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Настоятель храму св. Мучеників Маккавеїв о. Роман
Роль, церковний комітет та парафіяни с. Ропавське щи-
росердечно вітають з днем народ-
ження їмость – Надію Лук’янівну
Паращак. Усі вони бажають їй
міцного здоров’я, щастя, радості,
добра, Божого благословення і
довголіття.

В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благослов-

ляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах

тримає,
А Бог хай дарує надію й теп-

ло –
На многії літа, на щастя й добро!

“Бойківщина” - один із наймолодших парків України. 11 квітня 2020 року минув рік після
Указу Президента, згідно з яким створено НПП «Бойківщина» загальною площею 12 240
гектарів, затверджено положення про парк  та  проведено державну реєстрацію.

Далі, згідно з Указом, багато практичної роботи: розробка проекту землеустрою, вста-
новлення меж, розробка проек-
ту організації території парку. Не
в останню чергу Указ Президен-
та передбачає виділення коштів,
необхідних для функціонування
національного природного пар-
ку «Бойківщина».

Національному парку для ро-
боти потрібні не лише докумен-
ти, але й фізичне приміщення,
зарплати для працівників, фор-
ма, обладнання для досліджень,
а також транспортні засоби.

НПП “Бойківщина” охоплює ун-
ікальні природні комплекси Східних Карпат - букові та буково-ялицеві праліси, унікальні
луки та верхові болота, які потенційно можуть бути включені до списку Рамсарських угідь,
тобто мають міжнародне значення. Значна частина створеного НПП «Бойківщина» вхо-
дить до транскордонного біосферного резервату “Східні Карпати” (Польща-Словаччина-
Україна).

Цей національний парк є ланкою, яка зв’язує Сколівські Бескиди з парками “Ужансь-
кий” та “Надсянський”.  Своїм розміщенням парк дозволяє розширити територію ТБР
“Східні Карпати” за рахунок всієї території НПП «Бойківщина» та НПП «Сколівські Бески-
ди», а тоді українська частина в ТБР Східних Карпатах була б найбільшою.

Крім того, безперервність мережі природоохоронних територій необхідна для збере-
ження тих видів тварин, які постійно переміщуються. Наприклад, зубри із сусіднього на-
ціонального парку “Сколівські Бескиди” значно краще себе почуватимуть, якщо зможуть
безпечно переходити лісовими масивами від парку в парк.

Чи зможе національний парк виконувати свої функції? Без державного фінансування -
ні!  Досі в бюджеті не передбачено фінансування НПП “Бойківщина”.

Проте вже є партнери, які, в рамках проєкту “Збереження Карпатських пралісів”, готові
надати парку підтримку - закупити необхідне обладнання, підтримати наукові досліджен-
ня, надати консультації та провести необхідне навчання для працівників. Але доки не
буде практичного виконання Указу Президента України  щодо створення парку, а саме:
створення адміністрації з працівників, забезпечення їх приміщенням та зарплатами –
доти ці можливості не втіляться в життя.

Ганна КУЗЬО.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК
“БОЙКІВЩИНА”

добру справу сховали під сукно
Майже 150 років тому в Сполучених Штатах Америки було створено перший у

світі національний парк "Єллоустон". Перші національні парки в Україні з’явилися
лише у 1980-х роках. На даний момент в Україні 52 національних природних парки і
займають вони менше ніж 2% території країни. Заповідні землі у всьому світі збе-
рігають для нас природні куточки від потужного впливу цивілізації. Це місця охо-
рони природи, історії та розвитку туризму. Не так багато залишилося тери-
торій, де можна насолодитися дикою природою, чудовими краєвидами, подихати
чистим повітрям, познайомитися з традиційним побутом та історично-цінними
артефактами.

 ВІН ГОРДИВСЯ ЗВАННЯМ
«ПОЧЕСНИЙ БОЙКО»

Весь Бойківський край у скорботі – на 81-му році життя перестало би-
тися серце великого патріота, вченого, культурного, громадського дія-
ча, уродженця с. Корчин, що на Сколівщині, Романа Дяківа. Він сколівчанин
вважав себе й жителем Турківського району, адже 10 років тому придбав
в с. Ісаї будинок і часто навідувався до нього з родиною та друзями.

Вся Україна знала цю талановиту людину, для якої Бойківський край був без-
межно дорогим і рідним, як людину найчистіших помислів та намірів, невтомно-
го трударя на науковій ниві, автора близько 100 наукових праць, кількох різнога-
лузевих енциклопедій, інтелектуала, порадника та доброго товариша.

 Роман Степанович
своєю наполегливістю
та ерудицією заслужив
низку високих і почес-
них академічних
звань. У різні роки
працював професо-
ром Інституту журналі-
стики Київського на-
ціонального універси-
тету ім.. Т. Шевченка,
заступником директо-
ра Інституту  україноз-
навства, проректором
Інституту декоративно-
прикладного мистецт-
ва і дизайну ім. М. Бой-
чука. Був засновником
Міжнародної економ-
ічної фундації для
сприяння українсько-
му підприємництву.

Турківщина його па-
м’ятає ще як активного учасника громадської організації «Світовий Конгрес
Бойків», практично з початку її створення. Він був членом координаційного цен-
тру товариства, щиро і віддано допомагав в його розбудові як в нашому районі,
так і в місті Київ. Неоціненною є його участь у всіх бойківських фестинах  та
світових конгресах бойків. Для нас особливо цінними є два видання енцикло-
педії Бойківщини. Уже в цьому році він мав намір видати третє – розширене й
доповнене, але не сталося. Невблаганна смерть вирвала його з виру земного
життя.

Сотні, а навіть тисячі, людей в Україні і за кордоном знали його як високоінте-
лектуальну людину, ерудита, мудрого і виваженого управлінця, який домігся всього
своєю наполегливою і тернистою працею. Він був прикладом для багатьох, особ-
ливо тих, кого надихнув на перспективний розвиток, додав ентузіазму, посприяв
у навчанні, мотивував до життєвих звершень. Він мав дивовижно добре серце,
яке навіть сибірські морози не змогли зледенити, і готовий був допомогти усім.
Мав раниму і відкриту душу, з якої виривалося тепло та світло для оточуючих.

Для нашого  товариства, для всієї Турківщини Роман Степанович завжди буде
тим світлом, що осяває праведний шлях, Великим Почесним Бойком. Цим зван-
ням він був відзначений за неоціненний вклад у розвиток рідного краю.

Вічна пам’ять  цій дивовижній людині. Нехай земля буде йому пухом.
Петро Косачевич,

голова МГО «Світовий Конгрес  Бойків».

ПРО ПРОБЛЕМИ СЕЛА
 Розповіли голові Турківської РДА у Лімні

Нещодавно голова Турківської РДА Віталій Бабяк та його пер-
ший заступник Наталія Ільницька побували в с. Лімна. Там огляну-
ли, як ведеться реконструкція приміщення, під лікарську амбула-
торію, побували в місцевому НВК, а також зустрілися з місцевими
жителями. Скориставшись нагодою, люди скаржилися очільнику
району на жахливий стан дороги Турка-Лопушанка, просили спри-
яння встановлення в селі банкомату.

Зрозуміло, що є багато питань, які навіть голові райдержадміністрації вир-
ішити не під силу. А ось щодо дороги, то він повідомив , що з резервного
фонду виділено 2 тонни дизельного палива для заправки техніки, яка грейде-
руватиме проїжджу частину. Звичайно, якщо б в цьому напрямку був річко-
вий гравій, то можна було б частково провести й підсипку вибоїн, використо-
вуючи транспорт місцевих  жителів.

Йшла мова й про продовження реконструкції другої половини колишнього дитячого садочка. На  думку громади, тут
варто було б зробити будинок для людей літнього віку, адже з кожним роком їх стає все більше й більше, а діти та онуки
ними турбуються все менше і менше.   Справді, ідея добра, але вона потребує чималих коштів, яких як у державному,
так і в місцевому бюджеті, катастрофічно не вистачає. Це актуальне питання – на перспективу, а ось новосілля у
медиків буде цьогоріч.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Найніжніші, найтепліші слова вітань шлемо турботливій
мамі, найкращій у світі бабусі – Марії Йосифівні Бойко, яка
святкує 14 червня  свій чудовий ювілей –
70 років!

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі, матусю, що життя дарува-

ли,
Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригорта-

ють.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки –  від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа!
З любов’ю та шаною  – дочка Ірина та зять Вячеслав, син

Іван та невістка Оксана, онуки Юрій, Ярослав та Максим,
сусіди, свати, рідні та друзі.

ВАНДАЛІЗМ НА ОСТРОМУ ВЕРХУ
У вересні 2012 року наша газета помістила  допис великого

патріота, сьогодні заслуженого пенсіонера, уродженця с. Ли-
бохора, жителя м. Червоноград Михайла Казибріда про споруд-
ження на горі Острий Верх, що височить на Верховинському
вододільному хребті, поруч із славним Пікуєм, хреста – з наго-
ди 70-річчя створення Української Повстанської Армії.  Поруч
із розп’яттям Ісуса Христа, закріпленим на хресті, напис: «Зем-
лякам та односельчанам, борцям за волю України, загинувших
в цих полонинах в Другій світовій війні 1939-1945 років. Вічна їм
пам’ять».

 У  2017 році п. Михайло зібрав тут чимало своїх друзів-однодумців,
що приїхали з шахтарського містечка,  а місцеві парохи освятили
хрест. Радості ветерана не було меж, адже це – його давнішня мрія,
яка, з допомогою багатьох небайдужих, здійснилася.

А буквально вчора я отримав стривожений дзвінок від пана Ми-
хайла. Хвилюючись, він розповів, що невідомі вандали познущали-
ся над хрестом, викравши його верхню частину. Це виявив син пле-
мінниці ветерана Василь, який, на прохання свого родича, пішов
фотографувати цю пам’ятну споруду, щоб помістити світлину в книзі,
яку пише п. Михайло про рідне село Либохору.

Вчинок вандалів, а, може, туристів-сатанистів, жахливий і не
піддається людській логіці. Важко передати й душевний  біль Ми-
хайла Казибріда, який провів велику роботу, щоб встановити цей
хрест.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогого чоловіка, люблячого і турботливого батька, щи-
рого, дбайливого, найкращого у світі дідуся – Володимира
Івановича Марусяка, жителя с. Явора – з ювілейним днем
народження, яке святкуватиме 14 червня,  від щирого серця
і з великою любов’ю вітають дружина Марія, сини Іван і Во-
лодимир, невістки Світлана і Леся, онуч-
ки Ангеліна і Марта і бажають, щоби Гос-
подь благословляв рідну їм людину
міцним здоров’ям, сімейним затишком,
достатком,  миром, радістю на кожний
прожитий день.

Любого татуся, чоловіка й дідуся
вітаємо,

Радості, щастя, здоров’я бажаємо.
Хай Вам сонечко світить яскраво,
Квіти буяють і стеляться трави.
Бажаємо Вам 100 років прожити,
Онуків щасливо всіх одружити.
Серденько Ваше нещасть хай не

знає,
Многая і благая літ Вам бажаєм!

МИ МАЄМО РУХАТИСЬ ВПЕРЕД
Міжнародна громадська організація «Світовий конгрес

бойків» почала розробляти мапу Турківщини як центру Бойкі-
вщини, в якому проходять великі міжнародні заходи, починаю-
чи з 1992 року і до наших днів. При складанні мапи  враховува-
тимуть пам’ятні знаки, художньо-меморіальні таблиці, пам’-
ятні хрести  і т. д. На ній буде нанесено відомі природничі місця
та місця поховань  героїв національно- визвольних змагань.
Для цього необхідно при трасах, дорогах,   у населених пунк-
тах, та інших знакових місцях, розмістити спеціальні інфор-
маційні стенди та вказати напрямки відвідування цих місць.

У планах – створення подібної об’єднаної туристичної мапи тих
районів Бойківщини, в яких кучно проживає етнографічна спільно-
та українців-бойків.

Просимо громадян висловлювати своє бачення щодо цього про-
екту. Наша адреса: 82500, м. Турка, вул. Міцкевича, 27, м. Турка, тел/
факс 3-2-98, e-mail: kosachevuch@ukr.net. TurkaRND@ukr.net.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий конгрес бойків», заслужений працівник

культури України.

-Знаємо, що Ви зовсім нещо-
давно одужали від коронавіру-
су. Розкажіть, як протікала хво-
роба і чи очікували, що захвор-
ієте?

-Я не був здивований, що зах-
ворів. Був готовим до цього, лише
чекав, коли це станеться. Бо ро-
зумів, що медичні працівники, як
і всюди у світі, фактично тоталь-
но перехворіють, незважаючи
на всі протиепідеміологічні за-
ходи, які вживаємо. Можливість
інфікуватися цим вірусом є дуже
високою, як у лікарні, так і поза
її межами. Тому, це просто пи-
тання часу. Отже, це не стало не-
сподіванкою, і я був, як мінімум,
морально до цього готовим. 

