктів, на роботах зараз зайнято лише 27 осіб.
Крім Турківщини, ПП «Сян»,
після виграного тендеру, має
об’єкти в м. Львів та м. Судова
Вишня Мостиського району. Михайло Михайлович каже, якщо є
взаєморозуміння і співпраця будівельників та місцевої влади,
тоді роботи йдуть швидше, та й
якість краща. Адже буває, що будівельники щось можуть зробити навіть і не дуже добросовісно,
а приїжджають представники
влади, роблять зауваження, тоді

Парафіяни і церковний комітет
церкви Вознесіння Господнього с.
Явора сердечно вітають з ювілейним днем народження настоятеля храму о. Василя і бажають шановному ювіляру, аби Господь дарував йому усі свої ласки: міцне
здоров’я, сили душевні, гаразди у
родині, мир у серці та своє благословення – на довгі і щасливі роки
життя!
І хай Вам, отче, допоможе
Всевишній
труднощі долать.
І Хай Вам анг е л-х о р они тель
Дарує Божу
благодать!
І ми, що з
Вами і за Вами
Йдемо день в день і рік у рік,
Благаєм Господа в молитвах,
Щоб дарував Вам много літ!

все виправляють. У цьому контексті керівник будівельного
підприємства відзначив добру
співпрацю з Турківською районною радою й особисто головою
Володимиром Лозюком. Він особисто цікавиться, як проводяться роботи, а сесія завжди виділяє співфінансування. Знаємо,
що впродовж останніх років без
співфінансування з місцевого
бюджету на соціально-економічний розвиток не виділяють кошти ні з державного, ані з обласного. Налагоджується добра
співпраця й з головою Турківської РДА Віталієм Бабяком. Він
також цікавиться проблемами
району.
Завдяки
комунікативним
здібностям, завжди вдається
налагодити тісну співпрацю з
представниками органів місцевого самоврядування в тих селах,
де є об’єкти. Як позитивний приклад можна назвати будівництво у минулому році Народного
дому в с. Карпатське й добру
співпрацю з сільським головою
Марією Момоход. Зараз є добрі
стосунки з
Лімнянським
сільським головою Петром Петренком та Верхньовисоцьким –
Богданом Черепанином, а також
депутатом районної ради Степаном Залугою. За словами Михайла Михайловича, він людина
принципова й наполеглива, вміє
домагатися поставленої мети.
Часто буває на об’єкті, цікавиться проблемами і, що в його силах, активно допомагає.
Звичайно, коли я запитав про
бажання Михайла Кріля у переддень свята, почув у відповідь
звичну річ: «Хотів, щоб у районі
було якомога більше об’єктів,
відтак можна було би взяти на
роботу не три десятки робітників,
а навіть і сотню. Тоді у виграші будуть місцеві території, адже розвиватимуться бюджети, що отримуватимуть більше надходжень.
Зрештою, й влада, роботу якої
оцінять і за будівельним показником».
Приймаючи вітання з професійним святом, Михайло Михайлович завжди дякує тим, хто долучається до будівництва, сприяє у
виділенні коштів, контролює їх
освоєння. І це природно, адже
розбудова соціально-культурної
сфери бойківського краю – це
спільне завдання, яке, в разі успішної реалізації, приведе до
розвитку та процвітання.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні працівники ветеринарної медицини і ветерани ветеринарної служби Турківщини!
Щиросердечно вітаємо вас з професійним святом –
Днем працівника ветеринарної медицини!
Професія, якій ви присвятили своє життя, – одна з
найнеобхідніших у нашому суспільстві. Серед вас є чимало сподвижників-науковців, спеціалістів, для яких робота — це і покликання, і вічний неспокій, і щоденна клопітка праця
над підвищенням фахової майстерності. Тож хай розвивається
галузь ветеринарної медицини, хай
міцнішає її матеріальна база.
Вам всім, шановні працівники галузі, бажаю міцного здоров’я, всіх
життєвих гараздів та утвердження
в професії.
Хай втілюються в життя ваші плани та задуми на радість вашим рідним, на благо розквіту нашого краю і України в цілому! Хай ваші родини
живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі та при
доброму здоров’ї! Хай усе добре, зроблене з душею і
натхненням, повертається до Вас сторицею!
З повагою – первинна профспілкова організація
працівників ветеринарної служби Турківського району.
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Від щирого серця вітаємо із 70-річчям жителя села Ільник
Івана Миколайовича Черчовича. Бажаємо Вам здоров’я, оптимізму, благополуччя, добробуту, ні краплі не ослабнути силами і ані трохи не втратити щасливого блиску в очах. Нехай
кожен прожитий день буде світлим і радісним, сповненим
тепла та любові близьких і рідних людей.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і
сіль,
Своїм теплом хай завжди сонце
гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно молода душа.
З повагою – сім’ї Ільницьких та Вишотравків.

2 серпня відсвяткувала свій ювілейний день народження
прекрасна вчителька Верхньовисоцького НВК Катерина Іванівна Попівняк.
Шановна ювілярко, прийміть наші найщиріші побажання
міцного здоров’я, натхнення та щастя, любові та гармонії,
добробуту та успіху. Нехай кожен день дарує яскраві зустрічі,
щасливі посмішки, гарні новини, радісні миті. Нехай рідні
дарують Вам душевне тепло та свою любов, учні поважають
та тішать своїми досягненнями. Будьте неперевершені своєю
красою та своїми талантами. Божої
ласки і благословення – на многії і
благії літа!
Нехай Матінка Божа Вам всякчас помагає,
Незгоди й невдачі Вашу хату
минають.
Хай здоров’я і щастя будуть з
Вами у змові,
Сонця, миру, достатку і, звичайно, любові!

Колектив управління Держпродспоживслужби, Турківська
районна державна лікарня ветеринарної медицини та лабораторія ветеринарної медицини щиросердечно вітають із
ювілейним днем народження, який відсвяткувала 5 серпня, провідного фахівця Турківського районного управління
Держпродспоживслужби Оксану Володимирівну Васьків і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я і великого людського щастя, родинного затишку і любові рідних, близьких та
друзів.
Хай завжди на Вашому небосхилі сяє сонечко і буде тепло
від посмішок та щирої шани. Многая і благая Вам літ!
Хай ладиться скрізь – на роботі,
в родині,
Щоб радісний настрій у серці не
гас.
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до
Вас.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!

Дорогого чоловіка, люблячого батька, турботливого дідуся
– Івана Олександровича Яворського – жителя с. Ільник з 85річчям від дня народження
щиро вітають завжди люблячі
дружина Марія, сини Роман та
Ігор, невістка Галина; онуки –
Тарас з дружиною Христиною,
Святослав, правнучка Софійка
та вся велика родина і бажають
міцного здоров’я, сил, енергії,
благополуччя, родинного тепла,
довголіття, радості, Божої опіки у житті.
Нехай Всевишній береже
Вас для нас ще багато-багато літ.
Летять літа, мов бистрі
води,
І не вернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам сповнилось – 85!
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
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«ÃÎËÎÑ» ÇÀÕÈÙÀª ÓÊÐÀ¯ÍÓ
Рік тому, завдяки підтримці виборців Львівщини, представники Партії «Голос» стали депутатами Верховної Ради. Невелика фракція команди змін у парламенті з перших днів стала на захист інтересів українців та законності. Ми
не мовчали, коли нинішня влада була на межі «червоних ліній» у питаннях Донбасу, Криму та стосунків із Росією.
Ми продовжуємо боротьбу не тільки
дипломатичну, а й інформаційну: відстояли продовження санкцій до російських

альної цілісності України.
Ми боремося як за територіальну
цілісність України, так і за безпеку гро-

ни «антиколомойського» закону. Документ допоміг отримати міжнародну
фінансову допомогу та вберегти українську економіку від процесів, які б зробили
кожного українця ще біднішим.
На початку цього року Україна та увесь
світ зіткнулися із небезпечним COVID-19.
Лікарі пішли на «коронавірусний фронт»
зовсім не захищеними. Депутати «Голо-

3 стор.
можливість підприємцям продовжити
роботу в умовах пандемії.
Прикриваючись пандемією, владна
верхівка вирішила замахнутися на
зовнішнє незалежне оцінювання. Ми захистили право українських випускників на
чесний та прозорий вступ до університетів, інститутів та академій. Таку ж принципову позицію ми займаємо і щодо мовного питання.
Голос прийшов до парламенту аби розпочати реальні зміни. Щоб довести, що
держава - це не бюрократія, чиновники
та політика. Держава - це люди, ми з
вами. І якщо влада не готова працювати
для людей, то ми в опозиції до такої влади.

Хто такі люди «Голосу»?
«Голос» об`єднує навколо себе людей,
які вже себе реалізували в житті і чогось
досягли. Також це підприємці, які звикли
брати відповідальність і приймати
складні рішення. Це громадські діячі, які
втілюють зміни в Україні вже і зараз. Це
ті люди, які вже неодноразово мали шанс
виїхати, але прийняли рішення залишитися в Україні.
«Це ті, кого надихає ідея створити
справжню українську партію. Їх мотивація не в тому, щоб бути владою, а щоб
провести реальні зміни та зробити усе
можливе, щоб життя кожного українця
стало кращим, щоб кожен українець став
заможнішим та хотів залишитися жити і
працювати в Україні», — переконаний
координатор «Голосу» на Львівщині Ростислав Добош.
Така команда «Голосу» сьогодні працює на Львівщині і готова брати на себе
відповідальність за розвиток кожної громади.

