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Церковний комітет та парафіяни церкви Святого Миколая с.
Верхнє Висоцьке щиросердечно вітають з ювілейним днем
народження настоятеля церкви о. Федора і бажають шанов-
ному ювіляру міцного-міцного здоров’я, звичайного людсько-
го щастя, тепла і поваги від добрих людей, любові й пошани від
рідних дітей,  щоденної опіки Святої Богородиці та захисту Ан-
гела-охоронця.

Скільки ще попереду? Хто знає,
Що Господь призначив у житті?
Якнайдовше хай воно триває,
Хай дороги стеляться прості.
Хай благословить Господь Вас щед-

ро,
Доброту утверджує й любов,
Зміцнює здоров’ям, мир дарує,
Радість звершень, силу молитов.
Щоб були щасливі Ви в родині,
Серед близьких, друзів, в свя-

щенстві!
Благодаті Божої, людської шани,
Многих і благих Вам літ в житті!

Наймолодшу сестру – Галину Миколаївну Ку-
зьо, жительку м. Турка – із золотим ювілеєм
вітають сестри Надія, Ярослава, Марія, брати
Іван та Михайло із родинами.

Дорога наша сестричко, прийми наші най-
щиріші вітання і побажання міцного здоров’я,
особистого щастя, невичерпної енергії і насна-
ги у всіх твоїх добрих справах. Хай у твоєму домі
завжди панують мир і  злагода, у серці – добро-
та,  а у справах – мудрість та виваженість. Не-
хай доля і надалі буде прихильною до тебе, да-
руючи радість життя, незрадливу
удачу, вірних і надійних друзів!

Нехай  цвітуть під небом
синьооким

Ще довго-довго дні й
літа,

А тиха радість, чиста
і висока,

Щоденно хай до хати за-
верта!

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  ніг, немов вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід творить з буднів

свята,
А Господь дарує довгих- довгих літ!

29 червня святкуватиме свій золотий ювілей добра, щира,
любляча і турботлива  дружина і матуся, жителька с. Нижнє
Висоцьке – Катерина Миколаївна Марчишак.

Люба наша матусю, щоб на душі завжди було спокійно і теп-
ло, за вікном для Вас щоб співали птахи, щоб у житті все було
мирно і спокійно. Нехай усі Ваші дні будуть
наповнені любов’ю рідних і міцними об-
іймами. Міцного Вам здоров’я, Божого бла-
гословення. Хай Матінка Божа, Цариця
Свята, дарує Вам многії і благії літа!

Нехай душа співає і сміється,
Купається у сонячній росі.
Хай любиться і сонячно живеться
Хоч сотню років в радості й красі!
Бажаєм сонця, щастя, миру й світла,
Здоров’я зичим Вам – з роси й води!
Щоб, як троянда, доленька розквітла
І Ви були щасливою завжди.
 З повагою і любов’ю –  чоловік Василь, сини Володимир та

Віталій.

Настоятель, протопресвітер о. Ігор, церковний комітет, хо-
ристи і парафіяни церкви Успення Пресвятої Богородиці м.
Турка щиросердечно вітають з ювілеєм добру, щиру, активну
людину, ревного християнина,  голову церковного комітету –
Володимира Лук’яновича Кітраля – і бажають шановному юв-
іляру  міцного здоров’я, душевного тепла, достатку, миру, сімей-
ного затишку на многії і благії, даровані Господом літа.

Ювілей життєвий – то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік,
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає,
І душі не гасне світлий оберіг!

Похресниця Марина щиро вітає свою найрі-
днішу хресну маму із с. В. Висоцьке – Дарію
Володимирівну Надич – з її прекрасним золо-
тим ювілеєм , який вона
відсвяткувала 25 червня.

Коли народжується дити-
на, на небі з’являється
зірка, яка освітлює шлях
протягом усього життя.
Дорога моя хресна, я ба-
жаю, щоб Ваша зірка ніколи
не згасала, а з роками світила
ще  яскравіше. Сьогодні хочу Вас
я привітати з прекрасним святом  у Вашому
житті, нехай завжди Вам світить сонце ясне,
будьте для мене завжди молоді!

Я дякую Богу, що Ви в мене є,
За доброту і посмішку в очах,
За руки ласкаві, що до Христа тримали,
Я Вас люблю, люблю Вас повсякчас.
Нехай Господь дарує Вам здоров’я,
Щоб у житті не знали Ви біди.
Натхнення, щастя, радості, любові,
Ідіть вперед – до світлої мети.
Ви вчитель від Бога, прекрасна людина,
Доземний уклін, дорогенька моя.
Хай стелиться довго життєва дорога,
А гомін дитячий у Вас не зника.
Живіть до 100 років – в любові і щасті.
Гордіться Ви тим, що у Вас уже є:
Коханий, дві дочки, зяті і онуки,
Хай Матінка Божа всіх  вас береже!

Дорогу дружину, люблячу і турботливу матусю, щиру, дбайли-
ву, найкращу  у світі бабусю – Галину Миколаївну Кузьо – з юві-
лейним днем народження від щирого серця і з великою любо-
в’ю вітають чоловік Зиновій, дочка Анна, син Андрій, зять Юрій,
онучка Софійка та вся велика дружна родина і бажають, щоб
Господь благословляв рідну їм людину міцним
здоров’ям, сімейним затишком, достатком,
миром, радістю на кожний прожитий день.

Щиро вітаємо Тебе із святом урочис-
тим,

Дякуємо Богу, що Ти є на землі.
Хай над Тобою небо буде чисте,
Радісно на серці, повно на столі.
Хай стелиться життя розмаєм
І хилить щастя повен цвіт.
Ми від душі Тобі бажаєм
Здоров’я міцного і многая літ!

Пам’ятаймо:   береженого Бог
береже. Останнім часом COVID-19
досить-таки швидко поширюється
не лише на Львівщині, а у нашому
районі. За інформацією медиків, оф-
іційно підтверджених  інфікованих
осіб у нас , станом на 25 червня,
19. Хоча насправді, якщо б всім, хто
має симптоми захворювання, зро-
били ПЛР-тести, ситуація була б
значно гіршою. А тому не треба іро-
нізувати, а дотримуватися всіх
прописаних карантинних обмежень
та, більше того, спонукати до цього
близьких, рідних і знайомих. Не вар-
то нехтувати цими нормами й зак-
ладам торгівлі, які сьогодні пуска-
ють  в приміщення покупців без
масок, можна сказати, в необме-
женій кількості. Чітко повинна пра-
цювати у цьому плані поліція. Пору-
шив карантинний режим – плати
штраф. Покарання гривнею – це
найефективніший спосіб привести
людину до порядку.

Багато розмов сьогодні ведеть-
ся й про те, де і як можна зробити
тести? Чи то швидкі,  імунофер-
ментні, а чи полімеразноланцюгові.

Вкотре нагадуємо, що на базі КНП
«Турківська ЦРЛ» сформовані дві
бригади, які проводять швидкі тес-
ти і беруть аналізи, в разі необхід-
ності, на два інші. Згідно наказу де-
партаменту охорони здоров’я ЛОДА
«Про організацію проведення тес-
тування методом  ІФА», від 29.05.
2020 р., №384, аналізами, що пов’я-
зані з  COVID-19, займається вто-
ринка за скеруванням сімейного
лікаря. Дуже часто, не знаючи того,
люди звертаються до сімейних
лікарів і вимагають провести їм ла-
бораторне дослідження. Тут не зай-
вим буде повідомити, що первинна
ланка медицини проводить наступні
аналізи та дослідження: загальний
аналіз крові з лейкоцитарною фор-
мулою,  загальний аналіз сечі, глю-
коза крові, загальний холестерин,
вимірювання артеріального тиску,
електрокардіограма, вимірювання
ваги, зросту, окружності талії, швид-
кий тест на вагітність, швидкий
тест на топонім,   швидкі тести на
ВІЛ, вірусні гепатити.

За інформацією директора КНП

«Турківська ЦРЛ» Костянтина Коро-
бова, вчора він уклав угоду із
Стрийською лабораторією, яка про-
водитиме тест імуноферментного
аналізу. З допомогою цього аналізу
виявляють наявність антитіл в
організмі. Його проводять особам з
симптомами  COVID-19, пневмонія-
ми, контактними особами, медич-
ним працівникам, що працюють з
хворими на COVID-19. І якщо цей
тест покаже позитивний результат,
тоді людина повинна здати зразок
для ПЛР-діагностики. Термін дос-
тавки зразків до лабораторії зале-
жить від типу пробірки. Протягом
24годин  – з використанням пробірок
з активатором згортання, протягом
48 годин – у разі використання про-
бірок з активатором згортання та
розділювальним гелем. Ці тести
пацієнтам з підозрою  на захворю-
вання COVID-19 роблять безкош-
товно. А для тих, хто хоче виїхати
за кордон (а там, як відомо вимага-
ють результати аналізу на захво-
рювання на COVID-19). Не варто об-
бивати пороги медзакладів, а прий-
ти у приватну лабораторію, при-
міром «Унілаб», зробити ПЛР-тест,
і якщо він негативний, можна поїха-
ти на заробітки. Щоправда,
вартість тесту в межах півтори
тисячі гривень.

І на завершення, вкотре нага-
дуємо про настільну вимогу ме-
диків – дотримуватися карантин-
них заходів   вдома, на роботі, у
громадському транспорті, в зак-
ладах торгівлі та на вулиці.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

НАДТО РАНО РОЗСЛАБИЛИСЯ
Коронавірусна інфекція  нікуди не поділася і загрожує кожному з нас

На початку введення карантину, три місяці тому, коли ко-
ронавірусна інфекція ще не мала швидкого поширення в Ук-
раїні, ми всі, дослуховуючись до порад медиків та представ-
ників органів влади, більш-менш дотримувалися визначених
обмежень, у такий спосіб захищаючи себе, своїх дітей та онуків,
оточуючих нас людей. Але під впливом фейсбучної інформації,
де окремі писаки насміхаються, мовляв, ніякого коронавірусу
немає, все це вигадки, комусь це вигідно, ми розслабились і
втратили пильність. Можливо це частково й так. Втім, коли
інфекцію підчепить хтось із рідних чи близьких, тоді всі ці нісе-
нітниці виглядають популістичними і безглуздими.
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25 червня відсвяткувала свій ювілей чудова жінка:
жінка-радість, жінка-посмішка, жінка-чарівність – Дарія
Володимирівна Надич –  директор Верхньовисоцького
НВК.

Летять роки, приходять нові учні, а школа для Вас – це
частина Вашого життя. Час не стоїть на місці, разом з ним
змінюються вимоги до освіти, з’являються нові стандарти
навчання. Щоб все це працювало та примножувалося,
потрібен керівник, котрий здатний вивести
школу на високий рівень. Таким керівни-
ком – енергійним, творчим, цілеспря-
мованим –  є Дарія Володимирівна,
умілий організатор, компетентний пе-
дагог, вимоглива до себе і до своїх ко-
лег. Може кожного зрозуміти, прийня-
ти, пробачити і завжди готова протягну-
ти руку допомоги як учням, батькам, так і
вчителям. Ми бажаємо Вам, шановна,  не-
впинного  руху вперед, здійснення усіх планів
та задумів, а підґрунтям щасливого життя та плідної про-
фесійної діяльності будуть всі добрі  Ваші справи. Хай буде
міцним здоров’я, серце, сповнене любові і добра, натх-
ненна душа і щирі почуття. Щоб життя було світлим і раді-
сним, як світлий святковий літній сонячний день, а дружні
привітання додадуть життєвої наснаги у скарбничку Вашої
душі. Нехай шана Ваших учнів і вчителів буде подякою Вам
за  плідну працю, чуйність, уміння творити добро. Щоб
поряд з Вами була працьовита, віддана і випробувана в
штормах славна команда, яка завжди підтримуватиме во-
гонь Ваших незгасних ідей і помислів.