-Як медикам вдається витри-
мувати величезні навантажен-
ня, які зараз є у
лікарнях?

-В умовах пан-
демії навантажен-
ня зросли у десятки
разів.  Буває, що за
добу треба робити
20-30 операцій. Та-
кож знизилася
к о м ф о р т н і с т ь
праці. На це впли-
вають протиепі-
демічні заходи: за-
хисні костюми, які
ми одягаємо і які є
дуже незручними.
Робота у лікарні за-
раз фактично є пе-
кельною по своїй інтенсивності-
.До цього ніхто не був готовий,
але можу сказати, що зараз ме-
дики з цим справляються. І це
потребує належної оцінки сусп-
ільства.

-Особисто Вам, де вдається
брати ресурс для цієї пекель-
ної праці? 

-Що стосується хірургічної
спеціальності, то вона має свої
особливості, бо є набагато важ-
чою, ніж деякі інші напрямки, в
плані виснаження, великих ри-
зиків, і концентрації. Але також
має свої плюси, це скажімо, така
пряма боротьба за життя люди-
ни. І пропорційно від твоїх
рішень, і не без допомоги Бога,
залежить,чи людина буде жити,
чи все закінчиться якось інакше.
Напевно, ці позитивні моменти,
коли тобі вдається врятувати
життя – рятують тебе від профес-
ійного вигорання,  і  дають на-
снаги до подальшої роботи.

-Розкажіть, коли Ви зрозумі-
ли, що хочете бути хірургом? 
Чи Ваші очікування від про-
фесії виправдалися? Знаємо,
що Ви з відомої родини медиків
і очевидно, постать Вашого
батька також вплинула на про-
фесійний вибір.

-Ще з шкільних лав я спостер-
ігав за життям сім’ї медиків.  Це
коли серед різних  важливих
сімейних подій, по дзвінку, твої
батьки  мають їхати на роботу,
щоб рятувати комусь життя. Але
у ті ж шкільні роки  був напря-
мок, який я дуже любив: це

спорт і футбол.
Досить професійно займався

цим, навіть  розглядав мож-
ливість футбольної кар’єри, але 
прийшов момент, коли потрібно
було розпочати підготовку до
вступу у виш,  я все ж таки мав
розмову з батьком. Поговорили
про певні плюси і мінуси про-
фесії –  я вибрав медицину. При
вступі у медуніверситет  вже
знав, що мене цікавить хірургія-
. З перших курсів я приділяв ува-
гу різним напрямкам хірургії,
почав з науки про опіки.  Моїми
першими вчителями в опікових
відділеннях були: Василь Степа-
нович Савчин і Ігор Володими-
рович Стояновський. Там я  по-
бачив перші драматичні випад-
ки, які вкарбовуються у пам’ять

на все життя,    зрозумів одно-
значно, що я хочу бути хірургом, і
це справді моя робота. Голов-
на  її мета –  рятувати людям
життя. Отак прямо, без пафосу,
це скажу.  Тому що у хірургії це
поняття дуже і дуже пряме. Бо
тут є напрямки гострої хірургіч-
ної травми, коли  все залежить
від хірурга,  а також від хірургіч-
них бригад і анестезіолога.

-Ви казали в інтерв’ю
“Львівській пошті”, що часто хо-
дите у один із львівських
храмів. Поділіться з нами, що
це за храм.

-Найбільш мені близький до
душі і в певних відчуттях Гарні-
зонний храм, ще відтоді як його
розконсервували. З перших днів,
відколи я туди потрапив, він вик-
ликав у мене якісь особливі
емоції: відчувалося там багато-
річне духовне піднесення. Цей
храм багато для мене означає,
і  я стараюсь його відвідувати,
але у такі періоди тижня і дня,
коли там  трошки менше людей,
бо якось у такі моменти легше
подумати наодинці.

-Дуже часто від сучасних
лікарів можна почути про те, що
вони не вірять у Бога. Що ду-
маєте про це?

-Перше, що можу сказати, що
звичайно, релігія, віросповідан-
ня є і повинні бути для кожного
вільні. Тобто, кожна людина має
особисто обирати у що вона
вірить, або не вірить. Звичайно,
є тенденції, що чим більше лю-

дина освічена, тим більше вона
може ставити під сумнів певні
реліг ійні проблеми. Оскільки
вони багато у чому базуються на
певних канонах, які з наукової
точки зору, можна ставити під
сумнів. Плюс у медицині, коли
вивчаєш людський організм,
працюєш з  анатомією людини,
ти знаєш її зсердини. Чимало
речей, які не пояснює релігія,
стосовно людського організму,
може пояснити медична наука.
Але знаю 10-ки випадків, коли з
наукової, медичної і практичної
точки зору – ні медичні техно-
логії, ні знання лікарів, не впли-
вають і не можуть вирішити долю
людини. І тут дуже часто вступа-
ють інші фактори. Я віруюча лю-
дина і  вважаю, що дуже велике
значення у цьому відіграє Бог. 

-Бачила неодноразово Ваші
фото з Владикою Степаном Су-
сом.  Як Вам вдалося познайо-
митися і підтримувати досить
теплу дружбу, попри те, що Вла-
дика  досить тривалий час
живе у Києві?

-Це напевно склалося  досить
давно, родинно. Батько спілку-

вався і підтримував кон-
такт з Владикою Степа-
ном.  Можу сказати, що
Владика Степан дуже
світла людина, яка про-
сто як магніт притягує до
себе все позитивне. Це
надзвичайно цікава
особистість, яка набли-
жає людей до релігії, до
християнства, такими
особливими, модерни-
ми способами. Відходя-
чи від стандартних ка-
нонів, іде назустріч мо-
лоді дуже прогресивний
чоловік, і від нього про-
сто віє добром, яке при-

тягує. Ми почали багато спілку-
ватися, товаришувати. З ним
завжди можна обговорити акту-
альні, навіть дуже гострі теми,
які відкриті до обговорення з
Владикою.

-Стосовно професійного і
особистого балансу. Чи є у су-
часного хірурга можливість
відпочити хоча б на вихідних,
чи зараз, в умовах пандемії, про
це думати не доводиться?

-Під час пандемії, при тому на-
вантаженні, яке ми мали,   вза-
галі було щастя провести на-
одинці пару вільних хвилин.
Можу сказати, що  у час, коли я
був на самоізоляції і хворів,  вда-
лося  трошки відпочити. Бо  взя-
ти відпустку можливості не було.
Навантаження були дуже серй-
озні. Це фактично цілодобове
перебування у лікарні, у будні та 
вихідні, і в такому режимі пра-
цює все наше відділення, і сотні,
тисячі установ України та світу.
Тому дійсно, це дуже непросто, і
сподіваємося, що це рано чи
пізно закінчиться. 

–Як Ви проводили свою са-
моізоляцію і чим рятувалися
від хандри?

-Основне завдання самоізо-
ляції –  обмежити контакт з інши-
ми людьми. Її можна проводити
по-різному. Адже є багато різних
книжок, через ІТ-технології є ба-
гато пізнавальної інформації,
також проводити самоізоляцію
на природі.

РОЗМОВЛЯЛА
ОКСАНА БАБЕНКО

Хірург Гнат ГЕРИЧ:

“РЯТУЮЧИ ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ,
ВІДЧУВАЄШ БОЖУ ДОПОМОГУ”
 Відомий у Львові лікар-хірург Гнат Герич, завідувач першого

хірургічного відділення Львівської клінічної лікарні швидкої ме-
дичної допомоги, нещодавно вилікувався від коронавірусу і ек-
склюзивно “Духовній величі Львова” розповів, чому був мораль-
но готовим захворіти, повідав про свій професійний шлях, при-
клад батька Ігоря Герича, а також поділився, чому  інколи після
чергувань, відвідує Гарнізонний храм, і за яких обставин вдало-
ся потоваришувати із Владикою Степаном Сусом.
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По-перше, в нас зберігся ос-
новний контингент дітей.  І це
головне. У 29 гуртках займають-
ся більше 600 дітей різного віку.

По-друге, ми 2 роки поспіль
виграємо проекти місцевого
розвитку. Це  на капітальний
ремонт  покрівлі закладу  – на
суму 245 тис. грн. і придбання
комп’ютерної техніки – на суму
60 тис. грн. За що, в першу чергу,
щиро  вдячна  установам й орган-
ізаціям міста, окремим людям,
бізнесменам, які повірили нам і
практично ніхто не відмовив у
допомозі.

 2020-й оголошено  Роком по-
зашкілля, адже минуло 80 років
з часу створення перших позаш-
кільних закладів Львівщини,
тому багато своїх справ стара-
лись приурочити  саме цій даті.

Зокрема проведено зустріч
позашкільників різних поколінь
Турківщини, оголосили конкурс
«Гуртківець року-2020», юні
журналісти підготували спец-
іальний випуск газети «Юність»,
відзначено нагородою наш ди-
тячий колектив  – за оригі-
нальність в обласному огляді
доробків позашкільних зак-
ладів, що проходив у Львові.

 З ініціативи працівників,
гуртків, естетично,             з любо-
в’ю оформлено  у приміщенні
БДЮТу фотозону.  Й   далі колек-
тив Будинку творчості  єднає
міцна дружба з бійцями 95-ї
добровольчої бригади ООС, і
зокрема бійцем-добровольцем
Володимиром Мисем. На хоро-
шому організаційному рівні
пройшов у нас районний кон-
курс серед старших шкіл «Що?-
Де? Коли?», ми взяли  активну
участь в районному конкурсі
«Колядує Україна», з участю  во-
кального і танцювального гуртків
(керівники Олександра Цуняк та
Анна Ференц). Цього року дирек-
цією БДЮТу започатковано
зустрічі з  нашими гуртківцями,
які працюють на базі сільських
шкіл. Зокрема змістовно  прой-
шло свято «Знаю.Умію. Можу»,

яке подружило  вихованців
гуртків «Рукоділля», «Сувенір»,
«Флористика», «Крій і шиття»
(Лосинецького, Ісаївського, За-
вадівського  НВК та БДЮТу). Ма-
тематичний конкурс об’єднав
юних математиків з Ільницько-
го НВК і БДЮТу,  з якими працю-
ють  Ірина Кузьмак та молодий
вчитель з Ільника Наталія Лопа-
тень.

Керувати колективом легко,
коли його члени є твоїми одно-
думцями, коли вболівають за
улюблену справу; коли навіть
сперечаємося, то це лише на
користь, бо знаходимо істину.  І
саме таким є колектив, який очо-
люю більше 35 років, де поряд з
досвідченими педагогами, пра-
цюють молоді – ініціативні та
творчі. Ось коротко про тих, хто
дбає про честь Будинку дитячої
та юнацької творчості.

Це Михайлина Рідкодим, не-
змінний переможець обласних
конкурсів з орігамі. І цьогоріч її
вихованці вибороли два перших
місця! Богдан Ілинич    веде гур-
ток «Образотворче мистецтво».
У цьогорічних  конкурсах «Кра-
са предметів, що нас оточують»,
«Права дитини», «Птахи моєї
місцевості» – призові місця.
Надія Пецкович взяла участь у
трьох проектах обласного рівня
–  «Грак – птах року 2019», «Пта-
хи моєї місцевості» та у підготовці
конференції «Відтворимо ліси
разом»,  Любить свій предмет,
вміло веде туристичний гурток
Петро Гладиш. Як керівнику гур-
тка атестаційна комісія присвої-
ла високий   11-тарифний роз-
ряд. Постійним учасником, пе-
реможцем районних конкурсів
«Природа і фантазія», «Різдвя-
ний сувенір» є Леся  Сутчак. На-
талія Себій брала участь в об-
ласному фотоконкурсі. Вчить
дітей милосердю, ввічливості,
доброти через показ театралі-
зованих казок на сучасний лад.
Стабільною є наповнюваність
гуртків, які ведуть Ірина Кузьмак
та Олена Марич  – »Юний мате-

матик» та  «Розмовна англійсь-
ка мова». Майстром проведен-
ня різноманітних заходів є в.о.
методиста БДЮТу Марія Ба-
чинська, яка з любов’ю і пова-
гою відноситься до дітей.
Відзначається ініціативністю,
проведенням різних заходів,
вмінням зацікавити вихованців
Марія Яворська.  Намагаються
не відставати від своїх колег і
молоді педагоги. Наприклад,
Світлана Матківська  підготува-
ла свято ввічливості з участю
батьків гуртківців. Дуже часто ми
бачимо в Інтернеті виступи во-
кального гуртка, який веде Ок-
сана Цюркало. Красивими ажур-
ними  роботами дивує на вистав-
ках гурток «Рукоділля», під кері-
вництвом Ольги Ільницької.