Як стати частиною
команди «Голосу»

пропагандистських майданчиків – соцмереж «Вконтакте», «Одноклассники»,
«Mail.ru» та інших сервісів держави-агресора. В той же час партія «Голос» запропонувала
реальну
альтернативу
Мінським домовленостям — «Стратегію
холодної деокупації Криму та Донбасу».
Вона містить цілісні рішення — як гуманітарних, так і економічних проблем. Загалом це 8 детальних етапів від довготривалого припинення вогню до остаточного відновлення суверенітету й територі-

мадян та справедливість: не припиняємо контролю за справою довкола розслідування замовного вбивства громадської активістки з Херсона Каті Гандзюк та
затримання Сергія Стерненка. Після випадків катувань та ґвалтувань у поліцейських відділках — зібрали голоси та
розпочали акції протесту за відставку
міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
За цей рік у парламенті «Голос» виборов ухвалення надважливого для Украї-

су» у перші ж дні забезпечили прийняття закону про
захист медиків, а це допомога лікарням з тестами,
збережено
зарплати
лікарів, які опинилися на
самоізоляції, на рівні
100%, замість пропонованих владою 50%.
З початку пандемії лідер
партії
«Голос»
на
Львівщині Ярослав Рущишин створив громадську
ініціативу «Діємо разом».
Підприємці, бізнесмени,
та усі охочі — об`єдналися
та стали волонтерами і допомагають шпиталям та
лікарям Львівщини засобами захисту — передають
медичні костюми, маски,
антисептики, підтримують
львів’ян інформаційними
роз’ясненнями, як діяти в
тій чи іншій ситуації.
Окрім боротьби на коронавірусному фронті, ми не
дозволили владі спекулювати на хворих громадянах. Ми зобов’язали уряд купувати ліки для українців прозоро, а саме – через міжнародні організації. Це рішення б’є по корупції й відкатах, адже для державної скарбниці зекономлено 40% грошей на медзакупівлі.
Відколи закупівлі стали прозорими, деякі
ліки подешевшали аж у 28 разів.
Саме «Голос» запропонував ідею гнучкого карантину. Вважаємо, що немає доцільності ставити на паузу усю країну,
якщо можна передбачити правила і дати

Ми часто отримуємо повідомлення від
охочих стати частиною команди «Голос».
Дякуємо, що готові долучитися до великої справи. У прийнятті людей в команду
орієнтуємося не на кількість, а й на
відповідність кожної людини цінностям
«Голосу». Коли цінності «Голосу» вам
близькі, то що потрібно, аби ми працювали в унісон?
1. Знати про діяльність партії «Голос»,
хто є у фракції, що робимо, які теми
підіймаємо. Дізнайтеся більше про
ініціативу «Діємо разом».
2. Політика — це також і доступ до влади. У команді «Голосу» не можуть бути ті,
хто мав судимості, корупційні скандали
або не сповідує проукраїнські цілі.
3. Зголоситися можна через заповнення електронної анкети.

Наші контакти:
Телефон: +380 (67) 820 60 70
Загальні запитання:
lviv@goloszmin.org
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ÇÀÂÅÐØÈÂÑß ÂÅÑÍßÍÈÉ
ÏÐÈÇÎÂ ÍÀ ÑÒÐÎÊÎÂÓ ÑËÓÆÁÓ
Турківщина – в числі найкращих
Як відомо, 15 травня стартував весняний призов на строкову військову службу, який тривав до кінця липня. Цьогоріч
Турківщина уже виконала план з призову на 65 відсотків та
відправила до лав ЗСУ 28 осіб. П’ятьох призовників, через
перевиконання плану, навіть завернули. До слова, річний план
по призову до війська юнаків з Турківщини становить 43 особи. Турківський район, разом з Городоцьким, Жовківським, Жидачівським, Миколаївським, Стрийським та Самбірським, визнано в області такими, які найкраще справилися із весняним
призовом юнаків на строкову службу. Зокрема призовники служитимуть у Збройних Силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі, Державній службі спеціального
транспорту. Військову службу нестимуть у Львівській області, Києві, Полтаві та Одесі. У зону ООС їх не відправлятимуть. Випускники коледжів та університетів, у разі бажання
продовжити навчання за наступним ступенем освіти, могли
отримати відстрочку від призову до армії. Також через пандемію коронавірусу всіх призовників тестували на Covid-19.
На жаль,
із районним
військовим комісаром Русланом Косманом не вдалося зустрітися і проаналізувати цьогорічний весняний призов. Натомість про перебіг призовної
кампанії погодився розповісти
голова районної призовної
комісії, заступник голови Турківської РДА Василь Цибак:
– З підготовки до призову
юнаків на строкову військову
службу були створені дві комісії:
районна призовна, в кількості 7
осіб, і військово-лікарська комісія. з десяти осіб, яку очолював
лікар-хірург Ігор Шпак. До цієї
комісії були поставлені певні
вимоги, зроблені зауваження,
що стосувалися проходження
призовниками медичного огляду. Насамперед йшлося про те,
щоби сам медичний огляд призовників пройшов об’єктивно, а
відношення членів комісії і працівників райвійськкомату до
призовників було людяним і

гідним. І це, мабуть, відіграло чи
не найголовнішу роль. Бо, як
кажуть у народі, як гукнеться, так
і відгукнеться, як ти до людини
– так і вона до тебе. Через те,
що цьогорічний весняний призов проходив в умовах карантину, призовну військоволікарську комісію повністю забезпечили засобами захисту.
Крім цього, було виконано заявку райвійськкомату щодо
придбання тестів на виявлення
Covid-19. Ми звернулися до обласного штабу, і за сприяння нашого земляка, заступника голови Львівської ОДА Івана Собка,
нам виділили 50 тестів та рукавиці і маски. Тож усім призовникам зробили тестування на
наявність
коронавірусної
інфекції. Мав місце випадок,
коли в одного з призовників
після тестування був позитивний
результат, йому надали відстрочку на місяць для самоізоляції, а

потім призвали до армії. У
зв’язку з цим, були протестовані
й усі працівники військового комісаріату. Хочу сказати, що у
райвійськкоматі зараз є всі належні умови для проходження
призовної комісії. І це також
великий плюс. Тішить те, що
цьогоріч було більше бажаючих
служити, аніж цього вимагав
план. Навіть ті, хто спочатку
зовсім не мав бажання йти служити, після належно проведеної
з ними бесіди, зразу ж змінювали свою думку. Дуже вразив
мене патріотичний дух нашої
української молоді. Я був присутній при відправці перших
десяти осіб до області, і після
мого виступу, який завершив
вигуком «Слава Україні!», хлопці
дружно і голосно відповіли: «Героям слава!», «Слава нації!»
«Смерть ворогам!» Це справило на всіх присутніх хвилююче
враження. Подумалось: якщо
б було поставлено на високий
рівень військово-патріотичне
виховання у всіх школах, ми б
мали стільки добровольців служити у війську, що й не доводилося б шукати їх по селах.
Принагідно додам, що, згідно
програми забезпечення призову на військову службу до лав
Збройних Сил України у 2020
році, рішенням сесії районної
ради було виділено на призовну
кампанію 60 тисяч гривень. Ці
кошти знадобилися для транспортних послуг – доставки призовників з населених пунктів до
Львова, на обласну призовну
комісію.
Ольга ТАРАСЕНКО.

НАВЧАННЯ ПОЄДНАЛИ З
ВІДПОЧИНКОМ
У понеділок, 3 серпня, у Яворі, на базі мотелю «Чер-Тур» (урочище Широке), розпочала свою
роботу Літня школа для прийомних сімей, батьків-вихователів та їхніх дітей. Організаторами
семінару-навчання є Львівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
спільно з благодійною організацією «Мальтійська служба допомоги у Львові».
Мета Літньої школи, участь у якій беруть 50 осіб, – підвищити рівень знань прийомних батьків і
батьків-вихователів із питань догляду, виховання і розвитку прийомних дітей. Присутні батьки
обмінюються досвідом виховання своїх дітей, беруть участь у тренінгах, зокрема з питань профілактики
шкідливих звичок; для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку організовують ігротеки, заняття
у творчих майстернях, екскурсії та ін. Заняття Літньої школи традиційно проходять у Яворі вже багато
років. Всі учасники щиро вдячні турківчанам, соціальним службам та керівництву Турківської РДА,
керівництву мотелю за теплий і добродушний прийом, а тим, хто побував тут не один раз, прекрасна
і чарівна бойківська природа уже стала своєю, рідною.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÑÊÎÐÈÑÒÀÂÑß
Â²ÄÑÓÒÍ²ÑÒÞ ÑÓÑ²ÄÊÈ
У с. Либохора місцевий житель, який давно
зловживає алкоголем і веде розгульний спосіб
життя, знаючи, що його літня сусідка перебуває в
лікарні, вибив шибку у вікні й проник у її помешкання. Та не просто поглянути, як вона господарює в оселі, а викрав консервацію, кусок м’яса,
м’ясорубку та ключ для закриття банок. Коли
приїхали правоохоронці – втік. Напевно, щоб придумати якусь версію злочинного вчинку.
По даному факту правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вирішується питання
про оголошення викрадачеві підозри.
Наш кор.