Живіть і радійте, і, радіючи, живіть!
У душі бережіть Заповіді Божі.
Зустрічайте з надією вранці світло зорі,
З посмішкою зустріти вечір Бог допоможе.

24 червня відсвяткувала свій прекрасний ювілей – 30
років –  кохана дружина, дорога дочка, любляча і  чуйна
матуся, турботлива онучка, жителька м. Турка – Іванна
Ігорівна Дец-Макар.

Бажаємо найдорожчій нам людині міцного здоров’я,
родинного тепла, сімейного благополуч-
чя і Божої опіки на многая і благая літа!

У цей святковий світлий день,
Коли настав  твій ювілей,
Ми щиро всі тебе вітаєм,
Добра і радості бажаєм..
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята.
Христос хай здоров’я міцне посилає
На довгі, щасливі й  благії літа!
З любов’ю – чоловік Микола, донечка Яринка, батьки,

баба Софія  і вся родина.

 З великою любов’ю і від щирого серця вітаємо із  пре-
красним життєвим святом – золотим ювілеєм –  дорогу
братову і тітку Валентину Миколаївну Гуляк.

Бажаємо люблячій  ювілярці  міцного здоров’я – з
роси і води,  великого людського щастя,
радості, добра, сімейного затишку, благо-
получчя та  довголіття.

В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!

З любов’ю і повагою – швагро Василь, братова Марія,
племінники Василь з сім’єю, Михайло з сім’єю, племінни-
ця Іванна.

Дорогу куму, люблячу, добру,  щиру хресну маму, житель-
ку с. Верхнє Висоцьке – Дарію Володимирівну Надич – з
ювілеєм щиро вітають куми Володимир і Любов Созанські
і похресниця Надія.

Бажаємо Вам, шановна, міцного здоров’я, миру, дос-
татку, сімейного затишку, родинного тепла. Нехай Боже
благословення і покров Пресвятої Богородиці бережуть

Вас на довгій життєвій дорозі.
З ювілеєм щиро Вас вітаєм,

Бажаєм радості й добра.
Щиро Богородицю благаєм,
Щоб Своїм покровом обняла.
Нехай спливає благодать не-

бесна
На Вас усюди й повсякчас.

Хай ангелів заступництво небес-
не
На всіх шляхах оберігає Вас.

ЩОБ НА ОНОВЛЕНІЙ
ЗЕМЛІ ВРАГА НЕ

БУЛО СУПОСТАТА
За це все своє  свідоме життя бореться наш

земляк Володимир Мись
Ось уже 6 років з часу російської агресії на Сході України живе тривогою і чеканням, болем і

переживанням за сина, за його бойових побратимів, а відтак за долю нашої держави, велика
патріотка, знана на Турківщині людина, втомлена роками, але нескорена духовно, коли йдеть-
ся про українські інтереси, жителька с. Ясениця – Стефанія Мись. Про неї, та про її патріотич-
ну родину, знають не лише на бойківських теренах, а й далеко за межами краю. І лише за те, що
вона виховала винятково чесних, не словесно, а дієво, патріотичних дітей, яким і на гадку не
приходило, щоб використовувати патріотичну риторику задля здобуття посади, як це часто
бачимо в наших реаліях, її можна назвати Мати-Героїня, вклонитися низько до землі.

Я не знаю в нашому краї людини, яка б полишила сім’ю, роботу, мирне благополуччя і, взявши зброю,
на поклик власного сумління, пішла на фронт не заради слави, не заради вигоди , пільг чи нагород, а
заради порятунку України, за її майбутнє, за майбутнє дітей та онуків, зрештою, за всіх нас із вами. Це
про сина п. Стефи – Володимира. Він уже шість років на фронті. Певна річ, часто виснажений у боях,
але непохитний в ідеї.

Я пригадую своє перше знайомство з Володимиром. Це була тепла осінь 2014 року. Час короткотри-
валої відпустки. Спершу відвідав дружину й дітей у Чернівцях, де мешкає, завітав і в рідну Ясеницю до

матері. Його гостинно зустрічали рідні, земля-
ки. Тоді, на початку війни, тих, хто приходив у
відпустку з фронту, по-особливому шанували,
дякували, такими гордилися. Це вже зараз  цей
людський ентузіазм дещо пригас.

Скориставшись нагодою, і ми запросили Во-
лодимира до редакції. Коли поріг переступив
скромний, міцної статури, впевнений у собі чо-
ловік, найперше подумалося: «Оце воїн! Оце
козак! Не те що з автомата чи кулемета, він
міцною рукою може з одного удару вбити мос-
каля-загарбника.» (Зрештою, в його бойових
буднях можливо таке й було). Уже з перших хви-
лин розмови стало зрозуміло: Володимир –
добра, щира, добродушна людина, коли йдеть-
ся про звичне життя, а якщо про інтереси Ук-
раїни, про її захист – безкомпромісний, вмоти-
вований, до останньої краплини крові відданий
національній ідеї, та ненависний до ворога.
Слова  Провідника українських націоналістів
Степана Бандери  «ні на що не здадуться
навіть найкращі нагоди і готовність допомогти,
якщо сама нація не виборює й не кує своєї долі
власною боротьбою» завжди були і є для Во-
лодимира не просто висловом, а глибоко усві-
домленим життєвим принципом. І, як показа-
ло життя, він його дотримав зразу ж, як виник-
ла потреба стати до боротьби. Будучи багато
років активним членом патріотичної організації
«Тризуб» ім. Степана Бандери,  у 2014-му пішов

добровольцем у   бойовий підрозділ «Правий сектор», який, власне, виник на основі національно-
патріотичної громадської організації.

Ми довго спілкувалися з Володимиром, хоча про війну він розповідає неохоче. Мовляв, що розповіда-
ти, боротися треба й перемагати. Пригадую, тоді він був надто подивований, що є чимало людей, котрі
не можуть повірити, що справжні патріоти йдуть воювати не за гроші, не за якусь вигоду, а за ідею.
Власне, його бойовий приклад спростовує матеріальні домисли і стверджує ідейну складову.

За 6 років з боями, з перемогами, а  іноді, на жаль, і втратами, підрозділ нашого земляка пройшов
по всій лінії зіткнення Донецької області. І що особливо дивує: досі Володимир не має статусу учасника
бойових дій. Хоча є тисячі «патріотів», що отримали «УБД» , та й навіть державні нагороди, відсидівши
декілька місяців  у тилу, або ж побувавши десь у третій лінії оборони. Не йдеться про тих, хто справді
воював, віддано виконуючи обов’язок, як Володимир, а тих, хто зміг  «приклеїтися» до шанованої
когорти героїв.

Нещодавно, дізнавшись про поранення Володимира, а відтак  лікування у госпіталі м. Дніпро, зате-
лефонував йому. Після проведеної операції наш славний земляк вже готувався до виписки. На моє
запитання: чому так тихенько розмовляє по телефону, відповів, що не хоче заважати іншим поране-
ним, що лікуються з ним в одній палаті. Природно, в мене виникло запитання, чи має намір, після
одужання, відвідати рідні Карпати? Виявилося, що бажання таке є, й навіть велике, але справа захисту
України, там, на фронті, де кожен день ризикують життям і здоров’ям його бойові друзі, на даний час
є важливішою. Я зрозумів, що Володимир не може собі дозволити відпочинок, коли російські окупанти
лютують, обстрілюючи   наші позиції, порушуючи всі угоди й домовленості.  Та й бойовий досвід Володи-
мира , здобутий за 6 років, справді є надзвичайно важливим. Без жодного пафосу чи возвеличення, він
може в будь-яку хвилину згодитися (в контексті вирішення бойових завдань, що стоять перед підрозд-
ілом).

Так, він, без перепочинку, повертається на фронт. Там зараз гаряче. Там вирішується доля України,
наше майбутнє. В скреготі зброї, у вибухах мін і свисті куль. Так велить йому серце, так диктує грома-
дянський обов’язок. Власне за таку позицію вся Турківщина, зрештою вся патріотична Україна,  кла-
няється Герою.

Як і 6 років тому, в часі нашої першої зустрічі, Володимир  глибоко переконаний, що, попри підлі
обмани, реваншистські, вміло замоскавані спроби наших ворогів, старання «агентів впливу», яких у
нас не бракує  і яких щедро підживлює Росія, Україна обов’язково переможе. Тому, що за нами –
правда, з нами – Бог, а в обороні української ідеї стоять тисячі відданих патріотів, для яких не кар’єра,
не посада, не власна вигода, а Україна – понад усе. Для них мета життя – бачити Україну квітучою,
щасливою і заможною, справді вільною, не обдуреною і приниженою. Такою, як хотіли бачити її Тарас
Шевченко, Іван Франко, Степан Бандера,  Євген Коновалець, В’ячеслав Чорновіл  та інші. Де на онов-
леній землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.

Василь ВАСИЛЬКІВ.



26 червня 2020 року           «БОЙКIВЩИНА»                        3 стор.

Сьогодні я вітаю з  ювілейним днем народження, який
святкує 25 червня,  чудову жінку, красиву на вроду і так само
прекрасну гарячим серцем, розумну, ласкаву і дбайливу –
Дарію Володимирівну Надич – жительку с. В.Висоцьке, тала-
новитого  філолога, директора Верхньовисоцького НВК. Вона
– моя хресна мама, вимогливий вчитель, дорога і кохана лю-
дина, яка принесла в моє життя світло науки  і ніжну любов!

Мила хресна! Я вітаю Вас і бажаю  Вам щастя! Бажаю Вам
чудового та   яскравого життя! Нехай  оминають усі негараз-
ди, а Ангел- охоронець  стане Вашим незмінним супутником.
Хай люди, які Вас оточують, приносять лише світлу радість і

теплу любов! Зберігайте свій оптимізм і
здатність радіти –  на довгі роки!

Якби змогла я зняти з неба дві зорі,
Чи райдугу сплести у перевесло,
Тоді б, напевно, дари ці
Я в подарунок Вам принесла.

Але, по немочі людській,
Я не здійсню цього бажання,

Тому бажаю від душі –
Здоров’я, щастя і кохання!

 З повагою – похресниця Любов Сеничич.

Дорогу матусю,  турботливу і чуйну бабусю, жительку м. Тур-
ка – Іванну Іванівну Кузьо – зі славним ювілеєм – 85-річчям
з дня народження –  сердечно вітають дочки Галина і Ольга
з сім’ями, сім’ї Яцкуляків і Кузів.

85 – прекрасний ювілей! Ювілей мудрості, життєвого досв-
іду і цінних знань. Нехай він не засмучує, а тільки надихає,

приносить радість, а чуйне материнське серце
відчуває радість і гордість за своїх дітей і онуків.

Довгих Вам років життя і Божого благословен-
ня!

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любите, завжди помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
Хай Бог береже Вас ще років багато

На щастя усім нам і радість крилату,
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,

А Бог хай дарує Вам многії літа!

Колектив Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає із
золотим ювілеєм прекрасну душею людину, добру, щиру ко-
легу, вмілого педагога, вчителя початкових класів та христи-
янської етики – Іванну  Михайлівну Паленичак  – і бажає

шановній ювілярці міцного здоров’я й
оптимізму, життєвої енергії і достатку,
любові від рідних і близьких людей,
сонячних  і світлих днів у житті, довгол-
іття.

Зичим в ювілейний день сонця і
тепла,

Радості безмежної, усмішок, доб-
ра,

Здійснення думок, задумів і мрій,
Сповнення усіх планів і надій,
Злагоди у домі, у серці любові,
Кожної хвилини міцного здоров’я,
Успіхів великих, достатку і втіхи,
Подарунків долі, Божої опіки.

23 червня відзначила свій 70-річний ювілей людина щед-
рої і великої душі, хороша дружина, найдорожча матуся, най-
тепліша й найтурботливіша бабуся, жителька с. Сигловате –
Євдокія Михайлівна Лоцко.