І це мова йде тільки про 2019-
2020 навчальний рік. Багато що
завадив зробити карантин,  А це
Свято для дошкільнят «Дошко-
лярик-2020», «Зліт близнюків
району», «День захисту дітей».
Але, вірю,  все ще буде в майбут-
ньому. Головне, щоб були здо-
рові наші діти, їх батьки, їхні вчи-
телі.

За час карантину ми побіли-
ли, пофарбували  у приміщенні
БДЮТу, зробили генеральне
прибирання в кімнатах, адже
давно не було такої можливості.

 Хочу наголосити й на пробле-
мах, які хвилюють. По-перше,
наші діти не мають можливості
взяти участь у конкурсах, які  про-
ходять  за межами Турки. Цього
року   нас запрошували в Ужго-
род, Мукачево, Вінницю, Тер-
нопіль на різні конкурси, Але всі
ці заходи платні, на дорогу, на
внески потрібні кошти. Їх у нас
немає.  Друге, що турбує, це  старі
меблі. Вони не поновлювались
у нас більше 12 років, а тому псу-
ють весь інтер’єр у приміщенні.
Прийшло літо, і ми згадуємо про
відпочинок дітей. Адже  маємо
хороший досвід проведення
літнього відпочинку. І могли б
працювати   з дітьми  у дві зміни
(для ста учнів), якби на 50
відсотків допомогли  нам у цьо-
му батьки, а половину коштів
виділяв районний бюджет хоча
б на одноразове харчування.
Непокоїть  нас й огорожа біля
нашого приміщення. Якби ми
були   в центрі міста чи при в’їзді
в нього, то певно була б краща.
Тому маю прохання до міської
ради посприяти нам у цьому,
адже ми знаходимося на тери-
торії міської ради, і можна було
би поставити гарну огорожу.

Про необхідність збереження
сприяння позашкіллю йде роз-
мова на всіх рівнях, на різних на-
радах, зібраннях. Хочеться віри-
ти, що до цього дослухаються
всі, кому не байдужий розвиток
дитини.

Софія БАГАЙ,
директор БДЮТу.

НАШІ БУДНІ,
ПЕРСПЕКТИВИ І

ПРОБЛЕМИ
Будинок дитячої та юнацької творчості – це заклад освіти,

де діти можуть прийти у вільний час займатися улюбленою
справою, відпочити, бути учасниками чи  подивитись цікаве
свято, поспілкуватись з однолітками, позмагатися, дізнати-
ся щось цікаве. Цього року я як директор та педагоги закладу
ретельно готувалися до звіту про свою роботу перед гро-
мадськістю міста, але через карантин, введений у зв’язку з
пандемією коронавірусу,  звіт  і ще багато запланованого не
відбулися. Тому через газету хочу поділитись деякими наши-
ми успіхами, основними досягненнями, проблемами.

В УКРАЇНІ З’ЯВИВСЯ НОВИЙ
ПОДАТОК НА АВТОМОБІЛІ:
кому доведеться платити більше
В Україні з’явився новий податок на продаж автомобілів. З

23 травня 2020 року набули чинності зміни до Податкового
кодексу України, які передбачають збільшення податку при
продажу автомобілів.

 У першу чергу зміни торкнуться тих автомобілів, які продають на
вторинному ринку.

Третя одиниця транс-
портного засобу, яка
була продана в період з
1 січня 2020 року, буде
обкладатися податком у
18% від вартості.

Раніше, при продажу
чи обміні автомобіля
протягом одного року,
потрібно було заплатити
5% від його вартості.

Тепер ця сума зросла
до 18%. Новий податок
стосується не тільки легкових автомобілів, але і всіх інших видів транс-
порту, в тому числі причепів, мопедів і мотоциклів. Варто відзначи-
ти, що перший продаж транспортного засобу податком не обкла-
дається.

Виключення складають автобуси, вантажівки, трактори, спецтех-
ніка та інший транспорт – у цьому випадку податок при першій про-
дажі складе 5%. Якщо операція купівлі-продажу або обміну стане
другою за один поточний рік, то податок становитиме 5%, як і ран-
іше. А ось третій продаж транспортного засобу вже буде обклада-
тися податком у 18%.

 Як пояснюють фахівці, така норма оподаткування виведе з тіні
перекупників транспортних засобів. Їм або доведеться чесно пла-
тити податки за кожен автомобіль, або відмовитися від свого бізне-
су.

 16 червня відзначатиме свій золотий ювілей щира,  по-
рядна  і чуйна людина, добрий сусід, житель смт. Бориня –
Юрій Михайлович Суримко.

Від щирого серця вітаємо із прекрасним життєвим святом
шановного ювіляра і бажаємо йому прожити довгий і щасли-
вий вік у міцному здоров’ї, радості, добрі, любові, мирі, зла-
годі, під Божим і людським благословен-
ням.

Нехай Вам щасливо у світі живеть-
ся,

Нехай лиш добро і достаток ве-
деться.

Хай щастя і радість приходять до
хати.

Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в житті пове-

лося,
Хай збудеться все, що іще не збуло-

ся.
Господь хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!
 З повагою – сім’я Сергія  і Стефанії Нискогуз та їхні діти.

ПЕРЕМОГА –
ПОЧЕСНЕ ДРУГЕ МІСЦЕ

У минулому номері газети ми вже повідомляли, що мо-
лода й талановита учениця другого класу (фортепіано)
Турківської дитячої музичної школи, Уляна Гуй брала
участь в дистанційному міжнародному конкурсі “Зірка
України”, який проходив у місті Хмельницький. Тоді ще не
було відомо про результат її виступу, а буквально днями
організатори цього заходу повідомили, що Уляна здобула
почесне друге місце.

Готувала дівчину до конкурсу викладач музичної школи – її
наставник – Ірина Зборовська.

Шлях у царство музики для Уляни лише починається, але
віриться, що він буде успішним і плідним, і в її творчій скарб-
ничці з’явиться ще багато нагород. А можливо вона поєднає
своє життя  з музикою і прославлятиме наш район на найвищих
українських та світових сценах.

Ми приєднуємося до привітань, які вона сьогодні отримує.
Нехай життя буде плідним і творчим.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні мешканці міста Турка! Шановні
власники автомобільного транспорту!

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт на автомобільній
дорозі по вул.Міцкевича в м.Турка,Турківська міська рада по-
відомляє, що в період з 15.06.2020 року по 17.06.2020 року зап-
лановано повне перекриття автомобільної дороги на стику
вулиць Міцкевича-Травнева.

Детальна інформація про час та період перекриття буде доведе-
на до жителів міста на офіційному сайті Турківської міської ради
(turka-mrada.gov.ua) та через студію районного радіомовлення «Кар-
патський гомін».

Закликаємо мешканців бути уважними та обережними і просимо
вибачення за тимчасові незручності.

БОЙКІВСЬКИЙ КОНГРЕС
ЙМОВІРНО ПЕРЕНЕСУТЬ
 З 31 липня по 2 серпня на Турківщині, а також в сусідніх районах,

мав проходити  Четвертий Світовий конгрес бойків. Але, очевидно,
у зв’язку з карантинними заходами, що введені через поширення
COVID-19, його доведеться перенести на наступний рік. Втім,
остаточне рішення буде прийнято  після зустрічі голови   МГО
«Світовий конгрес бойків» Петра Косачевича з головою Львівської
ОДА Максимом Козицьким.

Про результат зустрічі ми додатково повідомимо наших читачів.
Наш кор.
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Оскільки в монастирі було декілька сот
вихованок (крім учителів і вихователів),
то влада не могла не турбуватися про їхнє
здоров’я. Крім  костьолу, навчального  та
житлового корпусів, тут  знаходилося  ще
й багато допоміжних споруд –  для ве-
дення підсобного господарства. Ліворуч,
при вході в приміщення недавньої
лікарні,  при самій дорозі,  стояв  невели-
кий будиночок, що складався з двох  ма-
леньких кімнат. Саме  тут працювали дві
монахині, які надавали перші медичні
послуги вихованцям, а заодно і жителям
села, які зверталися до них за медичною
допомогою.

Щоб не бути голослівним, наведу при-
клад з власного досвіду. Моя старша сес-
тра захворіла ( з’явилася висипка на обох
ногах). Вдома лікувалася різними мазя-
ми і нічого не допомагало, тоді батько
привіз її до сестер-монашок. Ті оглянули
її і попросили  залишити сестру в них. За
тиждень монашки сестру  вилікували. До
цих «польських законниць» (так їх нази-
вали) сільські жителі зверталися часто.

У 30-х роках ХХ століття в селі появив-
ся ще один заклад, до якого могли звер-
татись селяни  за медичною допомогою.
Справа в тому, що в Галичині, зокрема у
Львові, з ініціативи товариства «Рідна
школа», організовувались товариства, які
мали  завдання  виховувати дітей в украї-
нському дусі –  на противагу польській
владі. З ініціативи пароха с. Лімна  Я. Мух-
нацького, в 1928 році  і було започатко-
вано цю роботу. В село приїхали зі Льво-
ва,  із семінарії,  сестри-василіянки.  Вони
мали педагогічну, а дехто й медичну осв-
іту. Працювали сестри у приміщенні, що
знаходиться на тій ділянці,  де зараз ре-
зиденція священика. Це приміщення на-
зивали «захоронка». Сестри-василіянки
(а в селі їх називали «руські законниці»)
займали 4 кімнати, а одна величезна
кімната (зала) використовувалася для
навчання дітей. З дітьми вони проводи-
ли різні ігри, вивчали колядки, пісні, ка-
техизм, проводили екскурсії до лісу, зби-
рали цілющі трави для виготовлення ліків
– від простуди, від шкірних захворювань,
інфекційних хвороб і  лікували людей. Так
що в Лімні селяни мали можливість одер-
жати нескладні медичні послуги як від
«польських», так і від «руських» закон-
ниць. В інших селах Турчанського повіту
такої можливості не було. Під час німець-
кої окупації ці монашки також жили  у
Лімні і продовжували свою благородну
місію, за що селяни
були їм дуже вдячні. До
речі, десь на початку 70-
х років, коли  важко було
в школах з житлом для
вчителів (в основному
всі вчителі були
приїжджі), я вже працю-
вав директором школи,
ми в «захоронці» зроби-
ли кухню і кімнату, де по-
селили сім’ю   вчитель-
ки Люби Іванівни Куль-
чицької, а пізніше сім’ю
Віри Миколаївни Альди-
кевич. А всі інші кімнати
у цьому приміщенні
займали дільничні упов-
новажені райвідділу
міліції, які періодично
змінювались.

Після війни, зі вста-
новленням радянської
влади, в Лімні, як і в багатьох інших (спо-

чатку великих, а потім і малих) галицьких
селах, стали відкривати медичні пункти,
куди направляли на роботу спеціалістів
із середньою спеціальною медичною ос-
вітою – фельдшера чи медсестру. У бага-
тьох  населених пунктах  важко було це
зробити через відсутність приміщення.
Тому й відкривали медпункти в хатах  ок-
ремих господарів, в яких в оселі були дві
кімнати. Але таких господарів у селі було
одиниці. Лімна у цьому відношенні сто-
яла чи не найкраще в районі. Правда,
кляштор, як і костел, під час проходжен-
ня фронту, у 1944-му, згоріли, але зали-
шились допоміжні приміщення (зокрема
попівство), де мешкав римо-католицький
ксьондз Ян Чекайський, який правив у
костелі при монастирі. Будинок (по-
півство) складався з чотирьох кімнат і ще
була одна кімната на горищі. У цьому
приміщенні навіть була внутрішня вби-
ральня. До слова, будинок цей стоїть і до
сьогоднішнього дня, під назвою «апте-
ка» (фото №2). Саме в ньому, у 1947 році,
був відкритий Лімнянський медпункт.
Першим фельдшером був Черненко, його
дружина працювала учителькою в школі.
У 1951 році у Лімну приїхав лікар Петро
Домбровський. І саме при ньому на базі
медпункту було відкрито дільничну лікар-
ню, в якій  знаходилося  всього  три пала-
ти з приймальним відділенням (вхід до
цієї кімнати був на ганку, який сьогодні
прикриває дикий виноград). Лікар жив у
кімнаті на горищі. Оскільки в лікарні було
мало місць для хворих, то постало пи-
тання про будівництво нового приймаль-

ного приміщення.
 За його будівництво відповідала місце-

ва влада – сільська рада. Одночасно в
Лімні велося велике військове будівниц-
тво. На місці згорілого кляштора і кость-
олу будували казарми і   восьмиквартир-
ний житловий будинок для офіцерів (фото
№1). Місцева влада, за вказівкою з райо-
ну, будівельний матеріал для приймаль-
ного відділення лікарні (фото №3) і лазні
для комендатури розпорядилася взяти,
розібравши дві хати у тих господарів, які
були виселені в Сибір як куркулі або
підозрювані  у співпраці з упівцями. Це
була  хата Стахи  Дністрян  – у Лімні, у
Хащові –  господаря  Орехта. Саме з цих

1955 року –  Анастасія Таранець. У серпні
1956  р. головним лікарем Лімнянської
лікарні був призначений випускник
Івано-Франківського медичного інститу-
ту Микола Голинський.  Старшою медич-
ною сестрою працювала Олександра
Марченко, акушеркою  – Агнеса   Сату-
ленко. У жовтні 1956 року Микола Го-
линський  звільнився, а головним ліка-
рем був призначений  М. І.  Грицишин,
який працював тут  до 1959 року. В серпні
цього ж року головним лікарем в Лімні
став випускник Львівського медичного
інституту Михайло Сподарик.  Лікарня в
цей час  уже знаходилася в новому при-
міщенні, в якому можна було розмістити
35 ліжкомісць, Крім головного лікаря, тут
працювали лікар-хірург Євстахій Анд-
русів, який в серпні 1963 року ампутував
ногу жителю с. Лімна Івану Боберському.