ВИРІШИВ ПОСТРІЛЯТИ
Й ЗАРОБИВ КРИМІНАЛ
У понеділок, 3 серпня, працівники поліції отримали оперативну інформацію про підозрілу особу,
що має при собі предмет, схожий на обріз. Виїхавши на те місце, де бачили підозрюваного, поліціянти й справді виявили громадянина м. Турка, 1988
р.н., який мав при собі обріз гладкоствольної мисливської рушниці та набої до нього. Щоправда,
зброю правоохоронцям він віддав на першу вимогу, однак це не є підставою для його виправдання.
Відповідно, по даному факту відкрито кримінальне
провадження, а вилучену зброю скеровано для
проведення балістичної експертизи. Триває досудове слідство.
Наш кор.

ÄÎÐÎÃÀ ÄÎ ÑÕ²ÄÍÈÖ².
ÊÎËÈ Ô²Í²Ø?
Завжди питання ремонту та будівництва доріг було актуальним, водночас і болючим, та ще й досі до кінця не вирішеним. Недаремно ж дороги називають артеріями життя.
Жителі Турківщини втішені, що впродовж двох останніх років триває капітальний ремонт дороги Турка-Східниця, яка, після здачі в
експлуатацію, стане надзвичайно важливою для автомобілістів,
адже їдучи до Трускавця чи Дрогобича через Східницю, вони зекономлять близько 30 км. Та й відпочивальникам набагато зручніше
буде доїхати в наш чудовий бойківський край, познайомитися з
людьми, звичаями та обрядами.
З огляду на це, є цілком логічним зацікавленість людей: а коли ж
все-таки ремонт дороги завершиться? Про це запитують і в телефонних дзвінках до редакції. Щоб внести бодай якусь ясність, ми
зішлемося на довідку Турківської РДА «Про стан автомобільних
доріг загального користування місцевого значення», яка була оприлюднена на недавній сесії районної ради. Цю інформацію
підтвердила й перший заступник голови РДА Наталія Ільницька.
Таким чином, у 2020 році на капітальний ремонт дороги Турка Східниця з державного дорожнього фонду було передбачено 40,
019 млн. грн. Станом на 1 липня всі кошти освоєно. Проведено
роботи з влаштування 5 км асфальтобетонного покриття. Щодо перспектив, то в червні укладено угоду на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з берегоукріплення,
насипу земляного полотна на двох відтинках автодороги ЯсеницяНовий Кропивник. Також оголошено спрощену закупівлю щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний
ремонт (маємо на увазі продовження робіт) дороги загального користування Ясениця- Новий Кропивник. Отже, після виготовлення
всіх документів, очікується, що кошти на продовження ремонту, а
дасть Бог, і завершення, буде виділено в наступному, 2021-му, році.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÕÎ× ÌÀÊ ² ÄËß ÂÈÏ²×ÊÈ –
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀÒÈ ÒÐÅÁÀ
Багато господинь, що вирощують мак, або ж він проростає
на їхніх городах як самосів, навіть і не підозрюють, що за таке
городництво можна потрапити під кримінал. Ті, в кого на
обійсті в пошуках маку побували наркомани, очевидно знають,
що це таки небезпечна культура, з якої виготовляють отруту.
Нещодавно, у ході проведення операції «Мак», правоохоронці
виявили та знешкодили посів цієї рослини в однієї із жительок с.
Боберка. За те сьогодні її притягують до відповідальності. Хоч жінка
стверджує, що зовсім не мала злих намірів, а мак, коли дозріє, хотіла використати для випічки.
Наш кор.

П’ЯНІ БРАТСЬКІ ДЕБОШІ
Про двох жителів с. Мельничне, які давно міцно подружилися із «зеленим змієм», у Турківському відділенні поліції жартома кажуть, що це їхні постійні клієнти. Періодично захмелівши, вони вияснюють стосунки між собою у кулачному двобої
або й з допомогою підсобного знаряддя у вигляді патика. Зрозуміло, коли розхмеліють, можливо у скоєному каються. Все
ж, що не кажіть, у їхніх жилах тече братська кров. Але після
відвідин алкогольної точки чи місцевого шинку, де можна хильнути «на бороду», знову стають у кулачний двобій.
Подібний випадок трапився й нещодавно. Один з них, який вважає себе потерпілим, звернувся у відділення поліції. Відтак правоохоронці відкрили кримінальне провадження, Ведеться слідство.
Принагідно варто відзначити, що такі «дружні сім’ї» є мало не в
кожному селі, а в багатьох їх по декілька.
Наш кор.
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ÍÅÕÒÓªÌÎ ÓÑ²ÌÀ
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²ßÌÈ
ÔÀÕ²ÂÖ²Â,
А ЦЕ НЕ ПРОХОДИТЬ БЕЗСЛІДНО
Так висловився про ставлення основної маси населення
району до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я щодо
карантинних обмежень, у зв’язку з пандемією у світі Covid19, заступник голови Турківської РДА Василь Цибак вкотре
попросив жителів Турківщини берегти себе від цієї небезпечної недуги: носити маски у велелюдних місцях, часто мити
руки, обробляти їх антисептиком і дотримуватися дистанції.
Доки немає вакцини, іншого шляху для збереження свого здоров’я і здоров’я близьких і оточуючих у нас немає.

Що стосується статистики, то,
станом на 1 серпня, ми мали
таку картину із захворюванням
на Covid-19 на Турківщині:
м.Турка – 28 осіб, с.с. Вовче – 5,
Лопушанка – 5, Сянки – 3, Розлуч – 3, Матків – 3, Завадівка –
3, Лімна – 3, Явора – 3, Ільник
– 3, Яворів – 3, Штуківець – 2,
Бориня – 2, Нижнє – 2, Верхнє
Висоцьке – 2, Кривка – 2,
Дністрик Дубовий – 1, Мельничне – 1, Мохнате – 1, Нижнє Висоцьке – 1, Шандровець – 1,
Нижня Яблунька – 1, Бережок –
1. За даними Самбірського
МРВ ДУ «Львівський обласний
лабораторний центр МОЗ України», з початку пандемії 24 медичні працівники Турківщини
захворіли на гостру респіраторну хворобу Covid-19. Щоправда, на даний час зросла
кількість тестувань на Covid-19,
а коли більше роблять тестів –
виявляють більше хворих, а
більше виявлення допомагає
швидше ізолювати людей, які є
носіями вірусу. Зараз на результат ПЛР-тесту треба чекати
до тижня, а іноді буває й швидше – 3-4 дні; раніше, через значну завантаженість лабораторій,
його не могли дізнатися кілька
тижнів. Від людей було багато
нарікань на повільний процес
проведення лабораторних досліджень, пробірки з аналізами
по кілька днів лежали у холодильниках
лабораторних
центрів. Іноді результат надходить коли пацієнт уже помер.
Питання профілактики та
недопущення поширення коронавірусної інфекції серед населення Турківщини районна влада не залишає поза увагою, воно
постійно і щоденно на контролі.
Так на сесії Турківської районної
ради, яка пройшла минулого
місяця, депутати заслухали
інформацію заступника голови
Турківської РДА Василя Цибака
щодо санітарно- епідеміологічного стану на території району
та врегулювання ситуації, що
склалася у зв’язку з поширенням
гострої респіраторної хвороби
Covid-19. А до цього, протягом
березня-червня, було вжито ряд
епідеміологічних заходів щодо
поширення випадків коронавірусної хвороби в районі. На черговому засіданні районної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і НС було прийнято і затверджено план проти-

епідемічних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, в
якому передбачено вжиття протиепідемічних заходів, а саме:
визначення і виділення приміщень в КНП «Турківська ЦРЛ»
і КНП «Боринська РЛ» для тимчасової ізоляції виявлених хворих з ознаками гострої респіраторної хвороби Covid-19 – з подальшою госпіталізацією їх в обласні медичні заклади: забезпечення осіб, які залучені до розслідування випадку, діагностики
та надання допомоги хворим та
пацієнтам, засобами індивідуального захисту: виявлення
пацієнтів шляхом збору анамнезу, які можуть мати клінічні ознаки захворювання, спричиненого SARS-CoV-2; проведення
підготовки медичних працівників
з питань епідеміології, діагностики та лікування; запровадження постійного епідеміологічного
нагляду; проведення санітарноосвітньої роботи з населенням
з питань заходів профілактики.
Відповідно до п. 9 протоколу
№26 позачергового засідання
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій
від
22.06.2020р., розпорядженням
голови Турківської РДА Віталія
Бабяка було створено на території Турківського району мобільну групу в складі: Василя Цибака – заступника голови Турківської РДА, Володимира Зубрицького – начальника Турківського районного управління ГУ
Держпродспоживслужби; Руслана Сливаря – головного спеціаліста відділу спортивно-оборонної роботи та цивільного захисту РДА; Івана Шалабавки –
начальника сектору превенції
Турківського відділення поліції
та Івана Нагайка – заступника
головного лікаря КНП «Турківський РЦ ПМСД»,
На засіданнях
районної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій також були прийняті
важливі фінансові рішення: про
виділення з резервного фонду
районного бюджету на безповоротній фінансовій основі КНП
«Турківський РЦ ПМСД» 60 тис.
грн.. і КНП «Турківська ЦРЛ» –
80 тис. грн., для придбання медичних засобів захисту, з метою
проведення профілактики та
запобігання захворювання на