З нагоди ювілею дорогу людину щиро вітають чоловік Ми-
хайло, сини Іван та Роман, дочки Надія та Наталя, невістки
Мар’яна і Леся, зяті Петро та Мар’ян; онуки – Святослав, Ро-
ман, Назар, Соломія, Ангеліна та вся ве-
лика родина і бажають їй здоров’я – з
роси і води, багато щедрих років жит-
тя та Божого благословення.

Низький уклін Вам, рідна, до
самої землі,

За руки працьовиті, невтомні,
золоті,

За серце неспокійне, що за
дітей болить,

За душу, добру й щиру, що всіх
благословить.

А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа,
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча наша бабусю й мамо.

 Шановні   жителі Турківщи-
ни!

24 роки  минуло з того момен-
ту, коли українці прийняли свій
Основний Закон.

Прийняття Конституції – це не
лише закріплення правових ос-
нов незалежної країни,  її суве-
ренітету, територіальної
цілісності, а й визначення нашої
з вами впевненості та відпові-
дальності.  У кожному пункті цього документа

– сьогоднішнє та завт-
рашнє українців.

Саме тут визначені ос-
новні пріоритети та най-
вищі цінності людини.
Передовсім – це право
на життя, честь, свобо-
ду, безпеку та гідність.  І
головне – перед цим За-
коном рівні мають бути
усі.

Демократичне сусп-
ільство неможливо роз-
вивати без дотримання
конституційних прав, які

визначають рівень розвитку держави та фор-
мують вектор її подальшого руху.

Тож,  бажаю кожному із нас усвідомлювати
свої права і свободи, та водночас пам’ятати:
саме від нас залежить добробут країни, в якій
ми народилися. Розуміння нашої з вами відпо-
відальності та взятих на себе обов’язків, пер-
шою чергою, перед самими собою, творить но-
вий день, формує світ, у якому ми живемо.

Зі святом вас, шановні краяни! З Днем Кон-
ституції!

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Шановні жителі району!
Прийміть найщиріші вітання з

нагоди державного свята – Дня
Конституції України!

 28 червня 1996 року Верхов-
на Рада України прийняла Кон-
ституцію України, що було, без-
перечно, видатною подією.
Вперше у вітчизняній історії
носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади було проголо-

шено народ, а людину, її права і свободи, визнано
найвищою цінністю.

 Життя підтвердило цінність
Конституції. І сьогодні завдання
держави  полягає в тому, щоб як-
найповніше використати  потенц-
іал основного нормативно-право-
го Акта держави  для утверджен-
ня реальної демократії, забезпе-
чення прав і свобод людини і  гро-
мадянина, для піднесення умов
життя народу на гідний рівень.

 Успіх в усіх наших справах прий-
де тоді, коли кожен громадянин
України не тільки користувати-
меться правами і свободами, а й
належним чином виконуватиме
свої обов’язки.

 Усі ми чітко повинні усвідомлювати, що належна
повага до букви і духу Конституції – обов’язок  як
громадянина, так і представника будь-якої гілки
влади.

 Нехай же в день національного свята – Дня Кон-
ституції – в кожного з нас  міцніє почуття гордості за
свою країну, за її Основний Закон, що гарантує втілен-
ня мрій і сподівань на краще й благополучне життя
у власній державі.

Віталій БАБЯК,
голова Турківської РДА.

 В УМОВАХ КАРАНТИНУ
ВІДЗНАЧИЛИ НАЙКРАЩИХ

Також  почесними грамотами
нагороджено  Ірену Барабаш –
начальника відділу документо-
обігу, контролю, персоналу та
звернень громадян РДА;  Михай-
ла Галича – завідувача сектору

Минулого  вівторка  державні службовці відзначали своє про-
фесійне свято. І хоча воно проходило не так велично, як завж-
ди, однак найкращих вшанували. Так голова Турківської РДА
Віталій Бабяк видав розпорядження, згідно з яким було оголо-
шено подяки колективу управління соціального захисту на-
селення райдержадміністрації, колективу фінансового управ-
ління, колективу архівного відділу, колективу відділу місто-
будування, архітектури, житлово-комунального господар-
ства та енергетики,  колективу відділу культури, туризму
та молоді, колективу служби у справах дітей, колективу
відділу Держгеокадастру у Турківському районі, колективу
управління Державного казначейства України у Турківському
районі, колективу Турківського відділу обслуговування гро-
мадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фон-
ду України, колективу Турківської державної податкової
інспекції Самбірського  управління  ГУ ДПС у Львівській області.

правової, організаційної роботи,
запобігання та виявлення ко-
рупції апарату РДА; Галину Сте-
фаник, начальника відділу ве-
дення державного реєстру ви-
борців апарату РДА; Ольгу Чарк-

іну, виконувача обов’язків на-
чальника відділу фінансово-гос-
подарського забезпечення РДА,
головного бухгалтера;  Тетяну
Курус –  начальника відділу еко-
номічного розвитку, сільського
господарства, інфраструктури та
захисту довкілля РДА;  Василя
Поточного – начальника відділу
спорту, оборонної роботи та ци-
вільного захисту РДА; Ігоря Ре-
пецького – начальника відділу
надання адміністративних по-
слуг та державної реєстрації РДА;
Петра Юдицького – начальника
відділу містобудування, архітек-
тури, житлово-комунального
господарства та енергетики РДА,
головного архітектора району.

Голова РДА  й словесно при-
вітав своїх колег, бажаючи їм
плідної праці, гідної зарплати, ну
й, зрозуміло, здоров’я та сімей-
них гараздів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗРОСТУТЬ ШТРАФИ ЗА П’ЯНУ ЇЗДУ
З 1 липня 2020 року запроваджується кримінальна відповідальність за  керування транспор-

тними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння (ст. 286-1 Кримі-
нального кодексу України), а саме за:

1) керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або
під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

2) передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під
впливом таких лікарських препаратів;

3) відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого
порядку медичного освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо
вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

4) вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю
алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до
офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як
транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою
медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття
рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування.

За вчинене правопорушнику загрожує покарання у виді штрафу від 17 000 до 34 000 грн., з
позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Ті самі дії, вчинені повторно, караються штрафом, у розмірі до 51 000 грн., з позбавленням права
керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років.

Володимир КРИЧКІВСЬКИЙ,
начальник Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури.
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Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська
ЦРЛ» щиросердечно вітають з ювілейним днем

народження лікаря-офтальмолога – На-
талію Михайлівну Заканич – і бажають
шановній ювілярці  міцного здоров’я –
з роси і води, невсипущої життєвої
енергії, поваги від людей, любові від
дітей,  достатку, миру, рясних Божих

благословінь.
Хай квітнуть дні яскравим цвітом

І будуть в них і радість,  і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,

Для смутку  в серці місця не було!
Слід сказати, що  бойки здав-

на славилися своїми музичними
смаками та здібностями,
вмінням виготовляти  не тільки
сопілки, а й інші музичні інстру-
менти. Сопілку дуже часто зга-
дують у міфології, а особливо – в
народних казках. Для прикладу,
Лель (син Лади), юний Бог ко-
хання, закохує в себе дівчат, на-
граючи їм на сопілці і наспівую-
чи. За легендою, сопілку Леля
можна почути саме
в  ніч на Івана Купа-
ла, що вважалася
найкращим часом
для посвячення
мольфарів. У казках
сопілку описують як
символ боротьби зі
злими силами, а та-
кож магічним засо-
бом для  виконання
бажань людини: «І
сказав батько до
Оферми: за те, що ти
добрий, дарую тобі
сопілочку. Як на ній
заграєш, то спов-
ниться все, що захо-
чеш», або ж «Прий-
шов на галявину – ні
одної овечки не
видно. Та парубок витягнув со-
пілку і заграв. Вівці гейби з-під
землі з’явилися, і їх було, як ли-
стя на старому дубі»,  чи  «А була
та сопілка не проста, а чарівна:
як заграє, так усе живе й танцює.
От заграв Іван, так і пішло все
танцювати: і вовки, і зайці, і ли-
сиці, й ведмеді. А Іван все гра та
сміється. Уже ті звірі сердешні
танцювали, танцювали і помори-
лись». Сопілка  й дотепер зали-
шається невід’ємним атрибутом
в житті горян.  Один із  збирачів
бойківського фольклору, старо-

самбірчанин   Михайло Хай роз-
повідає про епізод, що трапив-
ся з ним  під час мандрівки в
електричці «Самбір – Сянки»:
«...в розмові з одним колорит-
ним і балакучим бойком із уст
його мимохідь зронилося „за ха-
лявов біду ношу”. Згодом  з’ясу-
валося, що захалявною „бідою”
співрозмовника було не що інше,
як звичайнісінька бойківська
пищавка – розрадниця у біді й

горі, найперша порадниця у не-
легкому матеріальному і духов-
ному житті. На сопілці дуже час-
то грали пастушки. Саме со-
пілкарство Бойківщини є одним
із найдавніших шарів традицій-
ної народної музичної  культури
людей – етносу.

– Ці експонати, – каже Воло-
димир Мишковський, –  нашому
музею (можна сказати вже
сімейному, бо кожен із родичів
чи близьких, знайомих   щось
сюди  приніс) подарував  мій син

ЦІННІ ЕКСПОНАТИ
МІСЦЕВОГО МУЗЕЮ

Музею  народної творчості та побуту Народного дому села
Нижня Яблунька, який свого часу організував  його директор
Володимир Мишковський,   передано унікальну колекцію  со-
пілок, якіх  ще називають у народі пищавки. До речі,  є серед
них і  дуже давня  сопілка. А загалом, їх  близько десяти.

Микола. Це   дві родини сопілок:
сучасна і старовинна. Сопілки
не однакової довжини та кольо-
ру, виготовлені з різного матері-
алу,  але всі  десятидіркові.  Є
серед колекції  й басова сопілка
( майже аналогія сопілки, яку  в
давнину називали  гайда),  вона
– найстаріша, їй біля 100 років.
Досить цікава історія цієї со-
пілки.  Син її  якось надибав,
викупив, відреставрував, звичай-
но, вийшов більш новий варіант,
і долучив до колекції. Є також
уже  відреставрована  альтова
сопілка, вона належала одному
із музикантів гурту «Гайдамаки».
Є сопілки, яким більше півстол-

іття, а є й сучасні, са-
моробні,  які Микола
виготовив з поліпропі-
ленової труби.

Микола Мишковсь-
кий  віддавна цікавить-
ся старовинними бой-
ківськими інструмен-
тами.   Зараз він про-
живає у Львові,  зай-
мається викладаць-
кою роботою, музи-
кант відомого
львівського гурту «Бра-
ти».   Талановитий ми-
тець  мріє створити
ансамбль сопілкарів,
зібрати цілу родину
первинних бойківсь-
ких  музичних інстру-
ментів,  зокрема й

старовинну бойківську трембіту.
Хоче спробувати виготовити со-
пілки не тільки з поліпропілено-
вої труби, а й з  алюмінієвої.  І,
звичайно,  що  багато зі своїх
унікальних знахідок та витворів
передати батькові в музей,  Тож
віриться,  що всі ці експонати
привертатимуть  увагу відвіду-
вачів  музею Народного дому с.
Нижня Яблунька  і  стануть яск-
равим  та   цінним доповненням
до його,  й так уже  багатої, ко-
лекції.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ЦЬОМУ ЗУХВАЛЬСТВУ НЕМАЄ СЛІВ
«За що така наруга над пам’яттю нашого батька? – з такими словами  схвильовано зверну-

лися в редакцію  діти нещодавно похованого жителя Турки Степана Бордуна. – Днями ми прий-
шли на міський  цвинтар, на  татову  могилу помолитися,   прибрати, поскошувати   траву і
від побаченого  нас охопив жах:   батькова могила – без хреста. Хтось  витяг дерев’яний хрест,
залишивши на його місці лише глибоку  яму.  15 травня ми похоронили тата. За життя чесно
трудився –  пропрацював механізатором 40 років, ніколи нікому зла не робив, з усіма жив у
злагоді. За що так  жорстоко хтось  познущався над його  могилою?  Прийшлося поставити
другий хрест, і не знаємо, чи й він простоїть довго. Ми звернулися зі своїм  болем  до міського
голови Геннадія Когута.  Він  був збентежений  інформацією про те, що трапилося. Але, на
жаль, вдіяти нічого не можна, адже  на цвинтарі сторожа немає, є тільки  прибиральник, який
буває тут вдень, коли  скошує траву чи прибирає».