 Операційною сестрою працювала
Квітослава  Теслюк. Після переходу  Є.М.
Андрусіва у Турківську лікарню,  в Лімну
прибув  лікар-терапевт  Володимир Бік,
який працював тут до 1968 року. У лікарні
вже була «швидка допомога» та стара
списана машина ГАЗ-51, яка більше  сто-
яла, ніж їздила. Але в лікарні ще  була
пара коней і саме вони часто виконува-

ЛІМНЯНСЬКА
ДІЛЬНИЧНА ЛІКАРНЯ

Сторінки історії
Початком розвитку медичних послуг в с. Лімна Турчанського повіту стало

завершення тут  (в 1876 році)  будівництва  монастиря згромадження сестер
Діви Марії. А вже в 1895 році при  монастирі    відкрили  навчально-виховний
заклад для сиріт, убогих дівчат –панянок польської національності. Поруч був
побудований римо-католицький костел, в якому грав орган.

ФОТО №3

будинків дерево перевезли в
Лімну і побудували двокім-
натний будинок. Одну кімна-
ту – для приймального
відділення, а другу –пральню.
Із матеріалу другої хати побу-
дували над річкою Дністер
лазню для солдатів. Там
пізніше знаходилася лікар-
няна конюшня. Завгоспом у
лікарні тоді працював Степан
Йосипович Кіра, а головним
лікарем Петро Домбровсь-
кий. Згодом він звільнився і
виїхав з району, а лікарню в
Лімні прийняв лікар Василь
Орбан, який пропрацював на
цій посаді всього рік і  також
звільнився.

Обов’язки головного ліка-
ря виконували фельдшер
Надія  Карлова, а з серпня

ФОТО №2

ли роль «швидкої». Якщо необхід-
но було виїхати на дільницю в дру-
ге село, лікар сідав на підводу і їхав,
адже за лікарнею було закріпле-
но 8 фельдшерсько-акушерських
пунктів. В кінці  1969 року Михайло
Сподарик звільнився, а головним
лікарем призначили  Мечислава
Дудкевича, який попрацював у
Лімні   три роки. Його замінила  на
цій посаді Алла Брункіна і була го-
ловним лікарем аж до серпня
2015 року, тобто до закриття
лікарні і утворення на її базі
лікарської амбулаторії.  Протягом
цього часу в лікарні ще працювали
почергово два терапевти. Це Юрій
Євчак та Петро Грабовський, а та-
кож лікар-стоматолог Ярослав

Цебак.
 Слід сказати, що у 1975 році  Лімнянсь-

ка лікарня одержала машину УАЗ-75. У
штаті її числилось 34 особи. Ветераном
праці заслужено є водій «швидкої» Ан-
тон Пунейко. Понад 40 років відпрацю-
вав на посаді завгоспа Іван Залуга, а на
посаді старшої медичної сестри (понад
30 років і аж до виходу на заслужений
відпочинок)  – Марія Кость.

Зараз амбулаторія знаходиться в ава-
рійному приміщенні, але йде інтенсивна
реконструкція типового приміщення з
центральним опаленням і всіма зручно-
стями.

Добру пам’ять у жителів села Лімна та
довколишніх сіл залишили про себе те-
рапевт Юрій Євчак та стоматолог Ярос-
лав Цебак, які, вийшовши на заслужений
відпочинок, ще й сьогодні працюють в
медичних закладах нашої області.

 Василь КОСТЬ.

ФОТО №1
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Найдорожчу в світі, чуйну, добру, люблячу матусю,  бабусю і
прабабусю, жительку с.Завадівка – Євгенію Миколаївну Пав-
лик – щиро вітають з  80-річчям від дня народження донька
Михайлина, зять Іван, син Василь, син Микола, невістка Світла-
на, син Олег; онуки – Олександр, Руслана, Іванна, Валентина,
Володимир, Сергій, Наталя; правнуки –  Вікторія, Іван, Марія,
Олександр, Тетяна, Євген, Вероніка, Ярина, Яна і щиро бажа-
ють ювілярці міцного здоров’я, життєвої енергії і довголіття.

Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі!
Ось і загорілася 80-та свічка
Вам на ювілейному столі!
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття – довгий вік.
Із ювілеєм щиро Вас вітаєм,
Хай буде радісним для Вас наступ-

ний рік.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не ту-

жили,
На сторіччя до себе нас усіх запро-

сили!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦРЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем народження
техніка гемодіалізу Богдана Васильовича Бліха-
ря і бажають шановному ювіляру міцного-
міцного здоров’я, життєвого оптимізму,  лю-
бові від рідних, поваги від людей, усіх зем-
них благ.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.

Адміністрація і профспілкова організація КНП
«Турківська ЦРЛ» щиросердечно вітають з юв-
ілейним днем народження сторожа лікарні
Онуфрія Йосиповича Занковича і бажають
шановному ювіляру  неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я без ліку і довгого-
довгого щасливого віку.

Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку!

Ветеринарна служба району сердечно вітає з 55-літтям, яке
святкуватиме 13 червня, начальника Турківської районної
державної лікарні ветеринарної медицини – Ігоря Павловича
Музику – і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я,  ра-
дості, добра, миру, достатку, Господнього благословення на
многії і благії літа!

Нехай  в житті все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно нестаріюча душа.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Усі найкращі на планеті квіти
Даруєм Вам у цей прекрасний день.

ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ

-  Мирославо Миронівно,  як
отримати допомогу  фізичній
особі-підприємцю?

- Насамперед, звернутися до
центру зайнятості за місцем
сплати ЄВ і зібрати необхідний
пакет документів.

- Упродовж якого часу мож-
на оформити допомогу?

-  Протягом 90 днів з моменту
зупинення чи скорочення діяль-
ності.

- Яка сума допомоги по час-
тковому безробіттю для
ФОПів?

- Допомога встановлюється за
кожну годину скорочення діяль-
ності та із розрахунку двох тре-
тин від бази нарахування ЄВ,
але не більше мінімальної за-
робітної плати (4723 грн.) на
місяць. Допомога надається на
період призупинення/скорочен-
ня діяльності та впродовж 30
календарних днів після завер-
шення карантину.

- Чи оподатковується допо-
мога по частковому безробі-
ттю?

- З допомоги не сплачується
податок на доходи фізичних осіб
та військовий збір.

 -  А де  можна отримати
детальну консультацію
щодо оформлення допомоги?

 – Підприємцям слід  зверта-
тися  до  Турківської районної
філії Львівського  обласного цен-
тру зайнятості. Телефон
0326931150.

- Що змінилося у виплатах
допомоги по частковому без-
робіттю з прийняттям зако-
ну №591- ІХ?

-Прийнятий Верховною Радою
закон № 591-ІХ передбачає:

1)  виплату допомоги по част-

Карантин, введений в Україні,  через поширення COVID-19,
вніс корективи і в роботу підприємців малого та середнього
бізнесу. Сьогодні чимало з них обраховують збитки. А тому,
щоб допомогти їм вижити, Державний центр зайнятості 
надає  допомогу по частковому безробіттю,  На період каран-
тину  її   виплачують  фізичним особам-підприємцям, які не
мають найманих працівників, але є застрахованими особами,
тобто сплачували єдиний соціальний внесок.  Це стало мож-
ливим завдяки урядовим ініціативам, які спрямовані на всебічну
підтримку українського бізнесу та максимальне збереження
робочих місць. Про окремі аспекти підтримки підприємців  наша
розмова з директором Турківської філії Львівського обласно-
го центру зайнятості Мирославою Павлик.

ковому безробіттю фізичним
особам-підприємцям, які не
мають найманих працівників;

2)  збільшення строків звер-
нення за фінансовою підтрим-
кою до 90 днів з моменту зупи-
нення (скорочення) діяльності;

3) звільнення роботодавців
від оподаткування ПДФО та
військовим збором.

 - Через скільки днів після
подачі документів на допомо-
гу по частковому безробіт-
тю можна отримати кошти?

- Протягом 3-х робочих днів з
дня прийняття позитивного
рішення центр зайнятості укла-
дає договір з роботодавцем про
надання допомоги,  а той щомі-
сяця надає центру зайнятості
відомості про осіб, у яких виник-
ло право на допомогу.

Центр зайнятості протягом 3
робочих днів після отримання
коштів на свій рахунок, перера-
ховує їх роботодавцю, а він, у

строк не більше ніж 3 робочі дні
після їх надходження, за окре-
мою платіжною відомістю, вип-
лачує працівникам.

-  Принагідно хочу запита-
ти, це цікавить наших чи-
тачів. як  зареєструватися в
центрі зайнятості через он-
лайн-портал державних по-
слуг “Дія”?

- Потрібно  зробити  3 прості
кроки:

1) Авторизуйтесь в кабінеті
користувача на порталі “Дія” че-
рез електронний підпис, елект-
ронну систему ідентифікації
Bank ID або Mobile ID.

2) Заповніть заяву. Завантаж-
те документи та разом із заявою
надсилайте їх на розгляд до цен-
тру зайнятості, де ви плануєте
обслуговуватися.

3) Чекайте повідомлення від
центру зайнятості (на телефон
або електронну пошту) про
підтвердження надання статусу
безробітного в разі, якщо ви
оформили документи правиль-
но.

 -  І ще одне: як зареєстру-
ватися в особистому кабі-
неті на сайті служби зайня-
тості, щоб бачити інформа-
цію щодо можливого пошуку
роботи, інформаційних за-
ходів та нарахування допомо-
ги по безробіттю?

- Щоб зареєструватися в осо-
бистому кабінеті, необхідно:

1) Зайти на сайт
 www.dcz.gov.ua, натиснути жов-
ту кнопку «Персональний кабі-
нет» та зареєструватися відпов-
ідно до інструкції: .

2) Зв’язатися з вашим кар’єр-
ним радником для внесення в
систему унікального логіну, па-
ролю та електронної адреси.
Після цього в персональному
кабінеті відображатимуться всі
розділи: Взаємодія зі службою
зайнятості. Інформація для по-
шуку роботи. Відвідування ЦЗ.
Отримані послуги. Семінари та
масові заходи. Нарахування та
виплати. Направлення на пра-
цевлаштування. Профнавчання.

– Дякую за розмову.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

–  Працівники бібліотек нашого району  у  період  ка-
рантину і в час   його послаблення  працюють за спец-
іальним графіком роботи. Вони  безпосередньо  зай-
маються внутрішньою роботою, а саме: очищають фон-
ди книгозбірень  від застарілої та зношеної літератури ,
складають акти, перевіряють каталоги,  займаються
розстановкою книг  по УДК (універсальна  десяткова
класифікація), готують віртуальні книжкові виставки,
знайомлять користувачів з новою літературою, викону-
ють попередні замовлення читачів. На сайті  Турківсь-

кої ЦБС (turka-cbs.edukit.lviv.ua.) запроваджено нову руб-
рику - «Бібліотекар радить прочитати». Надіємося, що
багато хто цікавиться новинками  літератури.

 Окрім усього,  центральна районна бібліотека  отри-
мала нову партію книг за державною програмою  «Ук-
раїнська книга».  Це дало поштовх до роботи всіх відділів
ЦБС.

 Разом з тим, активно ведеться санітарно -  гігієнічна
обробка приміщень , книжкових полиць.

Працівники відділів обслуговування працюють в мас-
ках , рукавичках.   Наразі читачів не допускають до сте-
лажів, вільний доступ до книжкових стелажів тимчасо-
во заборонений, працівники бібліотек самі підбирають
книги за списками, складеними читачами.

 Хочу зазначити, що повернені читачами книги повинні
пройти обсервацію від 10 до 14 днів. Ці книги розміщені
на окремому стелажі, з позначенням дати повернення,
після обсервації їх можна видавати користувачам. Об-
робляти книги антисептиком заборонено.