5 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Covid-19. Крім цього, первинці
було виділено ще 20 тис. грн. для
придбання медичних засобів
захисту.
Також комісія ТЕБ і НС вводила ряд додаткових обмежувальних заходів з метою забезпечення санітарно- епідеміологічного
благополуччя населення району та виконання заходів щодо
стабілізації епідемічної ситуації.
Згодом створено ще 4 мобільні
групи, які зобов’язані проводити щоденний моніторинг осіб в
районі, для яких визначено режим
самоізоляції.
Також
підприємтсвам, де це можливо,
було рекомендовано запровадити гнучкий робочий режим.
Встановити початок роботи з
10.00 год., або й пізніше,
суб’єктам господарювання, які
здійснюють гуртову та роздрібну
торгівлю, ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів, поштову та кур’єрську діяльність,
організацію харчування, страхову діяльність, надають соціальну допомогу; закладам освіти,
мистецтва, спорту, розваг та
відпочинку. Також визначено, що
на період дії карантину, в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування робота починається о 8.00 год.; у центрах
надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних
органах Пенсійного фонду України – о 10.00 годині.
А минулого тижня державна
комісія з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони за
рівнем поширення коронавірусного захворювання. Цей поділ
почав діяти з 3 серпня. У «червону» зону цього тижня потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а
також Кіцманський район Чернівецької області. А ось м. Львів,
Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони
нашої області увійшли до «помаранчевої » зони, Жовківський,
Яворівський та Кам’янка-Бузький – до «жовтої», всі решта, в
тому числі й наш, – до «зеленої».
Для поїздки з однієї зони в іншу
результати ПЛР-тесту не
потрібні. Але із «зеленої» зони
до «червоної» можна потрапити лише на автомобілі. Поїзди і
громадський транспорт у «червоній» зоні не курсуватимуть.
Державна комісія кожної п’ятниці переглядатиме поділ України на зони, а зміни будуть діяти
з кожного понеділка наступного тижня. Так наразі ми житимемо в умовах адаптивного карантину і мусимо берегти себе від
найгіршої ситуації, у зв’язку з поширенням небезпечної коронавірусної інфекції.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Цими літніми теплими днями відсвяткував свій ювілейний день народження – добра, щира, чуйна і прекрасна душею і серцем людина – Йосип Ярославович Білинський,
житель с. Красне.
Шановний ювіляре! Хай кожен день буде сповнений гарним настроєм, серце переповнюється щастям; хай кожна
мить життя приносить тільки радість. Нехай Вас супроводжують у житті тільки щира любов, здоров’я і благополуччя у родині. Хай сонце заглядає у віконце, щастя – у серце. Нехай
віра, надія і любов будуть з Вами на многії
і благії літа!
На килимі життя, немов чарівна
м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна
дата.
Хай цвіт життя повік не одцвітає,
Хай Мати Божа Вас охороняє.
Ісус Христос з небес благословляє,
Міцне здоров’я й радість посилає.
Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям многії літа!
З повагою – сім’я Чичерських.

Дорогу сваху, жительку с. Сигловате – Любов Ільківну Лабецьку щиро вітають з свати з Явори і Стебника.
Бажаємо Вам, шановна, міцного здоров’я,
миру, достатку, сімейного затишку, родинного тепла. Нехай Боже благословення і
покров Пресвятої Богородиці бережуть
Вас на життєвій дорозі.
З ювілеєм Вас щиро вітаєм,
Бажаєм радості й добра.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Ісус Христос хай здоров’я міцне посилає
На довгі, щасливі й благії літа!

Дорогого

і люблячого брата – Йосипа Ярославовича
Білинського – щиросердечно вітаємо із ювілеєм – 60-річчям від дня народження.
Бажаємо міцного здоров’я, великого
людського щастя і радості, достатку і Господньої ласки та благословення на
многії і благії літа!
Хай Матінка Божа від зла оберігає,
Від горя боронить молитва свята.
Христос хай здоров’я міцне посилає
На довгі й щасливії роки життя!
З повагою – сестра Катерина з родиною,
сестра Марія з родиною, сестра Євгенія з родиною, сестра
Дарія та сестра Ольга з родиною.

Педагогічний колектив Нижненської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає
з днем народження директора школи Івана
Григоровича Захаревича і бажає шановному імениннику здоров’я міцного, щастя безмежного, усіх земних гараздів,
успіхів у роботі.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже Вам здоров’я і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато літ
Під Божим і людським благословенням!

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.: 0675416258; 0952304181; 0675416224.
Продається особняк у м. Турка. Загальна площа – 127 м кв, стіни
– дерев’яні, ззовні покриті гіпсокартоном; дах - металочерепиця.
На території є літня кухня, погріб, гараж. Усі комунікації підведені.
Опалення на газ, а також печі на дрова. Не потребує ремонту. Ціна
– договірна.
Тел.: 0990857200.
Загублений військовий квиток – СО 379119, виданий Турківським
РВК на ім’я Миколи Івановича Драба, вважати недійсним.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Продовження книги Павла Штепи «Московство».
Початок у №№ 40-45, 48, 51. 2019 р., №№ 1-5, 7-11, 22-31.

²ÍÎÇÅÌÖ² ÏÐÎ ÌÎÑÊÎÂÑÒÂÎ
Москвини ще не є людьми.
Ю.Міхелет
Хто хоче укоротити своє життя, хай їде до Московщини.
Д.Флетчер
Все життя Московщини просякнуте брехнею.
А. де Кюстін
Цілковито не пускати до себе іноземців Московщина не могла, бо потребувала їхньої допомоги. Чимало
чужинців приїздило і жило в Московщині. Повернувшись додому, вони описали свої враження і видали їх
книжками. Ці книжки Московщина нищила всіма способами. Наприклад, вимагала 1591 р. від англійського
уряду знищити книжку Д.Флетчера, а по відмові скуповувала і палила. Те саме вимагала 1717 р. від австрійського уряду щодо книжки Ю.Корба і так само скуповувала її і палила. Московщина підкупила 1800 р.
друкаря і зцензурувала книжку К. де Рульєра. Наполеон вчасно про це довідався і наказав знищити цензуровану, а надрукувати справжню. Завоювавши 1833 р. Крим, Московщина попалила всі, що їх могла захопити, татарські архіви та книжки. Року 1862 Московщина скуповувала і нищила книжку К.Делямара, бо
в ній на карті слов’янських народів Україна зазначена як окрема держава – від Карпат по Кавказ. Катерина
II заплатила французькому письменникові Вольтерові 25 тисяч золотих рублів, щоб він написав історію
московської імперії у прихильному до Московщини дусі. Микола І видав кілька десятків тисяч рублів, щоб
запобігти невигідному Московщині впливу книжки А. де Кюстіна. До 1914 року кілька великих паризьких
часописів одержували щороку тисячі рублів хабара, щоб не писали критично про Московщину. По 1917
році «демократична» Московщина поновила той хабар. Під час війни 1939-45 pp. москвини-емігранти та
москволюби викрали з чужоземних книгозбірень тисячі невгодних Московщині книжок.

Після 1917 року, а надто після 1945-го, Московщина засилає в чужоземні університети щороку тисячі книжок, написаних підкупленими чужинцями. З них — 90% на тему могутності, сили Московщини — імперії.
США, Англія, Франція, Італія, Німеччина, та й усі держави,
ніколи не зачиняли і не зачиняють своїх кордонів чужинцям.
Навпаки, охоче показують їм свою силу і культуру. Мільйони
іноземців щороку відвідують ті країни, безперешкодно ходять,
їздять скрізь за своєю вподобою, без жодних заборон, дозволів, таємних підглядачів за плечима. Московщина єдина в
усьому світі понад 500 років боїться пускати до себе іноземців, а коли й пустить, то слідкує за кожним їхнім кроком,
боїться, щоб світ не дізнався, що сила і могутність московської імперії є міф. Адже сам той міф становить московську
силу, знищити його — позбутися московської зброї — «шостої
колони» москволюбів в інших країнах, зокрема й в Україні.
Ось чому свідчення чужинців про Московщину упровдож її
історії набувають ваги.
Московщина видала повну збірку писань К.Маркса та
сфальшувала навіть свого пророка і божка, не помістивши
його творів про Московщину (борючись з московським загарбництвом, Румунія видала 1964 року збірку протимосковських творів К.Маркса). Скажімо, не надрукувала його розвідки
«Enthulungen uber die Geschichte der Diplomatie des 18
Jahrhunderts», що її надрукував Лондонський часопис «Free
Press» 1858 року, а Марксова дочка Елеонора перевидала
1889 р. окремою книжечкою. Там К.Маркс писав: «У кривавому болоті московського рабства, а не в суворій славі норманської доби стоїть колиска Московщини. Змінивши імена
та дати, побачимо, що політика Івана III і політика теперішньої
московської імперії є не лише подібною, а й тотожною». Далі
Маркс ганить ту політику: «Політика Івана І була тотожна політиці Івана III, Петра І і теперішній. Єдина різниця, що попередники Петра І боролися проти обмеження могутності Московщини, а Петро І намагався досягнути безмежної могутності.
Московщина породжена і вихована в огидній і жалюгідній школі
монгольського рабства. Сильною вона стала лише тому, що
в майстерності рабства стала неперевершеною. Навіть і тому,
коли Московщина стала незалежною, вона й далі залишилася
країною рабів. Петро І поєднав політичну хитрість монгольського раба з пихою монгольського володаря, що йому
Чингісхан заповів здобути світ».
Трохи раніше (1853 р.) К.Маркс писав так: «Життєві інтереси зроблять Великобританію найповажнішим і незламним
противником Московщини та її загарбницьких планів. Можна
припускати, що цю роздуту потвору спинять європейці, бо
вона вже просунулася на шляху до світового панування. На
Албанському узбережжі вона вже стоїть у самому осередку
Адріатики. Виглядає, що кордони московської імперії простягнуться від Данціга (а може і Штеттіна) до Трієста. А оскільки
завоювання йде за завоюванням, то можна вважати за можливе, що завоювання Московщиною Туреччини буде лише
вступом до завоювання Угорщини, Прусії, Галичини і остаточним здійсненням Панслов’янської імперії. Припинити московський завойовничий порив є вимогою часу. У цьому збігаються
інтереси світової демократії з інтересами Великобританії». І в
іншому місці: «Московська політика — незмінна. Московські
способи, тактика мінялися і мінятимуться, але провідна зірка
московської політики — підбити світ і панувати в ньому — є
і буде незмінною. Московський панславізм — це лише одна з
форм московського загарбництва.
Метою московського панславізму є не свобода та незалежність слов’янських народів, а знищення всього того, що
створила Європа за тисячі років своєї культурної праці. Московський ведмідь загарбуватиме доти, доки знає, що європейські звірі не здатні вчинити опір. Московщина покладається не так на свою власну силу, як на боягузтво європейців.