 До речі, вже давно  турківчани скаржаться, що з могил  на цвинтарях   пропадають надгробні мета-
леві таблиці та огорожі,  букети  квітів, і  навіть вази. Ну, відносно металу, зрозуміло, що його крадуть і
здають за гроші. Але навіщо брати  з могили дерев’яний хрест? Відразу виникає питання, чому люди
йдуть на такий крок, що спонукає їх до цього? Ти можеш не знати, хто похований у тій чи іншій могилі,
але це є чийсь брат, сестра, батько, мати, чоловік чи дружина.  Можеш   мати свою думку про існування
Бога чи воскресіння мертвих, але це не дає  людині морального права чинити подібне.

 Цвинтар – це святе місце, де поховані  наші рідні  і знайомі. Наша пам’ять про них і любов не
зникають із  їх смертю.  Навпаки –  пошана до померлих, відвідини їхніх могил,  щира молитва, прине-
сені живі квіти є виявом  нашої  любові, яка триває і після земного життя.

«Таку наругу над пам’яттю покійних  роблять люди, одержимі злим духом, однозначно. Це хвороба
душі. Якщо людина агресивно заперечує  в Бога – це також хвороба душі. Таке вчиняють люди, які
далекі від християнської віри. Тут треба завжди згадувати слова Ісуса Христа: «Отче, прости їм, вони не
відають, що чинять». Таких людей, можливо, треба ізолювати і карати за законом, а в церковному
розумінні – ці люди не з Богом», –  пояснюють  такі вчинки  священики.

Щодо покарання за законом, то  санкція ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання
або над тілом померлого) КК України передбачає штраф або арешт на строк до 6 місяців, або обме-
ження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той   самий строк. Тож потерпілим варто
звернутися  із заявою в поліцію.

Після таких випадків люди все частіше схиляються до думки, що цвинтарі потрібно охороняти або ж
встановлювати на них камери відеоспостереження, зробити на цвинтарі освітлення. Але це, звичайно,
потребує коштів.

Колись  подібних  випадків на кладовищах не було, бо люди  боялися гріха, шанували і берегли
пам’ять про покійних.  Зараз все частіше  трапляються  прояви вандалізму, вседозволеності і  сатані-
зму.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ДЕ ГОРІЛКА, ТАМ І БІДА
Прикро, але знову вона трапилася. На цей раз в с. Ластівка.

Місцевий житель, який добряче зловживав алкоголем, після
чергового чаркування, не зміг благополучно дійти до оселі, по
дорозі впав і розбив собі голову. Але, як розповіли у поліції, він
зміг піднятися і добрести до літньої кухні. Уже там упав на
ліжко і, як встановила експертиза, помер від втрати крові.

Через якийсь час його знайшли сусіди, що прийшли на подвір’я,
почувши вигуки батька про допомогу, який лежав у хаті паралізова-
ний. Власне, син, який помер такою безславною смертю, доглядав
за ним. Та більше того, у цій родині на цьому біда не закінчується.
Важко хвора й мати покійного, зараз вона перебуває у Львові на
лікуванні.

Розповідаючи про небіжчика, односельці кажуть, що раніше він
був досить-таки добрим чоловіком: непогано вчився в школі, здо-
бувши освіту , працював в управлінні бурових робіт.  І в ті часи, коли
всі українці переживали фінансову скруту, непогано заробляв і без-
бідно жив. Але підступно підкрався «зелений змій». Чоловіка
звільнили з роботи (скоріш за все, за п’янку) і, власне, тоді він дав,
як кажуть, серцю волю. Пив не просихаючи.

До речі, подібних випадків на Турківщині трапляється чимало.
Практично в кожному селі. І ми часто задаємо собі питання: хто в
цьому винен – сім’я, суспільні обставини, чи ще якась інша причи-
на? Насправді – ми всі, разом взяті. Ті, що байдуже спостерігають
за розгулом алкоголізму, влада, яка не вживає заходів для припи-
нення цього зла, а найбільше ті, хто торгують як самогоном, так і
сурогатною горілкою, свідомо вбиваючи своїх односельців,  знищу-
ючи їхні сім’ї і родини. Складається враження, що така вседозво-
леність – це кимось спланована акція для знищення українців. Ал-
коголізм сьогодні процвітає не лише серед дорослих, а й серед
підлітків – як хлопчаків, так і дівчат.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

У ЗАВАЛИНІ ЗНАЙШЛИ
СКЕЛЕТ ЛЮДИНИ

Минулого тижня, 18 червня, до Турківського відділення поліції
звернувся житель м. Турка й повідомив, що перебуваючи в лісо-
вому масиві, в урочищі Завалина, виявив скелет людини та
одяг біля нього.

Виїхавши на місце, правоохоронці провели слідчі дії та згодом
встановили, що скелет  жителя м. Турка, з вул. Середня, який 7
років тому пішов з дому й не повернувся. Тоді його пошуки результа-
ту не дали.

У поліції кажуть, що рідні впізнали свого родича по одягу та по
виламаному зубу у ротовій порожнині. Однак поховати останки поки
що не можна, адже  призначено експертизу ДНК, яка, власне, має
підтвердити, чи справді скелет безвісти зниклої особи, про яку йдеть-
ся. І лише після цього рідні зможуть віддати останки  покійного
землі.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогу і люблячу, щиру і  турботливу дочку, сестру, дружину і
матусю – Іванну Олегівну Калинич – сердечно і від душі вітає-
мо із ювілеєм!

Бажаємо тобі, рідненька, міцного-міцного здоров’я, світлої
радості в житті, любові, сімейного благополуччя, Божої ласки
на многії літа.

Хай віра, надія, любов із тобою
Крокують у кожній хвилині життя,

Хай серце від щастя стукоче пісня-
ми,

Хай гарним та світлим буде май-
буття.

Від лиха та смутку, від горя й три-
воги,

Хай Ангел з небес захищає криль-
ми.

До успіху й щастя ведуть всі до-
роги –

Тобі це сьогодні бажаємо ми!
З любов’ю – тато Олег, брат Василь, чоловік Микола, дочка

Ангеліна.
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Педколектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. від щирого серця
вітає з ювілеєм – вчителя основ здоров’я – Галину Михайлів-
ну Шемелинець і бажає ювілярці міцного здоров’я, сімейно-
го благополуччя, успіхів у роботі, добра, миру, Божої благодаті

на многії літа.
Нехай Вам щасливо у світі живеться,

Нехай лиш добро і достаток ведеть-
ся.

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 збулося.

Господь хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!

30 червня відзначає свій 80-літній ювілей Іван Антонович
Куліковський. З цим прекрасним днем  його вітають: кохана
дружина Ніна, дорогі діти –  донька Світлана з чоловіком
Володимиром, син Сергій з дружиною Марією та син Віталій;
любі онуки – Юлічка з чоловіком Миколою,
Тетянка з чоловіком Михайлом, Христинка з
чоловіком Андрієм та Іванко;  правнуки – Рус-
ланчик, Дмитрик та Соломійка.

Тату рідний, любий наш дідусю,
Ви в нас є, і милий нам цей світ.
Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ!
Хай ніколи не болять Вас руки,
Старість хай обходить повсякчас.
Тільки радість хай приносять внуки
І всі люди поважають Вас!

Дорогу, люблячу хресну маму – Дарію Володимирівну На-
дич – із прекрасним життєвим святом – золотим ювілеєм –
щиросердечно вітає  похресник Микола Іванович Матляк з
родиною і бажає шановній ювілярці міцного
здоров’я,   родинного благополуччя,  доб-
ра і миру, безмежного людського щастя і
довголіття.

Від щирого серця бажаю  здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
В   здоров’ї – багатство, і радість, і

сила,
Бо більшого щастя у світі нема.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

Проєкт «Cowboyky: Українсь-
кий дикий захід» реалізується
Новоміською ОТГ у партнерстві
із Західноукраїнським ресурс-
ним центром, ОСН «Горизонт»
та ЮК «Моріс Груп» за фінансо-
вої підтримки Європейського
Союзу, у рамках ініціативи «Мери
– за економічне зростання». Він
дає можливість жителям грома-
ди створювати свій бізнес, свою
справу. Можливо, хтось мріяв,
але не мав ресурсу. Хтось мав
ресурс, але не знав, як правиль-
но все організувати.

«Працьовиті та амбітні люди
можуть своїми руками створити
щось неймовірне з нуля, - каже
керівник проєкту Дмитро Яки-
мець, - і власне проєктом ми це
хочемо підтвердити. Думаю, по-
єднання романтичного образу
ковбоїв Дикого Заходу, а також
західноукраїнського етносу
бойків, створює неповторну ат-
мосферу для розвитку колорит-
ного туризму. В рамках проєкту
ми пропонуємо зелені садиби,
прогулянки лісом, риболовлю,
збір ягід, випікання хліба, сиро-
варіння, катання на бричках
тощо. Насправді чимало жителів
міст не мають родичів у селі, і
для них це щось нове та захоп-
лююче. Такого відпочинку вони
прагнуть - якнайдалі від міської
метушні і якнайближче до тиші,
спокою та природи. Це все є у
Новоміській громаді».

Як наголошує Дмитро Яки-
мець, проєкт - це реальна мож-
ливість розпочати власну спра-
ву в своєму населеному пункті,
працювати на своїй землі, а не
десь за кордоном. Адже якщо
ростуть прибутки в окремих до-
могосподарствах, то росте й
добробут громади, а через це
громада стає більш цікавою,
приязною та відкритою.

Однак про плани можна пи-
сати дуже багато, правда ж? Кра-
ще перейти до конкретних справ.
Тож розповідаємо про основні
локації, які вже діють завдяки
проєкту. Сьогодні у Новоміській
ОТГ створено кооператив
«Файні сусіди», який об’єднав
тих, хто наважився започаткува-
ти власну справу. Тут - пекарня,
сироварня, садове господар-
ство, зелені садиби...

ПЕКАРНЯ СВІТЛАНИ САВКИ
У ДЕШИЧАХ

Світлана Савка – знана на
Старосамбірщині жінка. Адже її
випічкою смакували, мабуть, в
кожній хаті сусіднього району, а
короваї від Савки стали окрасою
не одного весілля. Однак проєкт
дав місцевій пекарні нове жит-
тя. Сьогодні там - сучасний ре-
монт і техніка, туди приїжджають
туристичні групи, аби навчитись
самостійно випікати хлібчик. З

«COWBOYKY: УКРАЇНСЬКИЙ
ДИКИЙ ЗАХІД» –

проєкт, що розвиває бізнес та туризм
у Новоміській ОТГ на Старосамбірщині

Мабуть, ви вже зустрічали інформацію про те, що наші сус-
іди реалізовують цікавий проєкт, під назвою «Cowboyky: Ук-
раїнський дикий захід». Дикий захід по-бойківськи пропонують
туристу жителі Новоміської громади, де тепер кожен може
відчути себе справжнім ковбойком. Там місцеві жителі вже роз-
вивають власні справи у своїх же населених пунктах, створю-
ють нові робочі місця, мають можливість заробляти самим й
наповнювати бюджет громади. Проєкт стартував у червні
2018 року. І, власне, вже дає певні позитивні результати в
плані як зайнятості місцевих жителів, так і туризму.