 А в  читальних залах  центральної районної бібліоте-
ки, центральної дитячої бібліотеки,  де є вільний та без-
коштовний доступ до Інтернету, користувачі сидять за
комп’ютерами на відстані 1.5 – 2 м , їх кількість також
обмежена.

 Як кажуть «Вічно  так не буде» і бібліотеки почнуть
працювати в звичайному режимі.  А своїм користувачам
щиро  дякуємо  за  розуміння ситуації, ми дуже за  ними
сумуємо і надіємося , що скоро зустрінемося з усіма  в
наших  книгозбірнях.

Ольга ТАРАСЕНКО.

КАРАНТИН ВНІС ЗМІНИ В РОБОТУ
БІБЛІОТЕК ТУРКІВСЬКОЇ ЦБС

Карантин змінив не тільки учбовий процес у школах, а й вніс корективи у план  роботи Турківської
центральної бібліотечної системи. Поки діти перебували вдома й займалися самоосвітою,  бібліотекарі
не сиділи склавши руки в очікуванні своїх користувачів. Працівники бібліотечної системи  постаралися
висвітлити новинки, створивши нові літературні стелажі, почистили полиці книгозбірень від застарі-
лої літератури, їхній сайт в Інтернеті постійно співпрацював з користувачами. Ось що розповіла з при-
воду роботи бібліотек   під час карантину директор Турківської ЦБС Ганна Семків:
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Продовження книги Павла Штепи «Московство».
Початок у №№ 40-45, 48, 51. 2019 р., №№ 1-5, 7-11, 22-23.

СМЕРТОНОСНІСТЬ МОСКВИНА

(Закінчення на 7 стор.)

У містах люди не голодували, тут хліб продавали на карт-
ки. Москвини та яничари мали окремі крамниці, де всього
було вдосталь. Мільйони голодних селян кинулися до міста
міняти вишивані рушники та сорочки на шматочок хліба своїм
дітям. Московська влада не пускала їх до міста і відбирала
той хліб чи рушник. Як і 1921 p., Московщина поставила в
1933 р. на московсько-українському кордоні «заградитель-
ные отряды», щоби не допустити голодних українців до Мос-
ковщини, яка одержала тоді добрий урожай та ще й увесь
урожай з України. Українці якось оминали ті «отряды» і в мос-
ковських селах просили не дати, а продати борошна чи зер-
на. Московські селяни з матюками били «хахлів» і гнали їх до
найближчої міліцейської дільниці. Десятки тисяч таких фактів
було 1921, 1933, 1946 pp. Нехай малоукраїнські оборонці «доб-
рого» московського народу скажуть: якщо це не московський
націоналізм, то що ж воно таке? У 1921 р. Московщина ще не
зміцнила своєї влади в Україні, ще боялася Європи, ще її но-
вий уряд не визнали великі держави, тому про голод 1921 р.
писала преса. У 1933 р. європейські та американські держа-
ви якраз визнали московський новий уряд. Почуваючи силу,
Московщина заборонила 1933 року газетам СРСР писати про
голод, а іноземцям їхати в Україну, щедро платила окремим
закордонним кореспондентам, щоб вони писали, що ніякого
голоду немає, і це твердили європейські та американські ча-
сописи.

Але розміри голоду 1933 р. були такі жахливі, що звістки
про нього ширилися. Українські націоналісти переслали таєм-
ними шляхами до Європи фотографії жертв голоду в Україні.
Європейські часописи почали їх друкувати з статтями проти
московського соціалістичного уряду «робітників і селян».
Європейські комуністи почали сумніватися у правдивості соц-
іалістичної пропаганди. Московщина могла втратити свої п’я-
ту та шосту колони у світі, і вона запропонувала голові фран-
цузького уряду Е.Еріо поїхати в Україну, щоб на власні очі
побачити правду. Як готували Київ для приїзду Е.Еріо, ми вже
оповідали. Влітку 1933 року Е.Еріо проїхався в автомобілі
Хрещатиком, побачив добре зодягнутих і добре вгодованих,
які його весело вітали; побачив вітрини крамниць, повні про-
дуктів, різних товарів. Повернувшись до Франції, він офіційно
проголосив, що голоду в Україні немає. Щоб відвернути увагу
світу від голоду в Україні, було ув’язнено 1933 року шість
англійських інженерів, що працювали в СРСР. Московщина
вчинила над ними суд, допустивши на нього іноземних корес-
пондентів, і перші сторінки великих часописів США та Європи
зарясніли повідомленнями про той суд, а про голод писали
коротенькі замітки на останніх сторінках.

Дністрянці і дніпрянці, емігранти з СРСР заснували «Украї-
нський комітет допомоги голодним». У польському Сеймі були
послами кілька галичан, і вони звернулися офіційно до Ліги
Націй з вимогою допомогти голодним в Україні. Генеральний
Секретаріат Ліги відмовився, мотивуючи тим, що, мовляв,
Ліга Націй не має формальних причин втручатися до внутрішніх
справ СРСР, адже Москва офіційно повідомила Лігу Націй, що
ніякого голоду в Україні немає. М.Хрущов на XX з’їзді КПРС
визнавав: «Так у 1933 році був великий голод в Україні, а ми
продавали в Європу мільйони тонн українського зерна». Той
Український комітет все-таки умовив Генерального секрета-
ря Міжнародного Червоного Хреста запропонувати урядові
СРСР допомогу голодним. Червоний Хрест запропонував, але
уряд СРСР відповів, що жодної допомоги не потрібно, бо ніяко-
го голоду немає. Уряди Франції, Англії, Німеччини, Польщі, США
та інших християнських держав мали безліч фотографій та
повідомлень про голод від своїх послів, консулів, розвідників
в СРСР. Німець пише: «В міністерстві закордонних справ одної
західної великодержави були дуже докладні відомості про го-
лод в Україні 1933 року. В міністерстві закордонних справ
сусідньої з СРСР держави була навіть окрема кімната, запов-
нена фотографіями та документами про голод в Україні». Але
документи про голод в Україні 1933 року всі уряди заховали в
своїх таємних архівах. Чому? Саме тоді прийшов до влади в
Німеччині А.Гітлер, який відкрито почав готуватися до війни.
Перелякані європейці та американці почали залицятися до
Московщини, щоб відновити старий союз проти Німеччини.
Отже, псувати стосунки з Московщиною заради якихось не-
знаних українців було невигідно. Розпачливих благань ук-
раїнців поза СРСР не хотіли чути ні уряди, ні суспільство хри-
стиянських Європи та Америки. Два-три протести та закли-
ки допомогти (Ф.Нансена, архієпископа Відня Т.Ініцера) пото-
нули в океані байдужості. Такого ганебного, негуманного став-
лення Європи та Америки не знала до 1933 року світова істо-
рія.

Це мусять пам’ятати українці, бо настане час, коли ті «гу-
маністи» та «християни» намовлятимуть українців забути
1933 рік і простити Московщині її голодомор восьми мільйонів
українців і ще більше мільйонів в подальші роки. Простити в
ім’я людяності і християнства. Тоді українці хай нагадають
тим фарисеям їхню «людяність» та «християнство» 1933 року
і багато ще чого з пізніших років. Мусять пригадати, бо інакше
кров мільйонів українських мучеників впаде на всю Україну
жахливим прокляттям, і знову буде Україна стогнати у ново-
му рабстві. Буде, бо найвища справедливість карає народ
рабством за зневаження крові предків, пролитої за ВОЛЮ
народу.

Московські голодомори України 1921, 1933, 1946 років — це
лише частини плану знищення джерела українського націона-
лізму – українського селянства. Точніше — продовження

кількасотрічних зусиль Московщини знищити українство. Мос-
ковський міністр В.Волинський звітував 1737 року цариці Анні:
«До мого приїзду в Україну я ніколи не припускав, що вона так
сплюндрована, що так багато люду померло. Наша армія заб-
рала у тутешніх людей все зерно і всю худобу. Тут не залиши-
лося й такої кількості селян, щоб бодай собі посіяли. Багато
землі не засіяно, бо нема кому сіяти, та й нема чим орати, бо
наша армія забрала всю худобу. А треба ще стягнути з тих
людей ЗО тисяч мір борошна та сіна». Московський губерна-
тор в Україні Г.Потьомкін доповідав 1787 року Катерині II:
«Наша армія забирає свавільно у тутешніх людей: зерно, ху-
добу, харчі, одяг, взуття тощо. Хто протестує, того б’ють не-
щадно, часом смертельно. Навіть найприхильніші до нас ту-
тешні люди починають ремствувати відкрито і загрожувати
нам помстою».

У 1907 р. був голод у Грузії та Вірменії. Члени Державної
Думи — грузини та вірмени — доводили, що імперський уряд
не хоче допомагати голодним. Члени Думи — московські мо-
нархісти, ліберали й демократи накинулися на грузинів та
вірменів: «Голоду там нема, а якщо вмерло 2-3 голодних, то
ганьба самим грузинам та вірменам, що їх не врятували.
Коли ж грузини та вірмени такі безсердечні до долі своїх зем-
ляків, то треба переселити туди більше москвинів, а вони
вже напевно подбають, щоб ніхто з голоду не вмер». Те саме
в 1930-х роках: «Уряд СРСР не може допустити, щоб УРСР
голодувала. В СРСР бідняків уже немає, недоїдання немає.
СРСР уже стоїть на шляху добробуту. Наше знищення злиднів
на селі — це ж таке досягнення, про яке не можуть і мріяти
робітники і селяни найдемократичніших країн світу». Речник
московського народу, що сам вийшов з народу, М.Горький
каже вустами свого героя: «Я всех мужиков ненавижу. Они
прикидываются сиротами, но жить хорошо могут потому, что
землю имеют. А я мещанин. И мужика бы этого ... ух ты!
Грабь, дери с него шкуру, выворачивай подлеца наизнанку!
Ибо что есть мужик? Мужик есть для всех людей съедобное
животное». М.Горький словами того ж Самгіна виразив ще й
таку думку: «Немосквини не люблять Московщину. Якби я
мав владу, то перевіз би всіх немосквинів нашої імперії до
Сибіру. Оселив би їх у Якутії, на Камчатці, взагалі в диких
голодних закутках. Хто з них виживе — хай живе; хто здохне
— хай здихає».

Нинішня московська влада перебрала всі імперські ідеї та
заповіти, зокрема такий: «Іскра сепаратизму, викресана Т.Шев-
ченком, рано чи пізно може завдати Московщині багато тур-
бот і лиха. Якою б малою та іскра не була б, треба її гасити
вже тепер, поки вона лише жевріє під попелом. Якщо вихор
роздує її в пожежу, то вона неодмінно спалить нашу імперію».

 Війна 1941-45 pp. дала Московщині нову нагоду винищува-
ти українців і Україну, перекладаючи провину на німецьких
окупантів. До речі, під час цієї окупації відкрили багато слідів
московських злочинів. У 1943 р. у Вінниці знайшли великі по-
ховання розстріляних 1937 р. українців, 9439 трупів, з яких
90% — українські селяни. Міжнародна лікарська комісія досл-
ідила ці поховання і склала відповідний документ. Коли моск-
вини повернулися до Вінниці, вони розстріляли 23 березня
1944 р. ще понад 200 чоловік з тих, хто розкопував могили і
впізнавав розстріляних.

Слідча комісія сенату США під головуванням Д.Керстена
встановила, що москвини, тікаючи в 1941 р. від німецького
наступу, розстріляли українських в’язнів у Львові — понад
три з половиною тисячі, у Луцьку — понад три тисячі, у Дубно
— близько тисячі, кілька десятків тисяч у в’язницях Самбора,
Стрия, Золочева, Станиславова, Тернополя, Рівного, Берди-
чева, Умані, Січеслава, Нікополя, Києва, Харкова, Полтави,
Кривого Рога. З київських тюрем вивезли кілька тисяч на
станцію Дарниця і там розстріляли. В Одесі розстріляли 13
тисяч українських політичних в’язнів, а всього Московщина
розстріляла в 1941 році в тюрмах щонайменше 200 тисяч
українців. Навіть у німецьких концтаборах полонені москвини
створювали «истребительные отряды», які за «протимос-
ковську пропаганду» вбивали тих, хто виявив ворожнечу до
Московщини.

Інший старий московський спосіб знищувати ворогів —
вивозити їх до Сибіру чи на північ. Ще в 1478 році, зруйнував-
ши Великий Новгород, Москва вивезла 10 тисяч найвизначн-
іших новгородців. До 1917 року в Сибіру було приблизно 5
мільйонів населення, а нині — понад 27, з них 95% примусово
привезені Московщиною. Лише за 1946-62 роки Московщина
вивезла з України тільки до Сибіру понад два мільйони ук-
раїнців. А взагалі з України — ще чотири мільйони. Можна
підрахувати: 1954 року УРСР мала 42 млн. чоловік населення;
річний приріст становив 870 тисяч, за 10 років (1954-65 pp.)
— 8,7 мільйона; отже, 1964 року мало бути 50,7 млн., а стати-
стика подає лише 44,6 млн. І це не зважаючи на те, що за цей
час в Україну приїхало кілька сот тисяч москвинів.