Вона залякує Європу і ставить їй якомога більші вимоги, щоб
мати потім чим поступитися і тим показати свою поступливість, миролюбність».
Не меншим пророком виявився і Наполеон: «Свобода матиме на московський народ такий вплив, як міцне вино на
людину, що не звикла до нього. Коли якийсь новий Пугачов з
університетською освітою стане на чолі незадоволених, коли
московський народ вчинить революцію, то ... мені бракує слів
сказати вам, яке тоді пекло буде там. Москвини не лише найжорстокіші дикуни, але й найпідліші, бо не мають жодного уявлення про мораль. Європейці вшанують моє ім’я тоді, коли
Московщина загарбає Європу». Розумів Московщину і лорд
Г.Палмерстон, який 100 років тому говорив: «Політикою і практикою Московщини завжди було і є поширення меж московської імперії, наскільки це дозволяла слабкість чи нерішучість її
сусідів. Але вона завжди втримувалася від загарбництва,
зустрівши твердий опір сусідів. Та втримувалася лише до
часу, коли той опір слабшав».
Польський король Зігмунд II писав 1569 р. до британської
королеви Єлизавети І: «Московщина щороку зростає на силі,
а вона є запеклим ворогом всякої свободи. Ми знаємо, що
Ваша Величність цілковито не знають звірячості та деспотії
московського царя. Ми сусіди Московщини і тому знаємо і
розуміємо її краще, ніж інші королі. І ми застерігаємо Вас та
інші європейські народи не жертвувати Вашою гідністю, Вашою свободою, Вашим власним і Ваших людей життям, а
поборювати дикунський московський народ».
Фрідріх Великий у своєму «політичному заповіті» писав
1768 року: «Справді божевіллям є те, що короткозора Європа
допомагає розбудовувати силу Московщини, яка мріє зруйнувати Європу».
Попереджував Європу і намагався заснувати союз європейських держав проти Московщини і гетьман Пилип Орлик
(1672-1742 pp.) та його син Григір. Тепер Європа платить за
свою сліпоту.
Німець Г. фон Штаден перебував на московський службі
(опричником). Повернувшись додому 1575 p., він описав ту
опричнину. Його свідчення не наводимо, бо тодішня опричнина — достеменна, аж до дрібниць, фотографія теперішнього
НКВД, що її всі знають.
Антіохійський патріарх Макарій III був 1654-56 pp. у Москві.
З ним перебував його писар Павло Алепський. Його опис
московського життя XVII ст. — це опис теперішнього життя
СРСР, наведемо лише кілька його спостережень: «Дякую Тобі
Боже, що ми знову у Країні Козаків. Два роки, що ми прожили
в Московщині, наші уста були замкнені на колодку, наш розум
у в’язниці. У тій країні ніхто не може почувати себе бодай
трішечки вільним. Ми там забули, що таке радість та сміх. За
кожним нашим кроком слідкували москвини».
Учений хорват Ю.Кржанич, переконаний москволюб, поїхав 1559 р. до Москви проповідувати свою ідею всеслов’янської держави на чолі з московським царем. Повернувшись через 15 років додому, він написав книжку, в якій називає москвинів дурними, забобонними, дикунами, жахливо
брудними: посуду ніколи не миють; у хаті можна задихнутися
від смороду і втратити половину крові від блощиць. Пише, що
москвини і московки пияки, брехуни, ошуканці, підступні, жорстокі, ледачі, без примусу не зроблять нічого навіть собі. Хабарництво та сваволя начальників не має меж. Священики
малописьменні і такі самі дикі, як і мужики. Книжок ніхто не
має жодних. Каже, що навіть татари чи турки значно культурніші за москвинів.
Англійський посол Д.Флетчер жив кілька років (від 1580 р.)
у Москві. Ось дещо з його спогадів: у Московщині все (включно з людським життям) є приватною власністю царя. Цар
відбирає в підданих майно і життя, коли лише забажає, без
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жодних пояснень. Губернатори провінцій не одержують усталеної державної платні, а на своє утримання самі збирають з
місцевої людності. А що кожний москвин має невситиму жадобу розбагатіти, то губернатори деруть з підлеглої їм людності все, що зможуть. Оскаржити їх неможливо, бо вони є і
суддями. Коли губернатор чи інший урядовець награбує надто багато майна, то цар наказує відрубати йому голову ніби
за зловживання, але награбованого не повертає потерпілим,
а кладе до своєї кишені. Московщина має ще інший спосіб
законного грабунку — закон, за яким половина майна злочинця одержує той, хто викаже його владі. Ніяких свідчень, ніяких доказів не вимагається, вистачає самого виказу. Охочих
одержати половину майна ніколи не бракувало. Коли бракує
злочинів, то їх вигадують. Ув’язнюють невинну людину і вимагають від неї — за ціну звільнення — посвідчити проти
вказаної людини. Ув’язнений охоче це робить, бо москвини не
мають навіть уявлення про якесь там сумління, мораль чи
справедливість. Цей спосіб вигідніший урядові, бо не треба
віддавати донощикові половину майна жертви... Серед найвищих і найнижчих панує неймовірно дике пияцтво, безсоромне, не стримане нічим хабарництво, загальна розпуста,
доноси, лакузтво нижчих і пиха вищих. Ошуканство на кожному кроці, крадіжки державного і приватного майна — щоденне явище. Жахливий бруд, сморід навіть в аристократичних домах з мільйонами тарганів та блощиць. Інакшого життя
москвини не знають і не вірять, що в Європі інакше. Навпаки,
вірять, що у них найліпше, ніж будь-де. Не вірять, бо уряд не
дозволяє нікому їздити до Європи, тримає кордон замкненим,
а за спробу самовільно виїхати карає смертю і відбирає все
майно в усіх родичів того, хто виїхав». Як уже згадувалося,
Московщина вимагала від Англії знищити книжку Д.Флетчера.
Професор Московського університету українець О.Бодянський якимось чудом видав її 1840 року московською мовою.
Монархічна Московщина вигнала його з університету. «Демократична» Московщина за таке розстрілює.
Англієць А.Енкінсон, що відвідав 1557 р. Московщину, згадував: «Усі московські церкви переповнені іконами. До них
люди б’ють поклони так, що набивають великі гулі на чолах».
Австрійський посол у Москві 1654 р. писав: «Розмови московської аристократії ниці, простацькі, гидкі культурній людині. Головна тема їхніх розмов та гумору — це очорнювання
інших, плітки та обмови і дикунська похвальба. Брешуть москвини з неймовірною безсоромністю та нахабством: анітрохи не зашаріються, коли зловите їх на брехні. В переговорах з
чужинцями московські міністри вживають всіляких можливих і неможливих способів, щоб обдурити їх. Всім відомі факти вони безсоромно перекручують. Московські торгівці та
ремісники неймовірно нечесні. Злодіїв та шахраїв повно на
кожній вулиці в Москві, і вони ходять безкарно». Сто років
пізніше інший австрійський посол повторював те саме, а також, що «Вся московська нація є в найгіршому рабстві. Всі і
кожний, без різниці стану, разом з міністрами, є рабами. Найвищі вельможі підписують свої листи до царя «твой холоп и
раб Ивашка или Петрушка» і т.п. Якщо хтось підписав би Іван
чи Петро, то втратив би життя. Москвини переконані, що вся
їхня країна з усіма багатствами і з усіма людьми є приватною
власністю царя, і він має божеське право робити, що захоче,
з маєтками і людьми. Москвини не мають найпростіших моральних засад. Вчитися від чужинців бодай пристойної поведінки не хочуть, уважаючи свою найліпшою. Ця нація, народжена і вихована в рабстві, скаженіє, коли хоч трохи послаблюється деспотія царя. Москвини покірні лише тоді, коли загнуздані і в ярмі. Визначаючи право царя на їхнє майно і життя,
москвини цю засаду застосовують також і до чужинців, що
опинилися в Московщині. Москвини накидають їм ярмо і вимагають рабської поведінки. Якщо чужинець (не московський