2019 року діє «Школа бойківсь-
кої кухні Світлани Савки». Гос-
подиня прийняла понад 5000
туристів. Все завдяки гастроно-
мічному таланту та невпинній
енергії.  На жаль, через каран-
тин, майстер-класи не відбува-
ються ще з березня. Але ніхто
не опустив руки, бо ж сьогодні, у
час розвитку технологій, можна
тішити своїх прихильників нови-
ми цікавими відео-рецептами.
До речі, заходьте на сторінку
Пекарські майстер-класи

Світлани Савки у Facebook. Ко-
жен із пропонованих рецептів
може стати по-праву вашим
улюбленим.

«ПОЛУНИЧНІ ПАГОРБИ» У
НОВОМУ МІСТІ

Світлана Бегей - звичайна ук-
раїнська жінка, яка працювала
у торгівлі. Ідея вирощувати суни-
цю садову прийшла її чоловіку та
свекрусі саме тоді, коли пані
Світлана була на заробітках. І
сім’я спробувала себе в цій
справі. Та для повного успіху чо-
гось тай не вистачало. Сьогодні
ж пані Світлана очолює коопе-
ратив «Файні сусіди», має своє
господарство, з назвою «Полу-
ничні пагорби», й цьогоріч зби-
рала свій перший урожай. Сім’я
Бегеїв успішно управляє госпо-
дарством і має широкі плани на
розширення діяльності. Вже
зовсім скоро на території «По-
луничних пагорбів» запрацює
інфрачервона сушка і заготівля
сушених продуктів на зиму ста-
не значно простішою та вигідіні-
шою. До речі, також там є зеле-
на садиба для туристів. Можна
приїхати, відпочити, назбирати
ягід прямо з грядки й набратись
позитиву, наснаги та гарного на-
строю.

«МОЛОЧНЕ РАНЧО» У
НИЖНІЙ ВОВЧІ

Василь Медведюх з Нижньої
Вовчі корівок тримав завжди.
Але ще рік тому він просто, як
звично, здавав молоко. А сьо-
годні він сам приймає молоко,
виготовляє екологічно чисту мо-

лочну продукцію, перетворивши
село Нижня Вовча на центр мо-
лочної галузі ОТГ. Саме тут
вправний господар Медведюх
започаткував свою ферму-сиро-
варню «Молочне Ранчо». Зараз
там виготовляють вершки, сме-
тану, різні сири... А на спекотний
час року фермер планує запус-
тити мануфактуру морозива,
адже потрібно приносити
радість і наймолодшим. Ферма
відкрита для відвідин та успішно
торгує своєю продукцією.

ЗЕЛЕНІ САДИБИ:
МІСЦЕ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ

Аби відчути весь колорит
місцевості, відвідати всі локації і
почастуватися місцевою гастро-
номією, одного дня буде мало.
Тож в рамках проєкту уже готу-
ються до запуску 4 садиби. Кож-
на з них має свою унікальність.
Так «Медова садиба», що в селі
Комаровичі, крім краєвидів, кон-

цептуального інтер’єру, в садибі
є можливість насолодитися апі-
терапевтичними процедурами,
адже на території розташовані
хатки із лежаками на вуликах. А
садиба «Під горою» у с. Горо-
дисько знаходиться на узліссі за
300 м від дерев’яної церкви св.
Юрія, що має понад 200-літню
історію.

ШКОЛА МІСЦЕВОГО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

У рамках школи місцеві меш-
канці мають змогу довідатися
про все необхідне для започат-
кування власної справи. Щотиж-
ня школа залучає експертів у
цікавих для активістів галузях.
Бібліотека із бізнес-літературою
завжди доступна для бажаючих.
Саме школа закладає основи
підприємницького мислення у
місцевих, які потім зважуються
на відкриття власних бізнесів.
Зараз, у час карантину, школа
проводить вебінари про те, як
створити та успішно розвивати
свою справу.

Як бачимо, розвинути свій
бізнес можна навіть в наших
гірських районах. Головне – не
проґавити можливість, не боя-
тись та хотіти і любити працюва-
ти.

Проєкт «Ковбойки: Українсь-
кий дикий захід» реалізовуєть-
ся Новоміською ОТГ, спільно з
ФРГО «ЗУРЦ», ОСН «Горизонт»
та ЮК «Моріс Груп» – за фінан-
сової підтримки Європейського
Союзу

Соломія КВІТНЕВА.

Батьківський комітет щиросердечно вітає з чудовим  юві-
леєм вмілого керівника, добропорядну людину, прекрасну,
чарівну бойківчанку, директора Верхньовисоцького НВК –
Дарію Володимирівну Надич.

Прийміть, шановна, побажання міцного здоров’я, особис-
того щастя, достатку, невичерпної енергії та наснаги! Хай у
Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – добро-

та, а у справах – мудрість і виваженість. Нехай доля
і надалі буде прихильною до Вас, даруючи
радість життя, незрадливу удачу, вірних і
надійних друзів. Многая літ!

Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті.
Тож хай буде  в Вас їх ще багато,
Хай здійсняться задуми усі!
І хай щастя щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро.
Серце радість й любов зігрівають,
Друзі й рідні дарують тепло!

Теща Гасія, дружина Люба, сини Михайло та Олег, невістки
Галина і Марта, внучки Вероніка і Злата вітають дорогого зятя,
люблячого чоловіка, турботливого і дбайливого батька і діду-
ся – Мирона Михайловича Лабець-
кого, жителя с. Сигловате,  з ювілеєм!
І зичать ювіляру Божої опіки та бла-
гословення.

Тобі в цей день від нас усіх –
Щасливих днів і неба голубого.
Бажаєм здоров’я міцного-міцно-

го
І Божої ласки із неба святого.
Хай Господь з неба осяває
Промінням сонця золотим,
А Мати Божа покриває
Своїм покровом пресвятим.
Також до привітань приєднуються свати з Явори і Стебни-

ка.
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МОСКОВЩЕННЯ
(продовження розділу)

Українські пізні Івани не спромоглися до 1917 року
скласти і видати повний словник української мови та
словники технічно- наукової термінології. Мали лише
словник Б.Грінченка, далеко не повний, та й він з’явив-
ся випадково: московський уряд не дозволив споруди-
ти пам’ятник Т.Шевченкові, і зібрані на нього кошти вико-
ристали на видання словника.

Після 1917-го заходилися поквапно укладати мос-
ковсько-українські науково-технічні словники. Склали
їх за 1920-30 роки понад 30. Пам’ятаючи українсько-
московську війну та селянські повстання, Московщина
якийсь час не наважувалася заборонити українцям ви-
давати словники. Лише знищила в 1933 р. ті словники
разом з упорядниками, бо словники показували вели-
чезне багатство української мови.

Західно-європейські, романські мови утворилися з
латинської, а германські — під її великим впливом. Ла-
тина не чужа Західній Європі і цілковито природно була
там міжнародною і науковою кілька сторіч. Всі євро-
пейські університети навчали в XIV-XVIII ст. латинською
мовою. Коли ж почали розвиватися європейські націо-
нальні літературні мови, а науковий та технічний розви-
ток вимагав нових наукових та технічних термінів, євро-
пейці творили їх з латинського (і грецького) мовного
багатства. Слов’янські мови майже не мають спільного
з латинською і грецькою мовами словництва. Коли ви-
никла потреба в нових наукових та технічних словах,
слов’яни мали творити їх з латинської (і грецької), або з
власного мовного запасу. Який спосіб застосувати —
залежало від багатства чи бідності рідної мови. Давні
слов’янські народи творили свої мови тисячоліттями,
їхніх мовних скарбів вистачало для творення нових
термінів і понять. Так чинили чехи та українці. У чехів
спрацювала ще й відраза до всього німецького.

Нерозвиненою московською мовою не могла ні роз-
мовляти, ні писати провідна верства аж до О.Пушкіна,
тобто до XIX століття, адже її лексику, граматичні фор-
ми, творить увесь народ, а еліта впорядковує, вдоско-
налює народну, виправляючи літературну мову. «Аж до
XX ст. простолюд й інтелігенція були дві, чужі кровно і
духовно, верстви», — визнає письменник О.Грібоєдов
(він польського походження. Справжнє прізвище —
Грзібовскі). Інший змосковщений іноземець О.Груген-
берг пише: «Нема чого себе дурити: є дві Московщини.
Одна інтелігентська, а друга — дуже далека від неї ду-
ховно і мовно — мужицька». Те саме твердив Ф.Достоє-
вський.

Провідна верства московської нації говорила і писа-
ла спершу мовою, що принесли їй українські цивілізато-
ри. Від XVIII ст. почали накидати їй німецьку при-
балтійські німці, що відтоді запанували в усьому світі
Московщини. Після війни з Наполеоном вже самі мос-
квини французили свою мову. Так мова московської
провідної верстви цілковито відірвалася від народної.
М.Ломоносов спробував очистити московську мову від
чужоземних слів, але не знайшов у московській народній
мові матеріалу замінити їх. Московська мова навіть не
позбулася цілковито непотрібного їй німецького суфік-
су «IP» (аккомпанИРовать, эксплуатировать), перепи-
сувала собі здвоєні букви чужомовних слів, хоч так не
вимовляла їх. Московська наукова й технічна лексика
має 99% слів та виразів німецьких, французьких, украї-
нських навіть не змосковщених бодай формою, як отой
хвостик «ір».

Без перебільшення українська мова є однією з най-
багатших у світі, зокрема й серед слов’янських. Наші
академіки-словникарі не мали жодної потреби запози-
чувати в чужинців і складали науково-технічні словники
з мовних скарбів українського народу. Українське нау-
кове і технічне назовництво є найбільш слов’янське з-
поміж слов’янських, крім чеського.

Українська Академія Наук до її погрому Московщи-
ною 1933 року видала 35 українських словників з окре-
мих галузей науки і техніки. Укладали і видавали їх за
неймовірно тяжких обставин, під цівкою московського
нагана. Але пізніше, як уже мовилося, Московщина зни-
щила і словники, і їх авторів. В історії людства не знайти
прикладу такої розправи з академіками-словникарями.

Після 1917 року Московщина видала понад 300 вели-
ких московських словників і кількасот менших, загаль-
ним накладом кілька десятків мільйонів примірників:
17-томний (27 тисяч сторінок) «Словарь современного
русского языка», перевидала (2700 сторінок) словник
московської мови В.Даля, 4-томний (понад 4 тисячі сто-
рінок) етимологічний, 4-томний (3 тисячі сторінок) слов-
ник мови О.Пушкіна, кілька десятків правописних, гові-
ркових, історичних. Шкільні словники (московські) ви-
даються стотисячними накладами кількакратно. Інозем-
но-московських видань понад 400 — загальних, техніч-
них, наукових. Лише бібліографія цих технічних словників
склала книжку на 419 сторінок. Англійсько-московсь-
ких — понад 70, з’явилися московські словники навіть
африканських та азійських народів. А понищивши 1933
р. українські словники, Московщина більше не дозволя-
ла 15 років видати ЖОДНОГО, навіть змосковщеного.

Після Другої світової Московщина змушена була доз-
воляти Києву видавати українські словники. Нарешті
1948 року видали їх більше десятка нечувано великим
(як на україномовні видання) накладом: від трьох до
п’ятдесяти тисяч примірників, а «Орфографічний»
М.Стефанцева навіть 250 тисяч. Звідки така московсь-
ка щедрість? Бо в цьому словнику читаємо, починаючи
з обкладинки (московське «орфографічний» замість
українського «правописний»), на кожній сторінці такі
«українські» слова, як етаж, керосин, лапша, бечівка,
дерзкий, резина, бравий, бариш, лишній, лопнути, свек-
ла і тисячі подібних.