Прийшовши 1945 р. в Західну Україну, Московщина вивез-
ла до Сибіру 250 тисяч українців, а завезла стільки моск-
винів, що у всьому житті Західної України вони посідають
панівне становище. Їх у 1959 р. було: у Львівській області —
181 тисяча, Івано-Франківській — 40 тисяч, Тернопільській —
27 тисяч, Рівненській — 39 тисяч, Закарпатській — 30 тисяч,
Чернівецькій — 51 тисяча, хоч до 1939 року не було практич-
но жодного.

Демограф Едмонд Тієрі, взявши за основу природний
приріст населення московської імперії в 1900-1912 роках, об-

числив, що 1956 р. мало бути в ній 366 мільйонів населення,
а без Польщі та Фінляндії (31 млн.) — 327 мільйонів, до них
слід ще додати приєднані Східну Пруссію, Західну Україну, Зов-
нішню Монголію, Сахалін, де проживає ще 28 мільйонів, і відня-
ти приблизно 17 мільйонів, що загинули під час війни. Отже, в
1956 році мало бути в СРСР 338 мільйонів населення, а пере-
пис 1956 року подає 200 мільйонів. Де ж поділися 140
мільйонів?

Московська статистика повідомляла в 1924 році, що в
Першій світовій війні та під час революції 1917-22 років на
території СРСР загинуло 28 мільйонів чоловік. Трьома голодо-
морами (1921, 1933, 1946) Московщина вигубила 16 мільйонів
немосквинів. Москва визнає, що за М.Єжова (1936-38 pp.)
кількість в’язнів збільшилася на 10 мільйонів. Колишні в’язні
свідчать, що смертність у таборах дорівнювала 90%
(австрієць Вансен Монтейл, що був діловодом на Колимі,
свідчить, що 1939 року він мав у табірній картотеці 9 мільйонів
особистих справ каторжан, а московська статистика 1956
року подає, що там було 800 тисяч каторжан). Міжнародна
Комісія досліджень Концтаборів (La Commission Internationale
Contre le Regime Concentrationnaire) підрахувала, що з 1930 по
1953 рік в таборах СРСР загинуло щонайменше 60 мільйонів
в’язнів. Додавши до них 16 мільйонів жертв голодомору та 25
мільйонів загиблих у війні, одержимо страшну цифру: 103
мільйони жертв Московщини з 1917 до 1956 роки. В основно-
му це були немосквини.

Скільки залишилося живих українців і скільки налічується
москвинів у СРСР? Московська статистика подає, що в 1926
р. в СРСР було 147027915 населення. З них москвинів -
77791724 (52,9%), українців - 31194976 (20%), інших - 38041815.
А в 1956 році в СРСР жило 208827 тисяч чоловік. З них: мос-
квинів — 144588 тисяч, українців — 36981 тисяча, інших —
57258 тисяч. Отже, населення збільшилося на 24,8% (на 61,8
млн.). Москвинів збільшилося на 41,4% (на 36,8 млн.), українців
збільшилося на 13,2% (на 5,8 млн.), інших — 16,8% (на 19,2
млн). Тобто за 33 роки в середньому москвинів збільшувало-
ся на 1,25%, українців — на 0,40%, інших — на 0,50% щороку.

До 1917 року приріст населення становив у Московщині
1,68%, а в Україні — 2,36%. Зниження приросту в усій імперії
можна пояснити втратами на двох війнах (за переписом 1959
р. в СРСР жінок на 20,8 мільйона більше, ніж чоловіків). Але як
пояснити зниження приросту українців з 2,36% до 0,40%. Тоб-
то аж на 600%? Це ж національна катастрофа. За 33 роки
така різниця приросту дає 23 мільйони. Отже, в 1959 р. ук-
раїнців мало бути 54 мільйони, а не 37, як подає московська
статистика. Де ж поділися ці 23 мільйони українців? Частина
тих, кого Московщина не вигубила голодоморами та розстрі-
лами, зникли у Головному статистичному Управлінні, в його
«статистиці»

Сто років тому француз А. де Кюстін писав, що московсь-
кий цар щороку проголошує обов’язкові для всіх підданих істо-
ричні «правди», пристосовані до політичних потреб того дня.-
Так і в СРСР.

Подивімося, як українці зникають у московській статис-
тиці, а на їхнє місце з’являються москвини. Далося взнаки,
що до 1926 р. багато української інтелігенції було змосковще-
но і в переписі називали себе москвинами, значна кількість
простолюду теж не називалися українцями, а звикли вважа-
ти себе малоросами, отже записувалася до москвинів. Навіть
національно свідомі українці записувалися москвинами, бо
не забули 1918-22 pp., коли в Україні розстрілювали людей
лише за те, що їхні прізвища кінчалися на «енко». Москвини
навмисно надають своїй самоназві «русский» двох змістів:
національний і державний («Мама турок, папа грек, а я рус-
ский человек»). І таких «русских человеков» в імперії було і є
більше, ніж самих москвинів. У СРСР 10 мільйонів немоск-
винів зазначили в переписі московську мову за свою рідну,
отже визнали себе за москвинів. Московщина завжди впер-
то накидає поняттям «Україна», «українець», «український»
лише ГЕОГРАФІЧНЕ значення, а не національне. Московщина
назвала НЕ Українська Академія Наук, але Академія Наук УРСР,
НЕ Спілка українських письменників, чи митців, чи музикантів,
але Спілка письменників (композиторів, художників тощо)
України. НЕ Українська комуністична партія, але КПУ, навіть
не українська історія, але історія УРСР. Навіть мові українській
Московщина надає змісту географічного, а не національного.
А Україною вона визнає лише УРСР. 3 цих теоретичних засад
випливає висновок надзвичайно великої політичної ваги: поза
УРСР не існує і не може існувати НІЧОГО українського. Поза
УРСР не може існувати українців. Отже, не потрібно там ні
шкіл, ні видавництв українською мовою. Цієї засади тримаєть-
ся московська «статистика». Всю людність Кубанщини, Дон-
щини, Ставропільщини, Північного Кавказу, Криму, Бессарабії,
Вороніжчини, Зеленого і Сірого Клинів (у Сибіру) записує вона
до москвинів. А це ж понад 12 мільйонів. Записують, не пита-
ючи людей. Люди не протестують, бо на кривавому досвіді
дізналися, що «не было там никаких украинцев, нет и быть не
может».

Вивезених з України і поселених по всьому СРСР українців
записували до москвинів. І вони боялися і слова вимовити.
Таких буде в СРСР, мабуть, не менше 15 мільйонів.

Рятуючись від московських катів в Україні, мільйони ук-
раїнців повтікали з України і поховалися в усьому СРСР. Зад-
ля безпеки змінювалися прізвища на московські. В переписі
вони самі записували себе москвинами. Скільки мільйонів
таких? Кілька мільйонів українських дітей, що виросли поза
Україною, змосковщилися. «Статистика» записала їх до мос-
квинів.

В СРСР жінок на 20,8 мільйона більше, ніж чоловіків. Чу-
жинці, які були в УРСР, кажуть, що в селах жінок втроє більше.
Тим-то в Україні багато українсько-чужинецьких подружжів.
Прізвище заміжньої жінки — чоловіче, отже московська ста-
тистика подружжя записує до московського, а не до украї-
нського.

Підрахувавши всі ці мільйони українців, записаних як мос-

(Закінчення розділу. Початок у №23)
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СМЕРТОНОСНІСТЬ МОСКВИНА
Русская страсть к разрушению есть творческая страсть.

М.Бакунін

(Закінчення. Початок на 6 стор.)

квини, назбираємо всіх українців щонайменше 72 мільйони.
Московщина вигубила 12 мільйонів. Залишається 60 мільйонів.
До цього числа прийдемо також, вирахувавши приріст (2,36%)
за останні 100 років.

Скільки ж є москвинів у СРСР?
Монархічна Московщина не дбала про азійські племена та

народи імперії: чувашів, черемисів, киргизів, татар тощо. Мос-
квини називали їх «русскими инородцами», не визнаючи їх
права на національне ім’я. Отже, тих «инородцев» приписали
до москвинів. Так само роблять і в СРСР, лише на твердішому
грунті. Московщина побудувала «инородцам» московські шко-
ли. Змосковщений півінтелігент пишається перед своїми зем-
ляками московською освітою, заохочуючи їх наслідувати
«культурних» москвинів, насамперед вивчати їхню мову. І
таких дуже багато, навіть серед народів старої культури, як
от татари чи туркмени. Надаючи їхнім національним назвам
лише географічного змісту, Московщина зараховує їх до мос-
квинів. Щоправда, московська «статистика» подає певну
кількість «русских инородцев» під їхнім національним ім’ям,
але та кількість значно менша за правдиву. їх має бути не
менш 80 мільйонів.

Беручи до уваги великі втрати і велику смертність у СРСР
і вираховуючи щорічний приріст 1,9%, можна вирахувати, що
подана московською «статистикою» кількість населення СРСР
202,8 мільйона перебільшена десь на 12 мільйонів. Вирахову-
ючи приріст чистокровних москвинів (1,68% щороку) за ос-
танні 100 років, знайдемо, що москвинів тепер не може бути
більш як 50 мільйонів. Так приходимо до справжньої кількості
в СРСР: українців — 60 млн. (32%), москвинів — 50 млн. (26%),
інших — 80 млн. (42%).

Оповівши дещо (далеко не все) про московське людомор-
ство, наведемо кілька прикладів московського нищення ук-
раїнської культури та історичних пам’яток. Азіати-кочовики
застосовують військову тактику «спаленої землі», відступа-
ючи, лишають ворогові землю без людей, без харчів, без жит-
ла. Так робила Московщина 1709 p., відступаючи перед шве-
дами, 1812 р. — відступаючи перед французами, 1941 р. —
відступаючи перед німцями. У 1941 р. московське військо
палило хліб на корені, переганяло на схід худобу, людей, ви-
саджувало в повітря навіть церкви, школи. Те саме робило і
німецьке військо, відступаючи в 1944 році. Обидва вороги
України хочуть мати її за свою колонію, отже використовува-
ли нагоду винищити якомога більше українців, щоби заселити
Україну своїми людьми. Московщина вивезла в 1941 р. з Ук-
раїни до Сибіру понад 1300 великих підприємств, понад 3 ти-
сячі залізничних ешелонів техніки, знищила 54 домни, 119
мартенів, майже все устаткування шахт і рудників. Москов-
щина та Німеччина знищили в Україні близько 16 тисяч
підприємств, 404, 11 млн. худоби та коней, 10 млн. свиней,
понад 10 млн. людей в Україні опинилися без даху над голо-
вою. Загалом руйнування в Україні оцінюються в 285 мільярдів
рублів.

Губернатор України А.Лєвашов наказав 1832 року вируба-
ти великий липовий 200-річний гай у Києві, що його насадив
митрополит П.Могила, а також тополі, що прикрашали вулиці
Києва. Ніякої потреби в тому нищенні не було; на вирубаному
місці жодних будов чи вулиць не збудовано, і стояло те місце
порожнє аж до 1863 року, коли кияни знову засадили його
деревами. Наступник А.Левашова М.Анєнков наказав виру-
бати природний гай на київських горах. Без дерев грунт киї-
вських гір почав зсуватися в Дніпро. Року 1920 приїхав з
Московщини до Києва Д.Сєлєзньов, якого московська влада
призначила на головного директора всіх київських гаїв. Він
наказав вирубати Могилин гай знову.

Гетьман К.Розумовський побудував у Батурині палац і на-
садив великий гай. Хоч той палац був 1922 року в жалюгідно-
му стані, проте його можна було відбудувати і заснувати там
велику школу. Замість цього московська влада зруйнувала
остаточно той палац, а гай вирубала. На тому місці було 15
років румовище і росли бур’яни. На цих прикладах (а їх є ще
тисячі) бачимо непереможну жагу і московської аристократії,
і московської «демократії». Нищити, нищити, нищити все гар-
не, красиве, культурне.

Національні історичні пам’ятники — це ЖИВІ свідки історії
народу, їхня мовчазна мова нагадує людям про боротьбу їхніх
предків за щастя нащадків. Ці живі свідки виховують у на-
ступних поколіннях нових борців за національні ідеї, пов’язу-
ють мертвих, живих і ненароджених у безсмертну націю.
Величезні стародавні будівлі, пам’ятники національним геро-
ям, їхні могили, мистецькі, малярські, різьбярські, літературні,
музичні твори творять з несвідомого загалу націю. Знищити
ті пам’ятки та пам’ятники, матеріальні й духовні — це один з
засобів знищити народ. Московщина почала нищити українські
історичні пам’ятки і пам’ятники на другий же день по нашій
поразці у Переяславі 1654 р. Нищить їх і досі. Особливо поси-
лила і прискорила нищення за останнє півстоліття. Згадуємо
лише дещо.