громадянин) пробує втекти з Московщини, то москвини,
спіймавши його, карають як кріпака, що втік від власника.
Вищі стани, хоч і самі раби, поводяться з нижчими як з рабами. Не мають найпростішої культури, москвини вважають
ошуканство за найбільшу мудрість. У брехні вони не знають
ні меж, ні найменшого сорому. Звичайнісінькі людські честоти
такі чужі, незрозумілі москвинам, що вони підлість уважають
за високу чесноту... Цей народ ненавидить волю, протестує,
якщо йому накидати її. Якби якийсь їхній цар царював так, як
королі в Європі, тобто керував би державними справами, не
втручаючись у приватне і громадське життя своїх громадян,
то москвини такому не корилися б і напевно вбили б. На
приятелювання і приязнь москвин дивиться лише з точки
зору користі собі. Московські вояки з власної волі, без наказу
люблять жорстоко знущатися, катувати в’язнів. У Московщині завжди і всюди можна за невеликі гроші знайти брехливих свідків, що заприсягнуться на хресті та Євангелії в церкві.
Навіть у турків нема такого гидкого ла-кузтва перед вищими
і такого жорстокого знущання з нижчих, безборонних».
Датський посол до Москви у своїх спогадах 1712 р. свідчить:
«Хоча тепер москвини намагаються мавпувати культурні
народи; хоча вони перевдягнулися у французькі шати і виглядають зовні ніби цивілізованішими, ніж раніше, проте кожний з
них залишився і тепер тим, чим він був — дикуном і рабом.
Бруд такий жахливий; що я радше їв би на підлозі найбіднішої
української хатини, ніж за столом московського вельможі.
Коли московські аристократи сваряться, то плюють один
одному в обличчя і називають такими гидкими словами, що їх
не можна друкувати. На святкуванні, що його влаштував цар
Петро, найвищі вельможі понапивалися, як свині; горлали,
свистали, блювали, плювали один на одного і сварилися такими словами, що чужоземні дипломати повтікали. У стосунках з москвинами мусите вживати гострої, простацької, лайливої мови, щоби вони вас зрозуміли і зробили, що мали б
зробити. Якщо говоритимете культурною мовою, ввічливо,
то вони нехтуватимуть вами. Князь О.Меншиков — друга
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після царя особа — не вміє читати — писати. Суд можна
легко підкупити, навіть найвищий, заплативши канцлерові кн.
О.Меншикову 20-30 тисяч рублів, з яких цар візьме свою пайку».
Член французького парламенту Буасі Д’Англя говорив 1795
року у своїй промові: «Вже 60 років минуло, як Московщина
загарбала Україну, Кавказ, Грузію, Крим, поділила Польщу.
Кажуть, що московська імперія — це велетень на глиняних
ногах, що хабарництво розкрадає її, що рабство послаблює її,
що поширюючись, вона тим самим сама готує собі кінець, що
кожне її нове загарбання чужих земель — це новий крок до її
упадку і т.п. Так! Погоджуються з цим. Але чи ж ця потвора не
пожере нас, доки сама загине? Подумайте про це. Час швидко
минає. Московська орда готується. Раз, другий рушить на
Європу Атила, і ми загинемо, якщо не зупинимо ту азійську
потвору».
Французький історик Ж.Мішле (1798-1874 pp.) додає:
«Московщина — це сила дикунська, це світ беззаконня, це
світ, ворожий всякому законові і насамперед законові моральному. Москвин не має найціннішого, що має людина — це
здатності відчувати моральне добро і зло. А ця здатність є
основою всієї людської культури... Московщина, використовуючи європейські вольності, ширить заколоти, безлад у
Європі. Вона напала на Польщу, ніби обороняючи селян від
гноблення їх польською шляхтою. Напала на Туреччину, ніби
обороняючи політичну та релігійну свободу балканських слов’ян. Своєю пропагандою Московщина руйнує духовні і моральні основи у кожного народу, що став її жертвою. Москвини збудували свою імперію на сліпій, дикій вірі у свою місію
«рятувати» світ, не звертаючи найменшої уваги на жертви
навіть самої Московщини. Передумовою свого успіху вони
вважають цілковите знищення особистості, понівечення всього духовного і культурного життя. Якщо ми, європейці, допустимо Московщину до участі в наших європейських справах,
то ми впустимо до Європи моральний розклад, колотнечу,
безлад».
Чужинці зараз дивуються і не можуть зрозуміти: яким чином соціалістичний і пролетарський СРСР повернув, здавалося б, зненавиджені старі зовнішні ознаки капіталістичномонархічного поневолення народу — оті всі царські уніформи, чини, титули та інші «буржуазні забобони». В СРСР носять
уніформу не лише армія та поліція (як усюди у світі), а також
і урядовці, і то не лише державні, а й громадські, як, наприклад, учителі, студенти, учні, інженери тощо.
Французький монархіст маркіз А. де Кюстін поїхав 1839
року до Петербурга, де його вітали учтами, з ним довго розмовляв Микола І. Потім він якийсь час подорожував по Московщині. Повернувшись до Франції, видав книжку про москвинів. Микола І не шкодував грошей французьким письменникам, щоб ті підірвали довір’я до книжки А. де Кюстіна. Переловім скорочено і непов’язано деякі місця з неї.
«Всі народи ненавидять рабство та деспотію. Москвини ж
люблять деспотію, а рабську покору вважають за велику
чесноту. Деінде Івана IV вважали б потворою, що її виригнуло
пекло, і огида до нього жила б у наступних поколіннях. Москвини — навпаки — люблять і поважають Івана IV. Коли він
помер, то вся нація його оплакувала (як і смерть Сталіна —
П.Ш.). Покора москвинів своїм царям — це справді релігійний
культ, не знаний європейським народам. Знаний хіба азіатським. Москвини мають свого царя справді за земного, непомильного бога і тому не коритися йому вважають за великий,
неспокутний гріх. Вони плазують біля ійого ніг і благають його
берегти те, що кожний європейський народ ненавидить — це
деспотію і рабство. Вони з сльозами захоплення та любові
заприсягаються коритися деспотові без найменшого вагання. Присягають усі стани: вельможі і жебраки. Благають царя
правити «твердо», тобто деспотично, бо передчувають, що
лише деспот може загнуздати московський дикий, жорстокий народ, що лише деспот може втримати лад і не допустити
до розвалу імперії... Справді, москвини люблять рабство
більше, ніж інші народи свободу. Не те що волю, свободу, але
навіть звичайну лагідність уважають москвини за небезпечну,
руйнівну для ладу слабкість. Жорстокість уважають за необхідну силу. Обеззброює москвина лише страх. Страх та
користь є єдиними спонуками всієї діяльносте всіх москвинів.
У Московщині нема середини між деспотом і рабом. Як не
дивно, Москвин є раб і деспот водночас. Мене жахає не катівська жорстокість московських царів та можновладців, але
жахає незрозуміла європейцям тиха покора жертв тієї жорстокості, готовність їх умерти без слова протесту. Коріння
цієї покори лежать у непохитній вірі москвина, що сам Бог дав
владу цареві, і тому цар завжди справедливий (тисячі московських вельмож і мужиків в СРСР, засуджених владою на
розстріл, кричали перед смертю: «Да здравствует советская власть» — П.ПІ.)... Московський уряд вигубив тих, хто
наважився нарікати (на вухо приятелеві) на урядову сваволю. Але водночас той же уряд вихваляє свою справедливість, свою турботу про добробут людей (А. де Кюстін писав це 125 років тому про ... уряд СРСР)... У московській
поліційній державі протиріччя між доконаними, жахливими
вбивствами, катівським знущанням, безправ’ям тощо і офіційно проголошеними, прекрасними, високими словами — далеко підліше, ніж у африканських людожерів, бо ті принаймні