Нарешті почали в 1953 р. видавати (закінчили аж 1963
р.) найбільший, 6-томний (121700 слів, 3490 сторінок)
українсько-московський (Московщина видала 17-том-
ний, 27 тисяч сторінок, «Словарь русского языка»). У
передмові читаємо крім поклонів Сталінові й таке:
«Словник Б.Грінченка надто застарів і побудований на
хибних методологічних засадах, а всі пореволюційні слов-
ники виявилися націоналістичними. їх справжнім зав-
данням було... якнайбільше віддалити українську мову
від російської. Звідси різні вигадки, архаїзми, діалек-
тизми, що заповняли всі ті словники... Вказівка тов.Ста-
ліна зобов’язує вносити до словника нові слова... Ре-
дактори виходили з основоположних вказівок Й.В.Ста-
ліна... і цей словник відбиватиме зв’язок українського і
російського народів». Словник настільки змосковщи-
ли, що навіть залякані редактори україномовних жур-
налів наважилися писати: «Той, виданий 1948 року у
Москві, «Російсько-український словник» величають на
Україні «російсько-російським». А про той горопашний
«зелений» сказано стільки прикрого, як ні про жодний
інший. На обкладинці «Українсько-російського словни-
ка» зазначено, що головним редактором є І.Кириченко.
А на останній сторінці надруковані прізвища справжніх
редакторів, «очей и ух государевых» — Н.І.Шарапова,
Н.С.Васильєва, Л.В.Лукашкіна. На тих справжніх авторів
натякає один з «редакторів» того словника М.Рильсь-
кий: «Деякі редактори викреслюють з авторських руко-
писів слова, яких не знаходять у «зеленому» словнику.
3 таких слів вони складають свої словники заборонених
слів».

Всі видавництва в УРСР — державні, уряд дає їм гроші,
але й вимагає прибутків. Складаючи річний звіт, кни-
гарні подають, скільки і яких книжок продали, а скільки
і які лежать не продані. Відповідно до тих звітів видав-
ництва планують подальші видання. Книгар-москвин,
одержавши від видавництва українські книжки, ставить
на полиці 10-15 примірників, а решту ховає. Продавши
ті 10-15, книгар каже покупцям, що всі випродані. Схо-
вані у сирому льоху гниють, їх відсилають переробляти
на папір. Головна книжкова база Донеччини постачає
книжки на всю Донеччину. На тій базі нема творів: М.Вов-
чка, П.Мирного, І.Нечуя-Левицького, Л.Українки та інших
старих і нових українських письменників. Але всі полиці
вгинаються від творів московських письменників. Облк-
ниготорг Донецької області замовив «Вибрані твори»
А.Кримського аж ... 35 примірників. На складі немає
жодного примірника ні старих, ні нових українських кла-
сиків. Харківська область має 1600 шкільних та 2 тисячі
громадських бібліотек. А Харківський облкниготорг замо-

вив 250-300 примірників творів І.Франка, П.Мирного,
О.Гончара, О.Довженка. Він же замовив книжок у ви-
давництві «Радянський письменник» на 34 тисяч рублів,
а у видавництві «Советский писатель» — на 214 тисяч
рублів. У видавництві «Держлітвидав» замовив на 50
тисяч рублів, а в «Гослитиздат» — на 250 тисяч».

З 38 журналів, що їх передплату оголошує «Союздрук
УРСР», немає жодного українською мовою. У
Харківській області (разом з Харковом) продається 200
примірників «Літературної України». У всій Донецькій
— 60 примірників, у всій Волинській — десять. А ре-
дакція одержує тисячі листів з обуренням на брак її у
книгарнях та кіосках. Редакція дослідила причини і вия-
вила, що саботують замовлення обласні книготорги,
книгарні і навіть продавці газет. Імперський уряд нака-
зує з Москви видавництвам в УРСР постійно ЗМЕНШУ-
ВАТИ щороку наклад україномовних газет, журналів, кни-
жок, а надто тих, на які попит ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ. Навіть
україномовні часописи наважуються про це писати.

Перебравши 1917 року ввесь політичний спадок мо-
нархічної Московщини, «демократична» успадкувала її
ненависть до Тараса Шевченка. Москвини в 1917 р. па-
лили «Кобзар», портрети Т.Шевченка. Україна відпові-
дала війною. Таку мову москвин розуміє. Московщина
вдалася до старого, традиційного способу боротьби: про-
голосила найзапеклішого ворога всього московсь-
кого Великого Тараса приятелем Московщини. Навіть
пам’ятник йому поставила. Традиційне московське шах-
райство, підробка історичних документів виявилися в
перекладах творів Т.Шевченка на московську мову. Чи-
таємо: «Как Батурин славный рать царева подпалила»
(«Як Батурин славний Москва запалила»); «А в твоей
земле царевой есть ли чем питаться?» («А в твоїй Мос-
ковщині є чим поживитися?»); «Сечь немчурою оброс-
ла. Русские царевы слуги тоже греть умеют руки» («Січ
жидовою обросла. Та й москаль добре вміє гріти руки»).
«Крепкой бранью осыпает» («По-московськи лає»);
«Царских слуг объяла зависть, все поразоряли» («Мос-
калики що заздріли, то все очухрали»); «За что же мы
панов рубали? И острой пикой боронили татарам реб-
ра?» («За що ж боролись ми з ляхами? За що скороди-
ли списами московські ребра?»); «Как Сеч разоряли,
по церквам оклады-ризы, свечи забирали» («Як Січ
руйнували, як москалі срібло, злато й свічі забрали з
Покрови»); «Шляхта была и все взяла, кровь повипива-
ла. А царица даже воздух в цепи заковала» («Ляхи були
— усе взяли, кров повипивали. А москалі і світ Божий в
путо закували»); «О Богдан мой, сын мой милый! Горе
мне с тобою. Что ты сделал, неразумный, с матерью
родною» («Ой, Богдане, нерозумний сину! Подивись
тепер на матір, на свою Вкраїну»); «Расписке поверил
чиновничьей» («На квиток повірив москалеві»). «Мо-
жет выжжена Украйна, может Днепр спустили в синее
море» («Може Москва випалила, і Дніпро спустила в
сине море»); «А меж ними землячки кое-где мелькают.
По-господски так и чешут» («А між ними і землячки де-
де проглядають. По-московськи так і ріжуть»); «Сыно-
вья родные ... под царевой беленою ... заглохшие» («Твої
діти молодії ... московською блекотою ... заглушені»).
«Когда начальство раскопает и славний обкрадет под-
вал» («Як все москаль позабирає, як розкопа великий
льох»).

За часів Т.Шевченка крадену назву «русский», «Рос-
сия» визнала Європа, та й самі українці. Великий Тарас
не визнав і постійно вживав лише «москаль», «мос-
ковський», «Московщина», не визнавав Московщині
права на будь-який спадок Руської держави ІХ-ХШ ст. з
столицею Києвом і тим протестував проти загарбання
України. Один з визначних українців XIX ст. зізнавався
по програній боротьбі за самостійність України 1917-
22 рр: «Ми ніяк не могли зрозуміти: на що натякає Т.Шев-
ченко, кажучи: «Присплять лукаві і в огні її (Україну), ок-
раденую, збудять». Хто, як, чому має присипляти, об-
крадати? В якому вогні? Хто збудить? Цього ми не розу-
міли, і не було кого запитати». Теперішні національно
свідомі українці після нової поразки зізнаватимуться
теж, що вони не могли зрозуміти ні політичної ваги різниці
«росіянин-москвин, Росія-Московщина», ні кривавих
наслідків плутанини цих понять у боротьбі України за
свою державну незалежність. Про трагічне нерозумін-
ня іншого тотожного московського шахрайства — «со-
ветский» — ми вже згадували.

Московщення, зрозуміло, охоплює всі царини життя,
отже і мистецтво, музику, театр. Московщина не дозво-
ляє українським композиторам у СРСР використовува-
ти українські народні пісні, а примушує використовувати
московські. І то не лише народні, а й партацькі, т.зв.
«цыганские романсы».

Державне радіо УРСР передавало 1946 р. творів ук-
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раїнських композиторів 23, а московських 56. Але й цього
мало. Московщина вимагає більше таких московських,
що прославляють «героизм русского» (навіть «советс-
кого») народу і його любов до «матушки России». Навіть
польські комуністи протестують проти того, що Київське
радіо всю програму до Польщі подає московською, а не
українською мовою. В Україні радіо і телебачення відво-
дять лише 25% часу українським темам, а 75% — мос-
ковським. Навіть щодо співу, музики, поезії. У Києві ви-
пускають лише московські платівки, а українські — аж у
Москві. Кіностудії УРСР виробляють українські фільми
московською мовою, а потім роблять переклад украї-
нською, і то лише деяких, режисери та актори не зна-
ють української мови. Навіть з «Лісової пісні» Л.Україн-
ки зробили фільм мовою московською (хоча до Амери-
ки послали в перекладі українською). «Взагалі фільм
українською мовою — це щось винятково рідкісне у нас»,
— пише не український націоналіст-емігрант, а київсь-
кий часопис.

В УРСР — 60 постійних театрів. З них 30 — москво-
мовні. В Одесі є шість театрів. З них лише один україно-
мовний. В Кіровограді був до 1917 року український те-
атр. Тепер нема. У західних областях України не було
жодного до 1945 року, тепер — кілька москвомовних
театрів. У Мукачеві немає україномовного, але є моск-
вомовний.

Один з багатьох московських способів нищити украї-
нську культуру — виставляти її мужицькою, простаць-
кою. Майже неможливо було одержати дозвіл на ви-
дання якоїсь поважної книжки українською мовою, а
московське видавництво Сітіна (в Москві) видавало і
продавало (до 1917 р.) в Україні десятки тисяч при-
мірників малоросійського мотлоху, що спростаченим
«хахлацким наречием» показував українця п’яницею,
блазнем, недоумком: той завжди виступав з пляшкою в
руці, несамовито ревів хахлацькі «частушки», підстри-
бував до стелі в гопаці, а потім показував глядачам дулю.
Спостерігаємо подібне й тепер. Наприклад, у «Запо-
рожці за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського актор С.Но-
віков (москвин) зробив з Івана Карася придуркуватого
п’яницю, блазня, додавши ще й дикі московські лайки,
яких немає в тексті. Так Московщина глумиться, при-
мітивізує, спотворює майже всі українські вистави в те-
атрах УРСР. І не лише в театрах. Ось московський бала-
лаєчник Є.Блінов скінчив Київську державну консерва-
торію — до такого досі не доглупався жодний московсь-
кий монархічний україножер. У 1945 році театри УРСР
поставили 130 старих п’єс і лише 30 «радянських».

Московщина затривожилася: «Досі не маємо теат-
ральних творів на тему дружби українського і російсь-
кого народів. Український театр фактично займається
буржуазно-націоналістичним просвітянством, ворожим
до СРСР, і так виховує глядачів у дусі національної обме-
женості і відриву від реального, творчого життя. ... Ук-
раїнські драматурги, композитори, критики мусять ви-
ховувати в українському народі любов до великого (прик-
метник «великий» при понятті «московський народ» є
обов’язковий в україномовних газетах) російського на-
роду і ненависть до всіх ворогів СРСР, а насамперед до
найлютійших ворогів українського народу — до украї-
нських націоналістів-запроданців. Взагалі слова «Украї-
на», «український» планово вилучаються з ужитку. Ка-
терина II наказувала ще 1790 року малоросійському
генерал-губернаторові: «постепенно отучать малорос-
сов от превратного их мнения о своей отменности от
русских». Вже нема назви «Українфільм», а є Київська,
Одеська кіностудії. Дійде черга і до пісень: не буде ук-
раїнських, а будуть полтавські, галицькі, а потім, логіч-
но, дістануться й до мови: галицької, кубанської, одесь-
кої. Потім прийде «Новороссия», а потім і «Юг России».
Українці пишуть з УРСР до своїх рідних за кордон листи
московською мовою і просять відповідати їм також мос-
ковською. Вже 4581 тисяча українців (12%) вказали в
перепису 1959 року своєю рідною мовою — московську.