Всі народи осілої хліборобської культури мали — і мають —
культ предків. Народи мисливської, кочової культури (моск-
вини, татари) не мають культу предків. Деякі зберігають спо-
гади, але не культ. Народи хліборобської культури ставили
померлим пам’ятники, молилися перед тими пам’ятниками,
просячи допомоги предків. Так автоматично ті пам’ятники
стали символом богів, а потім і самі стали богами в уявленні
людей. Культ предків став частиною культу і духовності всієї
Європи, співтворцем якої була й Україна, де були тисячі   па-

м’ятників та скульптур. Українці просили не нищити, а пере-
дати до музеїв. Знищили, бо то — європейська культура. Мос-
ковські соціалісти М.Бакунін, С.Нєчаєв та інші закликали у XIX
ст., а В.Маяковський у XX ст. знищити всю європейську куль-
туру. Закликали до цього і московські монархісти, К.Лєонтьєв,
Ф.Тютчєв й інші.

В Україні були не окремі камені чи вбогі рештки історичних
будівель, а лише напівзруйновані великі храми, фортеці,
навіть міста. У Криму ще й у XVIII ст. стояли величезні, непе-
ревершеної краси мармурові храми з прекрасними колонами.
Після Атен та Риму тут були найбільші пам’ятки античної куль-
тури безмірної наукової вартості. Завоювавши 1783 року
Крим, Московщина зруйнувала ті храми. Свідок того вандал-
ізму англійський професор Е.Кларк даремно благав князя
Г.Долгорукого не нищити, а продати Європі за великі гроші. У
своїй книжці він запитує: «А що ж зробили би ті дикуни, якби
вони — не дай Боже — захопили Атени чи Рим?».

 Напівцивілізовані татари за кілька століть свого пануван-
ня в Криму пальцем не торкнулися до тих храмів, шануючи
їхню красу та богів, що їм храми були присвячені, хоч ті боги
не були татарські. «Народ-богоносец», «передовой, ведущий»
знищив ці європейські храми. Навіть продати не захотів. Ни-
щив, бо храми були живими свідками стародавньої високої
культури в Україні того часу, коли в Московщині не знали
навіть дерев’яних будов, а жили в ямах і живилися корінця-
ми, мушлями, сирою рибою.

Наші церкви Московщина почала нищити не 1917 року, але
200 років раніше. Нищили «богобоязненные христиане»- єпис-
копи. Московський князь Андрій Боголюбський 1169 року
сплюндрував Київ так, що татари 70 років пізніше вже не
мали що нищити. За свідченням іноземців, у Києві було 400
церков, він був багатший за тодішні Лондон і Париж. Церква
св.Василія в Києві з XIII ст. потребувала відбудови. Москов-
щина обернула її 1709 р. на військовий склад. Остаточно зруй-
нувала 1934 року, спаливши чудової краси іконостас. Київ
поставив огорожу навколо руїн церкви св.Ірини з 1037 року,
щоби зберегти ту стародавню історичну пам’ятку першого
сторіччя християнства в Україні. Московщина зрівняла її з
землею 1846 року, місце лишилося незабудованим півстоліт-
тя. Ті руїни доводили, що українці мали церкви вже 1037 року,
коли «старший брат» ще тільки «пню молился», як свідчить
московський історик.

Петербурзька академія мистецтв порадила урядові «Не
увлекаться южнорусской стариной», коли реставрує чи пе-
ребудовує українські церкви. Київ заходився 1842 року відбу-
дувати свою найстарішу, з X ст., Десятинну церкву, що її спо-
рудив ще Володимир Великий. Український архітектор, зна-
вець української стародавньої архітектури А.Меленський зро-
бив проект її первісного вигляду. Московський уряд на пораду
Академії мистецтв відкинув проект А.Меленського, а дору-
чив їй зробити інший. Вона зробила і доручила москвинові
В.Стасову будувати. На наказ Академії мистецтв він насам-
перед ЗНИЩИВ геть усі залишки Десятинної церкви, серед
них безцінні для науки написи, фрески, прикраси. На розчище-
ному місці побудував незграбну церкву в московському стилі.
Так Московщина реставрувала наші старовинні церкви в Пе-
реяславі, в Хоролі, у Володимирі-Волинському, в Овручі і чи-
мало інших.

Коли треба було відремонтувати портал Успенського со-
бору Києво-Печерської Лаври, Московщина використала 1901
року цю нагоду, щоби знищити всі «нежелательные следы
латинского влияния», — як пояснила московська Академія
мистецтв. Всередині собору знищили фрески, образи заснов-
ників: київських князів, митрополитів, гетьманів, козацьких
полковників, між ними і Б.Хмельницького та І.Мазепи, зама-
лювали стародавній розпис, знищили високої мистецької вар-
тості барокковий іконостас. А мали відремонтувати лише
ґанок. Нищила Петербурзька академія мистецтв, не безбож-
ники по 1917 році, а московські єпископи 1901 року. Те саме
вчинили з будівлею Київської Могилянської Академії, що на
сотні років старша за московські університети.

 Знищуючи 1775 року Запорізьку Січ, Московщина порозби-
вала всі могильні плити, хрести, пам’ятники і переорала за-
порізький цвинтар. Такого не робили ніколи татари, турки та
інші нехристи-’’ датські народи. У 1928 році, руйнуючи Мгарсь-
кий монастир, Московщина знищила на його цвинтарі всі мо-
гильні пам’ятники козацьких могил (на кожному було вирізьб-
лено ім’я), вирубала сторічні дуби; засипала монастирське
озеро, зруйнувала до основ монастирські будинки, що їх можна
б було використати хоча б уже й на склади. Тепер тут самі
бур’яни. Нищили не «релігійні забобони», а історичних свідків
колишньої волі України. З тою ж метою Московщина знищила
шведські та українські могили під Полтавою. Шведи хотіли
поховати своїх убитих в одній великій могилі, щоби потім
колись поставити пам’ятник їм чи бодай хрест, або перевез-
ти їхні останки на батьківщину. Московщина не дозволила, а
наказала поховати у 20 навмисно розкиданих по всьому полі
могилах. Щоб ніхто їх не знайшов, Московщина зорала все
поле, вирубала біля того поля ліс, і навіть ближчі хутори пе-
ренесла за сто кілометрів. Коли 100-200 років пізніше люди,
копаючи там глину, знаходили кістки, то московська влада
забороняла їм оповідати про це.

Після 1917 р. Московщина нищила українські історичні   па-
м’ятки вже відкрито, не ховаючись за «перебудови», за 40
років панування знищила, стерла з лиця землі українських
історичних пам’яток і пам’ятників ТИСЯЧОКРАТНО БІЛЬШЕ,
ніж монархічна Московщина за 300 років. Лише за два роки
(1934-35) знищено понад 40 наших стародавніх церков, серед

яких були такої мистецької краси, що Україні заздрили мис-
тецтвознавці Франції, Англії, Німеччини.

Насамперед руйнувалися дощенту церкви, що їх відбуду-
вав гетьман Іван Мазепа, хоч монархісти доти у Мазепиних
храмах нищили здебільшого його образи, написи, присвячені
йому, та інші сліди гетьмана. Так знищено храм св.Михайла,
що був перлиною світового мистецтва і що його відбудував
1705 року І.Мазепа. Така сама доля спіткала собор св. Мико-
ли, Братську церкву, де зберігалося багато наших історичних
пам’яток та документів, у ній був похований гетьман П.Са-
гайдачний та кілька наших визначних історичних осіб. Мос-
ковщина викинула їхні кістки на смітник. Церкву св.Михайла
Видубицького монастиря обдерла, церкву св.Георгія того ж
монастиря зруйнувала з фундаментом. Так знищили «мазе-
пинський» Видубицький монастир, що 850 років поширював
культуру і християнство у Східній Європі.

Московщина вишукувала і нищила кожну найменшу згадку
про гетьмана І.Мазепу так ретельно, що Україна фактично не
має історичних документів про нього, крім тих, що опинилися
поза межами московської імперії. Можливо, московські соц-
іалісти ненавиділи І.Мазепу класово? Відповідь дає інший факт.
Засновник Москви Юрій Долгорукий похований у Києві в
церкві св.Спаса. Святкуючи 800-річчя заснування Москви,
Московщина збудувала в цій церкві розкішний саркофаг, уро-
чисто переклала туди 1947 року його кістки.

 А труну українського князя Ярослава Мудрого, що стояла
у св.Софії, Московщина відкрила і пограбувала 1932 року.

Порушити могилу українець вважає за кощунність і вели-
кий гріх. Польща викопала прах Б.Хмельницького і знищила
його. Але пальма першості в нищенні належить Московщині.
«Все, що можна зробити, зруйнувати, знищити — бий, зни-
щуй, руйнуй. Ніякої шкоди не буде, бо не може бути. Музика,
малярство, різьбярство — нічого не варті, бо ж з них нема
жодної користі». Московщина безперервно нищить українські
національні скарби від Переяслава 1654 р. до сьогодні. В 1963
р. московський намісник України М.Подгорний погрожував
українським музейникам на пленумі ЦК КПУ- «Знаходяться
ще люди, які себе величають знавцями старовини. Вони на-
полегливо вимагають від уряду УРСР і від ЦК КПУ зберігати
та відбудовувати нікому не потрібні стародавні будови Ук-
раїни». Знищувати українські історичні документи Московщи-
на почала теж від Переяслава, а насамперед підписаний мос-
ковськими та українськими уповноваженими первісний (ори-
гінальний) документ Переяславської угоди, і навіть вірогідні
копії його в українських архівах. Після Полтави Московщина
підпалила 1718 року велику стародавню бібліотеку й архів
Києво-Печерської Лаври. Зайнявши 1915 р. Галичину, палила
українські бібліотеки і вивозила українські архіви. Знаючи, що
М.Грушевський має багато історичних документів, москвини
розстріляли з гармат його будинок і спалили 1918 року те
зібрання.

Війна 1941-1945 pp. показала Московщині, що Україна не
скорена, що українська молодь шукає української правди у
старих книгах та історичних документах, шукає причини по-
разки України. Московщина спалила 23 травня 1964 р. всі
документи українсько-московської війни 1917-1930 років, про
що вже згадувалося (пожежа в бібліотеці АН УРСР).

« Далекоглядний граф А.Орлов попереджав 1847 року, що
Т.Шевченко стане творцем української незалежної держави:
Тарасова Могила — це Сіонська гора України. Великий Тарас
став духовним сином, пророком України, продовжувачем
праці апостола Андрія Первозванного. Від дня поховання по
сьогоднішній день стережуть Тарасову Могилу ВСІ москвини:
чорні, білі, рожеві, червоні, не спускаючи ока з українського
Сіону. Сюди приходять поклонитися ЩОРОКУ ТИСЯЧІ українців,
хоч добре знають, що можуть заплатити втратою роботи,
в’язницею, Сибіром, бо московські жандарми (чорні і червоні)
записують їхні імена. Коли німецько-московський фронт
дійшов до Канева, офіцер артилерійської батареї одержав від
генерала-москвина наказ обстріляти ціль за поданими коор-
динатами: офіцер перевірив на карті координати і побачив,
що ціллю була Тарасова Могила. Офіцер був українцем і ско-
ригував стрільбу так, що снаряди перелітали могилу і падали
у Дніпро.

Відступаючи в 1941 p., Московщина не забувала руйнува-
ти українські святині, силкуючись перекласти провину на
німців. Так уже було заміновано Святу Софію в Києві, а зали-
шені в Києві енкаведисти мали висадити її в повітря. На ща-
стя, українці завчасно знайшли ті міни. Не встигли виявити їх
під Успенським собором Києво-Печерської Лаври, і від нього
залишилися руїни. Москвини замінували також багато найб-
ільших будинків у Києві і висадили їх у повітря через тиждень
після того, як німці зайняли Київ. За це німці розстріляли бага-
то українських патріотів.

Отже, українську культуру, господарство і самих українців
Московщина завжди нищила всіма засобами, робили це мос-
ковський уряд, московська церква, московське суспільство,
московський народ. Усі: царі, патріархи, єпископи, священи-
ки, міністри, губернатори, аристократи, багатії, монархісти,
ліберали, народники, демократи, соціалісти, інтернаціоналі-
сти, інтелігенти, мужики, босяки, офіцери, солдати, злодії, і
навіть в’язні-москвини в таборах і в’язницях. Нищили всі і
кожний — «расчленителей» імперії. І за триста років нищення,
руйнування ЖОДЕН МОСКВИН НЕ ЗАПРОТЕСТУВАВ. Навпа-
ки - ВСІ СХВАЛЮВАЛИ.