не виголошують гарних слів... Веселість москвинів виглядає
гірше за смуток. У москвинів назовні — пиха, а всередині —
рабство. Це я бачив у кожного москвина. Взагалі зовнішність
москвина є найоблудніша за будь-чию. Тому-то москвин уважає своїм найгіршим ворогом того, хто стягне з нього зовнішню личину. В Московщині щирість мають за божевілля. Слушно! Бо ж усе московське життя, у всіх царинах — це суцільна
змова проти правди. Москвини вважають зрадником того,
хто не є брехуном, заперечення брехні вважають державною зрадою... Історія є власність царя. Він її змінює як хоче і
що хоче, проголошуючи нові історичні «правди», перероблені
до потреб поточної політики. В СРСР по кожній «чистці зрадників» викидають з книгозбірень всі книжки, що в них згадуються їхні імена. На групових фото чи картинах перемальовують їх на інших осіб. По смерті Сталіна наново переписали,
переробили історичні праці — «Историю СССР», «Историю
КПСС» та інші. Москвинам цілковито бракує творчого духу,
навіть бракує звичайної винахідливості. Вони не дали нічогісінько до скарбниці людської культури. Не дали навіть і ті з них,
яких величають вони «великими», бо ж ті «великі» лише мавпували європейців. Та й мавпують москвини лише форми
європейської культури, а духу її вони не можуть сприйняти,
бо він не лише цілковито їм чужий, а й заперечує їхній московський, азіатський. Тим-то навіть і мавпують механічно,
бездушно, перекручують, спотворюючи, знижуючи до свого
варварського рівня, розуміння, відчування. Так, москвини
створили неїстівну саламаху, під назвою «русская культура», що справді є лише карикатурою на культуру... Навіть
релігійність москвинів не є прагненням душі, а зроблена в
міністерстві, щоб допомогти царській деспотії тримати в руках свій народ і підготувати загарбання православних країн.
Московські священики були, є і будуть (бо ж не можуть інакшими бути) лише поліцаями в рясах. Московщина — це татарська орда, а не грецька Візантія... Я подав дещо з царювання Івана IV тому, що москвини і московки наших днів є такі
самісінькі, як були й за Івана IV. Щоб належно оцінити європейську свободу і європейське життя взагалі, треба пожити
у в’язниці, що називається Московщина. Кожний, хто пізнав
життя в Московщині, буде задоволений з життя в будь-якій
європейській державі, під будь-яким європейським урядом.
Я особисто ніколи не забуду того почуття, яке охопило мене,
коли я, покидаючи Московщину, переступив її кордон. Тоді я на
в весь голос вигукнув: «Боже! Я вільний! Я можу говорити і
писати, що думаю». Птах, що вирвався з клітки, не був би
щасливіший за мене тоді... Московський народ унаслідок
злиднів є пожадливий і тому загарбницький. У своїй пожадливості та загарбництві москвин не знає меж. У своєму рабському упокоренні він плекає надію поширити свою деспотію на
інші народи, багатство яких хоче загарбати. Цей рабський
народ мріє панувати в усьому світі. Ця його надія надає йому
величезної динамічної сили. Московщина дивиться на Європу, як на свою здобич, що її раніше чи пізніше матиме у своїх
руках. Московщина розпалює і роздмухує в Європі безлад та
наші сварки і чвари, щоб цю моральну зіпсованість використати у своєму загарбництві. Це буде Польща на всеєвропейську міру... Москвини казали мені: «Європа вступила на
шлях, що ним ішла Польща. Європу підточують шашелі лібералізму, її сила дедалі слабшає. А наша імперія дедалі могутнішає саме тому, що не маємо європейської ліберальної сваволі. Так! Деспотія робить нас рабами, але настане час, коли
ми примусимо європейців заплатити за наше рабство... Від
часу, коли я пізнав Московщину, майбутнє Європи видається
мені дуже чорним. Мені спадає на гадку, що Бог призначив
Московщину покарати Європу за її моральне гниття».
Книжку А. де Кюстіна перевидано в США 1952 року. Передмову до того видання написав колишній посол США в СРСР
В.Бедел-Сміт: «Читаючи книжку А. де Кюстіна, написану 1843
р. про імперію Миколи І, мені здавалося, що читаю про СРСР
1943 р. Такою була їхня неймовірна тотожність, хоч розділяє
їх понад сто років». В.Бедел-Сміт і сам написав книжку про
своє перебування в СРСР, де, зокрема, є такі слова: «Основа
більшовізму є суто московська національна. Ленін та Сталін
розбудували ту основу на столітніх традиціях деспотичного
самодержавства московських царів. Радянська політика —
це шлюб старого московського імперіалізму з молодою комуністичною ідеологією. А фактично більшовизм цілковито тотожний з московізмом».
Поляк З.Красінскі писав з подиву гідним розумінням духу і
душі Московщини сто років тому: «Московщина є великим
комунізмом, керованим урядом, який є військово-теократичним. Дантон, Марат, Робесп’єр — це немовлята, якщо порівнювати їх з такими революціонерами, як Іван IV, Петро І,
Микола І. У глибині своєї душі москвин свідомий свого духовного каліцтва, але він не має ані розуму, ні волі позбутися
того каліцтва. Ба, гірше, москвин вважає свій рабський стан
за ідеал і гадає, що в такому рабстві буде колись увесь світ.
Тим-то москвин має нестримний нахил до загарбання чужих
земель, бо те загарбання є винагородою за його рабство,
даючи йому можливість знущатися з переможених, що підносить його до панів, до панського народу. Так доходить до неписаної угоди між московським урядом і його підданими щодо
загарбництва. Піддані дають своєму урядові згоду і силу нищити ворогів імперії. Ось тут і криється таємниця душі моск-
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вина та його імперії. її ніколи не змінять ні уряд, ні суспільство,
бо вона є водночас і форма і зміст самої Московщини. Московщина подасть руку всім темним силам, купуватиме золотом, заплутуватиме інтригами — всю свою імперську могутність вживе на розпалення світової революції. Московщина проголошує нову добу. Вона проголошує нового бога, нову
церкву, прихід нового суспільства. Проголошує знищення приватної власності. Людям лишає єдину втіху — тваринне життя. Московська революція вже існує, вона вже має мільйони
вимуштруваних, здисциплінованих, озброєних солдатів. Найпалкіша мрія Московщини — це поставити московські прапори на руїнах Європи чи на європейському моральному багні,
створеному підлістю одних, нездарністю других і чварами
всіх європейців. Московщина не пропустить жодної нагоди
використати всі підлості людські». Це пророцтво, написане
понад сто років тому, здійснюється на наших очах тепер.
Те, що писав А. де Кюстін 1840 року про московську монархічну імперію, повторює сто років пізніше (1943 р.) про «демократичну» імперію СРСР колишній комуніст, американський
професор В.Чемберлен, який жив у СРСР 15 років і добре знав
московську мову та історію: «Що довше жив я в СРСР, то
більше мене вражало: з якою великою силою стара царська
теорія і практика урядування тримається в СРСР. Численними нитками, часом дивними, часом смішними, часом зловісними пов’язане самодержавство царів із самодержавством радянським. Дух і життя СРСР можна значно ліпше
пізнати, вивчивши історію московської імперії, ніж статистику СРСР та промови його вельмож. Найголовнішою ланкою
між старою і новою Московщиною є деспотія з її наслідками:
цілковитим невизнанням ніяких прав особи і цинічний глум з
людини. І короновані самовладці минулого, і некороновані
теперішні ув’язнювали і висилали до Сибіру та вбивали ненормально велику (на погляд європейців) кількість люду...
Дух старих єврейських погромів воскрес у нових погромах
українських селян та української інтелігенції. Націоналізм
більшовиків — це старий шовінізм московських чорносотенців, розпечений до червоного... Якщо порівняємо
Московщину часів Петра І з СРСР, то подібностей, навіть тотожностей знайдемо, як грибів після дощу. Читаючи книжку
М.Туган-Барановського «Русская фабрика в прошлом и настоящем», я здивовано прочитав у ній про багато тих самих
проблем, що їх намагався розв’язати Петро тоді і Сталін тепер. Наприклад, Петро закріпачував робітників до підприємства на 10 років. Сталін закріпачує на все життя. Товар, що
його виробляли московські підприємства XVIII ст., був дуже
дорогий і дуже низької якості. Щоб поліпшити якість, Петро
наказував рубати голови управителів підприємства. Тепер у
СРСР товар також дорогий і теж кепської якості. Щоб його
поліпшити, Сталін також наказував розстрілювати управителів... Петро будував за державні гроші підприємства і давав їх запівдарма вельможам, аби вони вели справу. Хто не
хотів брати, тому накидав примусово, ставив державних
наглядачів, тобто підприємство фактично було державним.
У СРСР усі підприємства — державні, і в кожному є державні
наглядачі... За Петра найняти іноземного спеціаліста можна
було лише за велику платню, бо чужинці не могли витримати
московського дикунства та бюрократизму. Те саме і в СРСР.
Тоді іноземці мусили жити відокремлено від москвинів (в
«німецькій слободі»), і за кожним слідкувала поліція. Те саме і
в СРСР. В угоді США з СРСР про визнання СРСР є вимога американців мати свого священика в Москві. Така самісінька вимога є і в угоді Німеччини з Московщиною XVIII ст. Іноземні посольства в СРСР мусять купувати харчі в Московщині не за
свої гроші, а за гроші СРСР. Те саме було і 200 років тому...
Саме тоді, коли уряд СРСР заборонив іноземним кореспондентам відвідувати голодну Україну (1933 р.), я прочитав
життєпис царя Бориса Годунова і здивувався, знайшовши
такий абзац: «Б.Годунов гадав, що чутки про голод можна
побороти мовчанкою. Він намагався приховати аж надто очевидну правду офіційним запереченням голоду. Найбільше боявся він, щоб у Європі не дізналися про голод у Московщині.
Для цього він наказав гладким і добре одягненим людям ходити під вікнами іноземних посольств, а голодним і в лахміттях
заборонив виходити вдень на вулицю. Також заборонив усілякі балачки з чужинцями, щоб ненароком хтось не сказав
щось про голод». Цей переказ подій 1603 року може бути описанням подій 1933 року, слово в слово, аж до подробиць...
Московські державні урядовці тікали за кордон 1664 р. (Г.Катошіхін) і 1929 р. (І.Бесєдовський). Обидва написали книжки
про жах московського життя і політики. Року 1835 уряд засудив заочно на смерть проф. В.Печеріна за те, що він відмовився повернутися з Італії до Московщини. Ніякого злочину
(на європейську міру) він не зробив. Уряд СРСР засудив за те
саме тисячі емігрантів. Син канцлера В.Ордин-Нашокіна втік
1660 року до Гданська. За це засудили його батька на смерть,
але цар Олексій відклав кару на якийсь час, наказавши батькові привезти сина живого чи мертвого. Уряд СРСР вигубив
тисячі людей лише за те, що їхні родичі втеклі 1920 р. за кордон. Іван IV не дозволив виїхати за кордон московці, що вийшла за датського посла в Москві. Таке саме не дозволяє й
уряд СРСР... Таких подібностей можна наводити без кінцякраю, з тою лише різницею, що уряд СРСР тисячократно побільшив, поширив, удосконалив примітивні способи царського уряду. Відповідно до того збільшилася і кількість жертв...
За царів ніхто не примушував письменників прославляти
тодішній політичний чи господарський лад. У СРСР не лише
заборонена критика державного ладу, а й вимагається від
письменників прославляти його і вождів. Інакше дістануть
тавро «ворогів народу»з усіма від того наслідками».