Московський монархіст М.Погодін говорив, що треба
«просвещать» поляків, добре заплатити їхнім істори-
кам, щоб вони написали незіпсовану польським націо-
налізмом історію Польщі. Московщині зробити цього не
вдалося. А от ми маємо «Історію України», написану

українцями. Вона не лише не «зіпсована» українським
націоналізмом, а й пересякнена московським шовініз-
мом. Цього Московщині здається замало. Уряд СРСР 7
листопада 1959 р. наказав зробити обов’язковим вив-
чення у всіх школах історії московської імперії, а історію
окремих «республік» не обов’язковим, підручники з неї
цензурує педагогічна академія РРФСР.

Ще 1734 року цариця Анна наказувала губернаторові
України князю А.Шаховському вживати всіх способів, щоб
женити москвинів в Україні з українками. В Московщині
уряд женив з московками тих українців, які там служи-
ли. Отже заохочення до змішаних шлюбів є ще один
напрямок московщення інших націй. З України планом-
ірно вивозиться молодь, переважно хлопці. Навіть
московська «статистика» подає, що українців поза УРСР
ніби живе: в Латвії 29 тисяч, в Естонії — 16 тисяч, в Литві
— 18 тисяч, в Туркменистані — 21 тисяча, в Киргизстані
— 137 тисяч, в Узбекистані — 88 тисяч, у Казахстані —
762 тисячі. Разом — 1071 тисяча. На північному Кавказі
живе 3 мільйони, на Донщині та Курщині — 1,5 мільйо-
на. У Східному Донбасі — 0,5 мільйона. Разом — 6
мільйонів, а справді понад 15 мільйонів. А скільки
мільйонів українців є ще в Сибіру, московська «статис-
тика» не подає. На всіх тих землях нема жодної школи,
де б навчали української мови, а про україномовну шко-
лу й згадувати нема що. Не видають там жодної газети,
журналу українською мовою, не продають їх там.

Вивозячи українців (переважно молодих та освічених),
Московщина досягає кількох цілей: 1) зменшує кількість
українців в Україні і поза нею; 2) збільшує кількість мос-
квинів «малороссийского происхождения»; 3) затримує
розбудову української культури; 4) зміцнює свою владу в
Україні.

Московщення немосковських народів імперії завжди
схвалювало ВСЕ московське суспільство, від найправі-
ших монархістів до найлівіших анархістів. Державна
Дума беззастережно підтримувала московщення. Про-
відник лібералів П.Мілюков казав, що Дума схвалювала
таке шовіністичне московщення, що його не наважував-
ся здійснювати навіть реакційний уряд, що був посла-
бив 1906 р. утиски та московщення. Дума спонукала уряд
поборювати національні прагнення немосковських на-
родів імперії. Більшість членів Думи становили лібера-
ли, демократи, але жоден не виступив проти мос-
ковщення. Заперечували іноді проти диких способів
московщення, але не проти нього самого. Щобільше:
коли члени Думи — немосквини почали вимагати пра-
ва друкувати та навчати своїх дітей національними мо-
вами, то ВСІ москвини — члени Думи, без єдиного ви-
нятку, злобно виступили проти такого «сепаратизма».

У всьому культурному світі парламент обмежує владу
уряду: не дозволяє йому кривдити народ. У москвинів
навпаки (як і все). «Зємскіє Собори» XVI-XVІІ ст. завжди
зміцнювали, поглиблювали царський деспотизм. Із на-
веденого бачимо, що те саме робила і Державна Дума
XX ст. Тяглість національних традицій подиву гідна.

Міністр освіти граф Д.Толстой писав: «Вся освіта іно-
родців московської імперії має своїм завданням мос-
ковщити їх, щоби вони злилися з московським народом
в одне нерозривне ціле». Півстоліття пізніше цю тради-
цію по-своєму висловили вищі урядовці СРСР- «Україн-
ізація ніколи не була і не є нашою метою. Вона є лише
засобом наблизитися до українського народу, насам-
перед до селянства. Московською мовою говорять в
Україні робітники не місцевого походження, ті, що при-
їхали з Московщини. Без українізації ми нічого не вдіємо
в Україні. Лише українізацією зможемо ми затягнути ук-
раїнський народ під свій вплив. Природний розвиток
українського народу має свій власний напрям. Не зна-
ючи української мови, ми, комуністи, опинимося поза
тим розвитком, поза українським життям». А справжні
причини розкриває великий знавець цієї справи: «Мос-
ковщина не може жити без українського хліба, вугілля,
сировини. Тим-то ідея державної незалежності України
є контрреволюційною. Але відкрито заперечувати цю
ідею тепер (1919 р.) ми не можемо. Тепер треба, на-
впаки, поступитися українцям. Обставини змушують нас
погодитися на автономію України. Ясна річ, мусимо дба-
ти, щоби не випустити зі своїх рук фактичну владу в Ук-
раїні. А без цієї тимчасової поступки українцям ми втра-

тимо Україну назавжди». Попереджав про небезпеку
відвертого московщення й інший великий знавець цієї
справи: «Хоч московська мова є державною в Україні,
проте не можемо накидати її українцям насильно. А
особливо не повинні дратувати московською мовою ук-
раїнське селянство. Його теперішня ворожість до нас
є дуже, дуже небезпечна нам і стане тисячократно не-
безпечнішою, якщо накидатимемо йому московську
мову». А конференція ВКП(б) ухвалила: «Всі члени КПУ
мусять усувати всі перепони вільному розвиткові украї-
нської культури. Мусять ставитися до українських патрі-
отів дуже терпеливо, з розумінням, дружньо, пояснюю-
чи їм користь союзу України з Московщиною. Кожний
член КПУ мусить якомога швидше вивчити українську
мову і не допускати, щоб її хтось ставив на друге місце
після московської». А вже коли московські більшовики
зміцнили свою владу в «республіках», заговорили по-
іншому: «обов’язкове вивчення московської мови в усіх
республіках СРСР благотворно впливає на життя цих
республік, бо відкриває всім доступ до культурних здо-
бутків всіх народів СРСР, а насамперед великого мос-
ковського, а отже до світової культури. Тому-то московсь-
ка мова фактично вже стала спільною мовою всіх на-
родів СРСР».

Можна навести безліч висловлювань керівних моск-
винів та їхніх підспівувачів у «республіках», що обґрунто-
вують необхідність придушення немосковських мов і
культур. Коротко їхні докази такі: «Знання московської
мови відкриває двері в широкий світ. У всіх сусідніх з
СРСР державах московська мова є вже обов’язковим
предметом у школах. Навіть у ворожих до нас США вив-
чають її у 200 вузах, і капіталістичний уряд дає стипендії
тим, хто вивчає московську мову. Всі народи СРСР по-
зичають у московської мови слова, яких їм бракує. По-
зичає й Україна, бо ж не має досі своїх наукових та техн-
ічних словників. Отже, забуваючи недорозвинену украї-
нську, а вивчаючи високорозвинену московську, українці
стають на великий шлях поступу. Хто не хоче знати мос-
ковської мови, той ворог поступу, ворог людства. А оск-
ільки історична доля вказала московському народові
вести все людство шляхом поступу, то той ворог водно-
час є ворогом і СРСР. Отже, ворогом і України...». Це —
зміст усіх підручників московської мови, виданих в УРСР.
Таке пишуть у журналах і книжках. Панує в Україні мос-
ковська мова? Та хіба ж Московщина завинила тому?
Хіба українці не мають своєї республіки, свого уряду?
Хіба ж не український уряд видає закони в Україні? Мос-
ковський уряд ніколи не видавав жодного закону про
українську мову в Україні, бо ж за Конституцією СРСР не
має на те права. Чи може українці хочуть, щоби мос-
ковський уряд заборонив українцям говорити московсь-
кою мовою? Отже, московщення немосковських на-
родів СРСР — це не їхнє знищення, а «інтер-
націоналізація», тобто великий поступ, бо ж здійснює
найбільший ідеал всього людства — світове, безнаціо-
нальне, безкласове суспільство, основа вічного миру
на планеті. Отже, мати московську мову слід не за другу
рідну, а таки за першу рідну. Море пролитої крові, гори
трупів, пекельні муки мільйонів невинних дітей, жінок,
руїна багатющої України, загарбання земель і понево-
лення народів у Європі й Азії, розвал держав зсереди-
ни, розпалення війн в Азії і багато ще подібного, що його
здійснила Московщина за 1917-68 роки, — все це, мов-
ляв, зовсім не на рахунку Московщини, а лише інтерна-
ціонального комунізму. Куряча сліпота.

Нарешті ще один документ, хоч і не урядовий. Нарада
з питань культури української мови в Києві ухвалила 15
лютого 1963 р. порушити клопотання перед ЦК КПУ і
перед урядом УРСР:

- щоб у всіх вищих школах, технікумах та ремісничих
курсах запровадити навчання українською мовою;

- щоб у всіх установах, підприємствах, на залізницях та
іншому транспорті і в торгівлі всі справи вести українсь-
кою мовою;

- щоб Академія Наук, інститути, видавництва видава-
ли наукові твори здебільшого (!) українською мовою;

- щоб кіностудії творили художні й наукові фільми ук-
раїнською мовою, а фільми інших республік щоб пере-
кладали українською мовою;

- щоб у республіках СРСР, де живуть українці, відкрити
школи з українською мовою навчання;

- щоб створити при Інституті мовознавства АН комісію
культури української мови, яка мала б сприяти розвит-
кові і поширенню української мови в усіх ділянках дер-
жавного і громадського життя.

Про що говорить цей документ? Що всього вищенаве-
деного ще немає в Україні. Що не існувало і не існує
уряду УРСР, і навіть самої УРСР. Якби існували, то існу-
вало б уже майже півстоліття все вищенаведене і бага-
то ще чого, що його має кожна самостійна держава.
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СПІВЧУВАЄМО

Потрібні охоронники (чолові-
ки, жінки).

Тел.: 0675416258;
0952304181; 0675416224.

ЗАМОВЛЯЙТЕ  роботу+ мате-
ріали зі знижкою до 20%.

РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАР-
ТИР під ключ. Перепланування.

БУДІВНИЦТВО – будинки,
прибудови, павільйони, гаражі,
навіси, альтанки, бані, паркани.

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під
ключ. Мансардні дахи.

УТЕПЛЕННЯ, облицювання
будинків. (068)1455866;
(066)7215631.

При загрозі повені або паводка
уважно слухайте по радіо й теле-
баченню інформацію про надзви-
чайну ситуацію та інструкції про
порядок дій, не користуйтеся без
потреби телефоном, щоб він був
вільним для зв’язку з вами. Збері-
гайте спокій, попередьте сусідів, на-
дайте допомогу інвалідам, дітям і
людям похилого віку.

 Дізнайтеся в місцевих органах
державної влади й місцевого само-
врядування про місце збору жи-
телів для евакуації й готуйтеся до
неї.

Підготуйте документи, одяг, не-
обхідні речі, запас продуктів харчу-
вання, питну воду на кілька днів,
медикаменти. Складіть все у валі-
зу. Документи зберігайте у водонеп-
роникному пакеті. Відключіть усі
прилади від електромережі,
вимкніть газ.

Перенесіть найбільш важливі та
цінні речі й продукти харчування на
верхні поверхи або покладіть на
верхні полиці.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
ПРИ ЗАГРОЗІ ЗАТОПЛЕННЯ

Добре одягніть дітей, хворих та
літніх людей, одягніться самі,
візьміть необхідні речі, невеликий
запас продуктів харчування на
якийсь час, медикаменти, гроші,
цінності та документи (на майно, на
нерухомість, паспорт, державні по-
свідчення, ощадні книжки та ін.), і в
першу чергу ті, що засвідчують вас
і членів вашої родини.