Малоукраїнські духовні раби переконують українців забути
московське нищення України, або хоч простити Московщині.
Вони посилаються на нашу українську культурність, на украї-
нське християнство, умовляють, що московський народ доб-
рий, от лише в дитячій доброті не розуміє, що робить. То,
мовляв, його провідники женуть його нищити, грабувати,
вбивати, знущатися з переможених народів. І коли тих пога-
них провідників не буде, все буде по-іншому. Яка наївність.
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– матеріали рекламного характеру.

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

СПІВЧУВАЄМО

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.: 0675416258; 0952304181; 0675416224.

17 червня 2020 року, о 14:50-14:55 годин, відбудеться перевірка
технічного стану місцевих автоматизованих систем оповіщення в
містах  і районах області включенням електросирен.

Колеги-підприємці смт. Бориня висловлюють щире співчуття ко-
лезі по роботі Наталії Володимирівні Оначишич з приводу велико-
го горя – смерті свекрухи.

Колектив Вовченського НВК  глибоко сумує з приводу смерті ко-
лишнього вчителя української мови і літератури, заступника дирек-
тора з виховної роботи Ярослави Осипівни  Пертак і висловлює
щире співчуття родині Іванусів із села Шандровець.

Колектив неврологічного відділення КНП «Турківська ЦРЛ» гли-
боко сумує з приводу передчасної смерті молодшої медичної сест-
ри Наталії Олексіївни Маслиган і висловлює щире співчуття рідним
і близьким покійної.

Сім’я Мельник глибоко сумує з приводу смерті Олени Степанівни
Турянської і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійної.
Вічна їй пам’ять.

МОХНАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади особи місцевого
самоврядування – спеціаліста-
землевпорядника .

Вимоги: вища освіта відповідного
професійного спрямування за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем спеціал-
іста, магістра, бакалавра, стаж робо-
ти за фахом (відповідно до вимог), на-
вички роботи на ПК.

Потрібні документи: заява, особова
картка (форма № П-2ДС) з відповід-
ними додатками, копія документів про
освіту, паспорта, декларація про до-
ходи за 2019 рік, фотокартка, розмі-
ром 4х6, медична довідка про стан
здоров’я.

Термін подання документів: упро-
довж 30 календарних днів від дня опуб-
лікування оголошення в газеті про
проведення конкурсу.

 Конкурс відбудеться 14 серпня.  До-
даткову інформацію можна отримати
в Мохнатській сільській раді.

Адреса: с.Мохнате Турківського р-ну
Львівської області, вул. Івана Франка,1.

  Тел.: 0676751134, 0954288920,
0972521452.

Після закінчення 9-го класу, під час ка-
нікул, я і ще троє моїх шкільних друзів –
Василь, Іван і Богдан – одного вечора   по-
верталися додому після кіносеансу. Ди-
вилися двосерійну кінокомедію «Це ша-
лений, шалений, шалений світ». Вечір був
тихий і місячний, небо – ясне і зоряне.
Ми вийшли на рівний відрізок дороги, без
поворотів, приблизно 300 метрів. По
обидва боки ледь виднілися будинки з
городами та огорожею.  По цьому відрізку
дороги ми пройшли десь метрів 60. Ішли
однією шеренгою, повертаючи голови
один до одного, голосно ділилися вра-
женнями від побаченої кінокомедії і смія-
лися. Зліва дороги,  метрів за 20-25,  сто-
яв будинок колгоспного бухгалтера і біля
нього світив вуличний ліхтар. Але і без
ліхтаря було видно на велику відстань. Я
йшов всередині цієї маленької шеренги,
з правого боку від мене Іван, а з лівого
мій тезка Василь, а  далі  – Богдан. У
якийсь момент я глянув уперед, на доро-
гу. За 8-10 м від нас я побачив те, що до
сьогоднішнього дня не можу забути і по-
яснити сам собі.

 Як би цю ситуацію і побачене точніше
описати? Над полотном дороги (на ви-
соті 20-25 см),  назустріч нам йшла фігу-
ра, точніше – пливла (бо ніг я не бачив),
заввишки 2,5 м, Над головою у неї, як у
святих, був жовтувато-світлий німб, що
світився. Обличчя сховане за прозорою
плівкою. Мені здалося, що воно коричне-
во-світлого відтінку 35-річного чоловіка.
Разом з німбом це виглядало, наче
якийсь прозорий скафандр (або шолом),
надітий на голову. Одежа була срібно-
сірого, ледь-ледь зеленуватого кольору,
від плечей і донизу. Рук і ніг я не побачив.
Здавалось, що якась сутана або плащ-

накидка надіта на тіло. Воно не було зем-
ного походження. Хоча риси обличчя
були, як у людини. Зараз я би це  тіло
назвав астральним і зрівняв би  з тими,
що показують у фільмах про привидів.
Страху в мене на цей час не було. Скорі-
ше – цікавість. Дивився я на нього 2-3
секунди. Після  цього я  знепритомнів і
нічого не пам’ятаю. Прийшов до тями
якимось незвичним чином. Спочатку по
всій спині «полізли мурашки»,  охопила
хвиля тепла по всьому тілу й одночасно
відчуття сильнішого страху, я би сказав
навіть якогось жаху. Одночасно й волос-
ся на голові стало дибки. Інтуїтивно провів
по ньому рукою, воно було стояче, жор-
стке, як з тоненького дроту. Таке «вклю-
чення» тіла і приведення до нормально-
го стану тривало 3-4 секунди. Після цьо-
го, волосся стало м’яке, моментально
пройшов страх. Перше, що  я зробив, то
швидко озирнувся. Кортіло подивитися на
незнайомця ще раз. Зразу  виникла дум-
ка: де він подівся? З пам’яті нічого не
було стерто до побаченого мною. Але на
дорозі вже нічого не було. Скільки три-
вало моє відключення від нормального
стану, я не знаю. Я стояв на дорозі.  Уже
після того побачив зліва від себе  свого
товариша Василя. Він ще був у непритом-
ному стані. В мене вже страху не було, і я
з цікавістю  став розглядати Василя. Рот
у нього був  відкритий, очі не заплющені,
одна нога була трохи попереду другої –
майже як при ходьбі при пантомімі. Я
протягнув  руку, щоб торкнутися його пле-
ча, як він легенько стрепенувся, і тут я
побачив, що його волосся піднімається
вгору. Я погладив його рукою, і воно було
жорстке, як і в мене. Через пару секунд
він прийшов до тями. І я спитав: «Ти його

бачив?» На що він мені відповів: «Я не
зрозумів, що це таке». Уже вдвох ми ди-
вилися на дорогу – то назад, то вперед,
бо біля нас не було ні Івана, ні Богдана.
Ми стали їх гукати. Дорога в цьому місці
була  5 метрів завширшки, а по обидва
боки були канави. Справа за канавою
знаходився  город – вище рівня дороги
десь біля метра,  обгороджений колю-
чим дротом.  У землю були вбиті дерев’-
яні кілки, до яких прикрутили колючий
дріт у дві нитки –  на висоті метр одна від
одної.  Глянувши направо, я побачив
Івана, який стояв на колінах, руки його
були розведені трохи ширше плечей, і
зачеплені колючками за рукави піджа-
ка. Ми підійшли до нього. Приходив він
до нормального стану таким же чином,
як  і ми. Іван був трохи опецькуватий і вай-
луватий, із  постійно розчервонілим об-
личчям. Він не міг іти. То ми його взяли
під руки і акуратно вивели через канаву
на дорогу. Його лице було бліде і він ніяк
не міг оговтатися.

Богдана ми побачили на протилежно-
му боці, на плоті. Руки його були засунуті
між галуззям, з якого  зробили  тин, що
обгороджував двір з городом, на висоті
170-180 см. Підійшовши з тезкою до Бог-
дана, і ще не встигли торкнутися до його
рук, як  він став приходити до тями через
той же страх і підняте волосся дибом.
Коли ми вже всі були на дорозі, переки-
нулися деякими фразами,  я сказав: «По-
бігли звідси!». І решту дороги до мого дому
ми  бігли.

Зупинилися ми вже біля гаража кол-
госпної пожежної машини. Над його две-
рима  висів прожектор, який всю ніч горів.
Ми оглянули себе, чи не замащені, обго-
ворили цю нічну пригоду. Хоча поперед-
ньо, ще там, на місці пригоди, я питав
Івана і Богдана, як вони потрапили один
– на дріт, а другий – на пліт? Чи може їм
допоміг інопланетянин? Але вони нічого
не могли згадати. Відключив він нас од-
ночасно, щоб ми не змогли зустрітися з

ним близько, але приходили ми до тями
не одночасно. Не знати, як довго мої
друзі перебували б у такому стані, якщо б
я не торкався їх. Після цього ми розійш-
лися по домівках. Зразу я розповів усе це
батькові. Він вислухав і  сказав, що ми
бачили ангела, але нам він не міг пока-
затися. Я запитав: «Чому?»  На що бать-
ко відповів: «Тому, що ви ленінські діти».
(Тоді  я вже був комсомольцем). А бать-
ко був дуже віруючим. Довгий час все це
було для мене великою загадкою. Я час-
то згадував цей випадок. І якщо десь за-
ходила розмова про щось неймовірне,
то мою розповідь сприймали, як байку.
Мене завжди мучило питання: чому ми
вдвох залишилися стояти на дорозі, а
двоє  інших моїх друзів  були  розкидані
(переміщені)?

Ну ось стисло про те,   про що  ми ще
нічого не знаємо, або тільки можемо здо-
гадуватись. Без зброї убивчої, без бійки –
нейтралізувати іншого і не завдати йому
ніякої шкоди… І як  тоді  не повірити в
Бога?

P.S. Після цього в мене в житті були ще
два випадки, які допомогли мені зали-
шитися  живим. Я б сказав, не без допо-
моги якогось ангела-охоронця. Але це
вже з іншої області пізнання. Цей випа-
док може   бути підтвердженням версії
нашого походження і життя на землі про-
фесора Ернеста Мулдашева – башкирсь-
кого вченого-медика.

На сьогоднішній день вже одного то-
вариша немає в живих – Богдана. Про
Івана в мене нема ніяких даних, де пере-
буває. Кажуть, що обоє в житті були п’я-
ниці. Тезка Василь проживає у Львові.
Після бурхливого життя прибився до од-
ного із вірувань і проводить просвітниць-
ку роботу серед своїх братів і сестер. Я
уже на пенсії, живу на Херсонщині;  після
скитань по світу, ще більше полюбив свою
Україну і вірю в Бога та долю.

Василь ЯСЕНИЦЬКИЙ.
P.S. Описана історія справді мала

місце, адже  це підтвердили його од-
нолітки, які ще сьогодні живуть в с.
Бережок. Коли  вона трапилася, п. Ва-
силь поділився враженнями зі своїм
товаришем Ярославом Тириком, сьо-
годнішнім директором Лімнянського
НВК.

ІНОПЛАНЕТЯНИ ПОБУВАЛИ В КАРПАТАХ
Очевидне-неймовірне –  в с. Лімна

Коротко опишу свою зустріч з позаземним творінням. Народився я в кар-
патському селі Бережок. Село невелике, розташоване на берегах Дністра –
за 15 км від його витоку. У 9-й та 10-й  класи я ходив у школу сусіднього села
Лімна. До школи і сільського будинку культури трохи більше 1,5 км.

БЕРЕЖІТЬ СВОЄ МАЙНО
Працівники Турківського відділення поліції нагадують

жителям району, що у весняно-літній період зазвичай
активізовуються крадії, які в різний спосіб та під різни-
ми приводами намагаються заволодіти чужим майном.

Так минулого тижня було зафіксовано й розкрито 4  подібні
випадки. У м. Турка 27-річний місцевий житель, гр. К., вчинив
крадіжку  автодеталей з автомобіля жителя райцентру. До
речі, в поле зору правоохоронців він уже потрапляє не впер-
ше. Наступного дня,  в цього ж таки громадянина, інший мо-
лодий чоловік, гр. Б., викрав з оселі магнітолу, а житель рай-
центру,  гр. Ж., поцупив у  турківчанки мобільний телефон.
Потерпіла від крадія й уродженка с. Шум’яч, що мешкає у
нашому місті. У цьому приміському селі місцевий житель,
який зловживає алкоголем   і досить часто займається зло-
дійським промислом, проник в її батьківську оселю й вик-
рав чавунні кухонні плити.

До речі, в селах подібні крадіжки є непоодинокими, адже
пустих хат сьогодні не десятки, а сотні. Власне вони є при-
манкою для любителів легкої наживи. Працівники поліції
просять  сільських голів, працівників сільських рад взяти під
контроль такі будинки, адже дільничний інспектор, в зоні
обслуговування якого мало не половина району, просто не в
силі усе проконтролювати.

Василь ВАСИЛЬКІВ.