(Закінчення розділу у наступному номері)
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÌÅÄÎÌ ËÀÑÓÂÀÒÈ ²
ÄÎÒÀÖ²Þ ÎÒÐÈÌÀÒÈ
Дотація за бджолосім’ї надається на безповоротній основі
фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджолосімей – у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю. У разі наявності більше ніж 300 бджолосімей максимальний розмір дотації
становить 60 000 гривень одному отримувачу.
Для отримання дотації за
бджолосім’ї фізичні особи та
суб’єкти господарювання, які є
власниками бджолосімей, подають за місцезнаходженням пасіки до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради
об’єднаної територіальної громади (далі — органи місцевого
самоврядування) до 1 жовтня
поточного року такі документи:
- копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
- копію рішення про державну
реєстрацію потужності;
- копію довідки про відкриття
поточного рахунка, виданої банком (суб’єкти господарювання);
- копію довідки або договору
про відкриття рахунка в банку
(фізичні особи);
- копію паспорта громадянина України (фізичні особи);
- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль
за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі
(суб’єкти господарювання);
- копію звіту про виробництво
продукції тваринництва та
кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними
особами);
- довідку, видану органом

місцевого самоврядування про
реєстрацію пасіки, із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на
момент подання документів
(фізичні особи та фізичні особи
— підприємці, зокрема сімейні
фермерські господарства).
Органи місцевого самоврядування до 10 жовтня складають відомість фізичних осіб та
суб’єктів господарювання, які
є власниками бджолосімей і
мають право на отримання
дотації за бджолосім’ї (далі —
відомості на отримання дотації за бджолосім’ї), за формою, встановленою Мінекономіки, та подають її структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
Підставою для внесення до
відомості на отримання дотації
за бджолосім’ї є реєстрація потужності фізичної особи або
суб’єкта господарювання, які є
власниками бджолосімей, у
Державному реєстрі потужностей операторів ринку.
Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань
агропромислового розвитку,
узагальнюють протягом десяти
робочих днів дані з відомостей,
зазначених у цьому пункті, та
подають до Мінекономіки зведе-

ну відомість про нарахування
сум дотацій за бджолосім’ї за
встановленою ним формою.
Мінекономіки протягом десяти робочих днів узагальнює подані відповідно до цього пункту
зведені відомості та на їх підставі
затверджує розподіл бюджетних
коштів між розпорядниками
бюджетних коштів нижчого рівня
пропорційно нарахованим сумам дотації за бджолосім’ї в
межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, інформує їх про
прийняте рішення та спрямовує
бюджетні кошти.
На підставі рішення Мінекономіки про розподіл бюджетних
коштів, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня
здійснюють через банки розподіл бюджетних коштів між
фізичними особами та суб’єктами господарювання, які є влас-

никами бджолосімей і яким нарахована дотація за бджолосім’ї, пропорційно нарахованим сумам, та подають його
органам Казначейства разом із
платіжними дорученнями та/або
переліком фізичних осіб та
суб’єктів господарювання, які є
власниками бджолосімей і яким
нарахована дотація, що містять
інформацію, необхідну для перерахування коштів на рахунки,
відкриті в банках.
Тетяна КУРУС,
начальник відділу економічного розвитку, сільського господарства, інфраструктури та
захисту довкілля Турківської
РДА.

ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я НАШОЇ НАЦІЇ
Уже традиційно близько 170 країн світу, в тому числі й Україна, беруть участь у Всесвітньому тижні підтримки грудного вигодовування який щорічно проводиться з 1 по 7
серпня за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. Кожного року його відзначають
і в пологовому відділенні Турківської лікарні. Мета заходу – акцентувати увагу громадськості, жінок, які народили, майбутніх матерів на цінності грудного вигодування та популяризувати серед населення здоровий спосіб життя.
– Під час проведення Всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування проходив одночасно
й Всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування:
«Підтримаємо грудне вигодовування разом», – каже завідувачка
пологово-гінекологічного відділення КНП «Турківська ЦРЛ» Галина Веренецька. – Ми переконуємо матусь, що грудне вигодовування – це ідеальне харчування, яке сприяє здоровому росту і розвитку дитини. Основу грудного молока складають особливі білки, які
відрізняються високою біологічною цінністю, легко перетравлюються і всмоктуються. З молоком матері дитині передається
більшість захисних антитіл від багатьох хвороботворних бактерій і
вірусів. Грудне молоко повністю забезпечує потреби дитини першого півроку життя в рідині та поживних речовинах. Тому Всесвітньою організацією охорони здоров’я рекомендовано продовжувати грудне вигодовування щонайменше до досягнення дитиною дворічного віку.
За словами Галини Юліанівни, на початку 2000-х років стартувала сертифікація закладів охорони
здоров’я на відповідність критеріям «Лікарня, доброзичлива до дитини». В Україні близько 400
закладів, які мають такий статус, і до них належить і наша, Турківська лікарня. Вже більше десяти років
вона впевнено підтверджує цей сертифікат. З 2004 року в закладах системи охорони здоров’я України,
де отримують медичну допомогу матері і діти, впроваджується розширена ініціатива ВООЗ/ЮНІСЕФ
«Лікарня, доброзичлива до дитини», що передбачає, окрім питань підтримки грудного вигодовування,
ще й впровадження сучасних технологій у пологових відділеннях. Грудне вигодовування дітей сьогодні
– це запорука нашої здорової нації в майбутньому.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ОПЕРАЦІЯ «МАК»
У період з 20 травня по 24 вересня 2020 року на території Турківського району проводиться комплекс оперативно-профілактичних заходів щодо попередження та виявлення правопорушень у сфері
культивування нарковмісних рослин, під умовною назвою «МАК»,
метою яких є – протидія незаконному обігу наркотичних та психотропних речовин, виявлення та знищення незаконних посівів маку і
конопель, а також перекриття каналів надходження цих рослин у
незаконний обіг.
Необхідність проведення заходів викликана, у першу чергу, поширенням
серед наркозалежних людей «зілля», яке вони виготовляють самі, використовуючи мак та коноплю, а також розповсюдження та поширення виготовлених у такий спосіб наркотичних засобів серед молоді, зокрема неповнолітніх.
Поліцейські попереджають громадян про недопущення нелегальних посівів
наркотичних речовин на присадибних ділянках, дачах, в інших місцях та нагадують, що такі дії тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.
Так, відповідно до статті 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконний посів та вирощування снотворного маку – до 100
рослин чи 10 рослин конопель – тягнуть за собою накладення штрафу від 306
до 1700 гривень, з конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин.
За вирощування снотворного маку понад 100 рослин та конопель від 10 до
50 рослин настає кримінальна відповідальність відповідно до ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України. Такий злочин карається штрафом – від 1700 до
8500 гривень або арештом – на строк до шести місяців, або обмеженням волі
– на строк до трьох років.
Окрім того, незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку,
в кількості 500 і більше рослин, чи конопель, у кількості 50 і більше рослин,
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років (ч.2 ст.310
Кримінального кодексу України).
Працівники поліції закликають громадян дотримуватися чинного законодавства та, в разі виявлення посівів нарковмісних рослин, повідомляти свого дільничного офіцера поліції або за тел.102.
Іван ШАЛАБАВКА,
начальник сектору превенції Турківського відділення поліції, капітан поліції.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Турківського ДЛГП «Галсільліс» глибоко сумує з приводу смерті
лісника Лімнянського лісництва Степана Михайловича Бахура і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.
Педагогічний колектив Бітлянського НВК висловлює щире співчуття
заступнику директора з навчально-виховної роботи Василю Васильовичу
Шутці та вчительці фізики Василині Йосипівні Шутці з приводу тяжкої
втрати – смерті матері та свекрухи.
Класний керівник та учні 8 класу Матківського НВК висловлюють щире
співчуття Андрію Векличу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Матківського НВК висловлює щире співчуття учням 2 та 8
класів – Іванні та Андрію Векличам – з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька.
Колектив Карпатської сільської ради висловлює щире співчуття секретарю Карпатської сільської ради Галині Олексіївні Галич з приводу тяжкої
втрати – смерті свекра.
Колектив Карпатської сільської ради висловлює щире співчуття прибиральнику Карпатської сільської ради Михайлу Семеновичу Місяйлу з приводу великого горя – смерті брата – Василя.
Виконком Карпатської сільської ради висловлює щире співчуття вчительці Карпатського НВК Катерині Олексіївні Місяйло з приводу тяжкої
втрати – смерті чоловіка.
Вчителька, учні 2 класу Матківського НВК та їхні батьки висловлюють
щире співчуття Іванні Веклич з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Педагогічний колектив Нижньовисоцького НВК висловлює щире співчуття заступнику директора Наталії Іванівні Гусак та вчителю іноземної мови
Степанії Іванівні Білинській з приводу тяжкої втрати – смерті матері –
Єви Григорівни. Вічна їй пам’ять.
Колектив Турківської гімназії ім. О. Ільницького висловлює щире співчуття Марії Йосипівні Гері з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
чоловіка.
Колектив Ільницького НВК висловлює щире співчуття вчительці математики Марії Петрівні Кропивницькій і помічнику вихователя Руслані
Йосипівні Кропивницькій з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка і
свекра.
Класний керівник та учні 8 класу Ісаївського НВК висловлюють щире
співчуття Денису Ножаку з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
бабусі – Марії.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

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

3-21-27
+38-099-094-37-96 (Viber)
Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Висловлені авторами думки можуть не співпадати
Відповідальна
за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
з позицією редакції. За точність викладення фактів
відповідає автор (рекламодавець).
– матеріали рекламного характеру.

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net
ÍÀØ ÑÀÉÒ Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ²: boykivshchina.info

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій – тільки з письмової згоди автора.