Якщо ви проживаєте на першо-
му поверсі або на нижніх поверхах,
і якщо на вулиці спостерігається
швидкий підйом води, необхідно за-
лишити квартиру, у крайньому разі
піднятися на верхні поверхи. Якщо
будинок одноповерховий, слід зай-
няти горищні приміщення.

Ви повинні, якщо це можливо,
виїхати із зони затоплення будь-
яким видом транспорту, у крайньо-
му разі піднятися на підвищені ділян-
ки місцевості або на верхні повер-
хи міцних будинків.

Перебуваючи поза населеними
пунктами, при загрозі затоплення
варто переміститися на підвищене
місце, або піднятися на дерева, ви-
користати різного роду плаваючі 
предмети. Якщо у вас є худоба,
необхідно відігнати її в безпечні рай-
они.

Якщо у вашому будинку є сан-
технічне обладнання, по можли-
вості відключіть його від системи
загального користування, особли-
во туалет, щоб попередити потрап-
ляння стічної води в будинок і фун-
дамент.

ДІЇ В РАЗІ РАПТОВОГО
ЗАТОПЛЕННЯ

Зберігайте спокій, уникайте пані-
ки. Швидко зберіть потрібні доку-
менти, цінності, ліки, продукти та
інші необхідні речі.

Надайте допомогу дітям, інвалі-
дам і людям похилого віку. Вони

ЩОБ ЛИХО НАС ОБМИНАЛО
хоча маємо бути готовими і до надзвичайних ситуацій

Проливні червневі дощі наробили багато лиха в Західній Ук-
раїні. Особливо постраждали райони Івано-Франківської та Чер-
нівецької областей, де велика вода затопила села, зруйнува-
ла будинки, дороги, мости. Є навіть людські жертви. Вирува-
ла стихія і в наших сусідів – на Старосамбірщині.

З огляду на те, що синоптики наразі не обіцяють припинен-
ня дощів, жителі Турківщини мають бути готовими до над-
звичайних ситуацій, тим більше, що ми пам’ятаємо, як і в на-
шому районі, більше 10 років тому, також лютувала водяна
стихія. Власне тому не зайвим буде нагадати, як діяти під час
повені та після неї.

підлягають евакуації в першу чергу.
По можливості, негайно залишіть

зону затоплення. Перед виходом з
будинку відключіть електрику та
газ, перекрийте воду та, по можли-
вості, каналізацію, погасіть вогонь
у печах. Зачиніть вікна й двері, якщо
є час - закрийте вікна й двері першо-
го поверху дошками (щитами),
плівкою, мішками з піском.

Якнайшвидше займіть найближ-
че безпечне підвищене місце й будь-
те готові до евакуації.

Якщо це неможливо, підніміться
на  верхній поверх або горище бу-
динку, де ви перебуваєте.

При підйомі води слід забратися
на дах, а при різкому прибутті води
- на верх (коник) даху.

Дітей і хворих, ослаблених і змер-
злих людей прив’яжіть до себе або
до міцних елементів даху, або до
пічної труби. Забиратися на дерева,
стовпи, будови сумнівної міцності
не можна. Вони можуть бути
підмиті потоками води і впасти та
зруйнуватися.

Потрапивши у воду, зніміть із
себе важкий одяг і взуття, відшу-
кайте поблизу предмети, якими
можна скористатися для одержан-
ня допомоги  у воді.

Щоб привернути увагу ряту-
вальників, постійно подавайте сиг-
нал нещастя: у світлий час доби
можна вивісити на високому місці
біле або кольорове полотнище, а в
нічний час подавайте світлові сиг-
нали.

До прибуття допомоги залишай-
теся на верхніх поверхах і дахах
будинків та інших підвищених
місцях.

Самостійну евакуацію можна
проводити тільки, якщо є потреба у
наданні невідкладної медичної допо-
моги постраждалим, за відсутності
продуктів харчування та медика-
ментів, погіршення обставин або
втрати впевненості в одержанні до-
помоги збоку. Для самостійної ева-
куації бажано використати власні
човни або катери, плоти з колод та

інших підручних матеріалів.
Не переповняйте рятувальні за-

соби.
Якщо ви берете участь у про-

веденні рятувальних заходів, 
пам’ятайте про таке:

-   рятуйте людей, де б вони не
були, використовуючи для цього всі
існуючі засоби;

-   у першу чергу із зони затоп-
лення необхідно вивезти дітей;

-  надайте негайну допомогу лю-
дям, які вже перебувають у воді;

- людям, яких врятували з води,
слід надати, при необхідності, пер-
шу медичну допомогу, зігріти їх й
одягти у сухий одяг.

ЕВАКУАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ
Залишаючи своє житло, пам’я-

тайте про те, що необхідно взяти із
собою:

-  радіоприймач, електричний
ліхтар і додаткові джерела живлен-
ня для них (батарейки або акуму-
лятори);

-  сухий і теплий одяг, водонеп-

роникний верхній одяг і взуття, ков-
дри;

- найбільш потрібні ліки, предме-
ти першої необхідності, засоби осо-
бистої гігієни та інші предмети, які
вам можуть знадобитися;

- документи, які засвідчують осо-
бу кожного члена вашої родини,
гроші й цінності;

- продукти харчування на якийсь
час (консерви, крупи, сіль, цукор,
чай, хліб, сухарі й т.п.);

-  бажано мати при собі казанки
або інші ємності для готування чи
підігріву їжі.

Якщо ви користуєтеся під час
евакуації автомобілем, проїзд
здійснюйте з максимальною увагою.
Якщо ваш автомобіль зламався, а
ви потрапили в затоплену зону й
далі їхати немає можливості, від-
мовтеся від нього. Багато людей
гинуло внаслідок того, що, перебу-
ваючи в зоні повені, здійснювали
спробу врятувати свій автомобіль.

 Після сходження повені чи
паводку небезпека все ще збер-
ігається. Полягає вона в загрозі
виникнення різноманітних інфек-
ційних хвороб.

Так, за відсутності привізної води
у жодному разі не варто викорис-
товувати для пиття воду з відкри-
тих водойм і криниць, оскільки внас-
лідок повені до цих джерел водопо-
стачання зі скотомогильників, кла-
довищ, вбиралень, хлівів, полів і
сміттєзвалищ могли потрапити
хвороботворні мікроби, які є збуд-
никами туберкульозу, лептоспірозу,
черевного тифу, сибірки, вірусних

гепатитів та інших захворювань, а
також личинки гельмінтів, дизенте-
рійних амеб. У разі ж неможливості
постачання якісної привізної води
для пиття вживати лише добре про-
кип’ячену воду.

При приготуванні їжі продукти
харчування обов’язково треба
піддавати термічній обробці (варін-
ня, смаження, запікання). При цьо-
му овочі та фрукти необхідно ре-
тельно мити кип’яченою водою (ба-
жано зі щіткою та господарським
милом), обдаючи окропом.

До того ж, у зв’язку з теплим пе-
ріодом року, збільшується ризик
швидкого псування продуктів хар-
чування, тому слід вживати тільки
свіжоприготовлену їжу. Перед вжи-
ванням їжі необхідно ретельно мити
руки з милом, а також можна про-
тирати їх зволоженими дезінфек-
тантами-серветками.

Комахи (мухи, оси та інші), гри-
зуни (миші, щурі) є переносниками
та збудниками інфекційних хвороб.
Тому необхідно звертатися до зак-
ладів санітарно-епідеміологічної
служби з проханнями про винищен-
ня комах і гризунів, а також прове-
дення дезінфекції на підтоплених
територіях. За неможливості про-
ведення таких масових заходів
варто звертатися за консультацією
та допомогою до закладів санепідс-
лужби, лікарень, поліклінік, стаціо-
нарних фельдшерсько-акушерських
і тимчасових пересувних мед-
пунктів.

Щодо використання землі для
сільськогосподарських угідь ради-
мо звертатися до закладів санепід-
служби щодо проведення дослід-
ження ґрунту за мікробіологічними
показниками. Позитивні результати
гарантуватимуть безпеку стосов-
но виникнення інфекційних захво-
рювань.

Після сходження води з ґрун-
тового покриву необхідно:

- провести рекультивацію земель
(очистити поверхню ґрунту від
сторонніх предметів (гілля, буді-
вельних конструкцій тощо) та пе-
рекопати присадибні ділянки та го-
роди на глибину 20-25 см;

- в разі переповнення водою спо-
рожнити індивідуальні вигреби та
вбиральні (туалети) за допомогою
асенізаційної машини та продезінф-
ікувати хлорним вапном або іншим
відповідним дезінфікаційним засо-
бом;

- звільнити від нанесеного бруду,
почистити і спорожнити колодязі та
продезінфікувати в них воду за до-
помогою хлоровмісних патронів;

- провести дератизацію в місцях
можливого скупчення гризунів;

- під контролем закладів санітар-
но-епідеміологічної та ветеринарної
служб зібрати та захоронити на ско-
томогильниках трупи тварин.

У разі підозри розвитку ознак
інфекційних захворювань (підви-
щення температури тіла, лихоман-
ка, запаморочення, головний біль,
біль у животі, нудота, пронос, не-
жить, кашель, пожовтіння шкіри,
склер очей, висипи на тілі, поява
гнійників тощо) варто терміново
звертатися за медичною допомо-
гою, не вдаючись до самолікуван-
ня, оскільки перебіг багатьох інфек-
ційних хвороб важко передбачити. 

Сподіваємося, що вам ніколи
не доведеться скористатися
цими порадами. Утім, життя не-
 завжди складається так, як хоті-
лося б. Тож бажаємо всім ніколи
не стикатися з надзвичайними
ситуаціями, проте завжди пам’я-
тати, як слід діяти у разі їхнього
виникнення.

Руслан СЛИВАР,
головний спеціаліст відділу

спорту, оборонної роботи та ци-
вільного захисту Турківської
РДА.

Продається 2-кімнатна квар-
тира по вул. Молодіжна м. Тур-
ка. Євроремонт, з меблями.

Є гараж (поряд з будинком),
підвальне приміщення, госпо-
дарська споруда.

Ціна – 39000 у.о. Торг.
Тел.: 0976561973.

Продається складське при-
міщення, загальною площею 900
м кв., з приватизованою земель-
ною ділянкою (0,30 га ), за адре-
сою: вул. Травнева, м. Турка.

Ціна – 750000 грн.
Тел.: 0969734158.

Колектив управління соцзахисту
населення Турківської РДА вислов-
лює щире співчуття начальнику
відділу контролю за правильністю
призначення допомог, компенсацій
та пенсій Ельвірі Євгенівні Пруц з
приводу тяжкої втрати – смерті
матері – Галини Дмитрівни Горб’як.

Настоятель помісної православ-
ної церкви Петра і Павла с. Верхнє
Гусне о. Іван Гайванович і його сім’я
глибоко сумують з приводу смерті
паламаря Василя Миколайовича
Комарницького і висловлюють
щире співчуття рідним і близьким
покійного.

Громада помісної православної
церкви Петра і Павла с. Верхнє Гус-
не сумує з приводу смерті  пала-
маря Василя Миколайовича Комар-
ницького і висловлює щире
співчуття рідним і близьким по-
кійного.

Класний керівник  та  учні 8 класу
Ільницького НВК висловлюють щире
співчуття однокласнику Мар’яну
Івановичу Ярошовичу з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті
батька – Івана Івановича Ярошови-
ча.

 Перша вчителька та учні 4 класу
Ільницького НВК висловлюють щире
співчуття однокласниці Ірині Яро-
шович з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті батька – Івана
Івановича Ярошовича.

Правління Явірського споживчо-
го товариства глибоко сумує з при-
воду смерті колишнього ревізора
Галини Дмитрівни Горб’як і вислов-
лює щире співчуття рідним і
близьким покійної.


