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 Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу, щиру і добру дружину і
матусю – Галину Федорівну Кузьо – з днем народження від
щирого серця і з великою любов’ю вітають чоловік Ігор, сини
Андрійко, Ігорко і Денисик. Дорогій людині
вони бажають неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я без ліку і довгого- довгого
щасливого, в Божій опіці,  віку.

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!

 Дорогу, кохану дружину, турботливу матусю, люблячу невістку,
братову, куму, цьоцю – Павлину Йосипівну Лях – щиро вітають з
днем народження чоловік Руслан, синочок Ромчик, свекруха
Ірина, свекор Дмитро; чоловікові брати Іван та Василь, чолов-
ікові сестри Аня, Марія, Діана та Ангеліна; кум Олег з сім’єю,
кума Марія з сім’єю і бажають  їй міцного здоров’я – з роси і
води, щастя, радості,  Божого благословення на життєвій ниві.

Хай тільки цікаве на Тебе чекає,
Хай радісний настрій в очах Твоїх сяє,
Хай справжня любов буде поруч з Тобою,
Нехай будуть друзі за Тебе горою.
Бажаєм, щоб доля Тобі усміхалась,
Щоб задуми завжди здійснити вдава-

лось,
Щоб сонце удачі світило невпинно
І щоби щастило Тобі неодмінно.

 ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÞÞÒÜ Ï’ßÒÜ
ØÊ²ËÜÍÈÕ ¯ÄÀËÅÍÜ

Згідно державної програми, що стосується реконструкції
шкільних їдалень, на наш район виділено майже 500 тис. грн. Ці
кошти буде скеровано на п’ять об’єктів. Зокрема йдеться про
Верхньовисоцький НВК, Верхньояблунський НВК, Либохорську ЗОШ
І-ІІІ ст., опорний навчальний заклад «Нижньояблунський НВК»,
Турківська гімназія №1 ім. Олександра Ільницького. Але для того,
щоб держава профінансувала ці видатки, місцевий бюджет зо-
бов’язаний надати 5 відсотків своїх коштів.

Тому сесія Турківської районної ради, яка відбулася 9 липня, розглянув-
ши питання про внесення змін до рішення ХХХVІ позачергової сесії VІІ скли-
кання № 773 від 12.03.2020 р. «Про розподіл вільних залишків коштів рай-
онного бюджету Турківського району по загальному фонду, які склалися
станом на 01.01.2020 р.» і вирішила виділити на ці потреби 25450 грн.,
відповідно пропорційно розподіливши їх по об’єктах.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÑÒÀÐÎÑÀÌÁ²ÐÑÜÊÈÉ ÑÒÐÀÉÊ
ÒÀ ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊ² ÏÐÎÁËÅÌÈ

Поза всяким сумнівом, громадяни України мають повне право на мирні акції протесту, відсто-
юючи свої права, чи домагаючись від влади вирішення проблем. Але вдаючись до цього, кожен
має пам’ятати, що захищати персональні інтереси чи інтереси громади потрібно в такий
спосіб, щоб не створювати проблем та незручностей для оточуючих пересічних людей. В
іншому випадку це щось схоже на егоїзм та шкурництво. Турківщина загалом підтримує про-
тест наших сусідів – старосамбірчан, які домагаються ремонту дороги Стрілки - Мшанець,
але засуджує те, що проводять вони акцію на дорозі, що веде до району, створюючи великі
проблеми для доїзду людей в обидва напрямки. Уявімо собі, що хворому з Турківщини призначено
консультацію в лікаря на певну годину, або ж придбаний квиток на літак чи потяг, які, звісно,
не чекають, а в черзі доводиться вистояти чотири чи п’ять годин. І нікому не поясниш, що
їхати треба терміново. Правда, в мережі Інтернет гуляють повідомлення, ніби швидко проїха-
ти через блокаду можуть допомогти спритні матусі з дітьми, які тусуються коло протес-
тувальників і готові сісти в машину –  тоді вже проїзд відкритий. Якщо це правда, думаю, і
протестувальники про це знають, але коментуючи перебіг акції, чомусь оминають цю тему.

Звичайно, можна
поспівчувати й голо-
дувальникам, що
вирішили привер-
нути увагу до про-
блеми, ризикуючи
здоров’ям. Втім
ефект від цього був
би кращий, якби
вони облаштували
палатку біля входу в
Старосамбірську
райдержадмініст-
рацію чи Львівську
обласну держадмі-
ністрацію. Зреш-
тою, можна поїхати
й до Києва під буді-
влю Кабінету
Міністрів чи Офісу
Президента.

Ні для кого не
секрет, що й та Турківщині є велика проблема з ремонтом доріг, подекуди значно більша, аніж в наших
сусідів. Взяти хоча б, для прикладу, відрізки дороги Турка - Лопушанка, Бориня - Боберка, Турка - Ільник.
Переймаючись своїми дорожніми проблемами, турківчани б охоче долучилися до протесту, якби акцію
влаштували на в’їзді в Старий Самбір і перекрили дорогу  як до райцентру, так і до Хирова та Доброми-

ля. Тоді протестуваль-
ники не рекомендува-
ли б турківчанам їхати
через Тур’є чи Ісаї, або
навіть через Сколе, а
шукали б об’їзні шляхи
і для себе. А так ситуа-
ція виглядає зовсім не
по-сусідськи, а егої-
стично. Лиш би мені
було добре, а там хай
діється Божа воля. А
перед Господом усі
рівні. І це мають розу-
міти християни та їхні
духовні наставники.

Не беруся судити,
правильно поступили
пр отес тув ал ьники,
коли не пустили на Тур-
ківщину голову

Львівської ОДА Максима Козицького, хоч тут його чекали для вирішення багатьох питань, зокрема і
дорожнього будівництва. Але сталося, як сталося. Очільник області дав свій коментар, в якому наголо-
сив, що на Старосамбірщину приїхав з добрими намірами і з бажанням вирішити конфліктну ситуацію.
І зовсім є безглуздим те, що комусь з учасників акції не сподобалися його слова, мовляв, «мене чека-
ють на Турківщині». Та й справді чекали. І не лише на Турківщині, а й на Старосамбірщині, Самбірщині.
Буде більше спілкування,  швидше вирішуватимуться проблеми. Звичайно, не за одним помахом руки.

А взагалі, Турківщина бажає протестувальникам успіху в сподіванні, що в їхніх діях християнські прин-
ципи і чесноти візьмуть верх над егоїзмом, і вони з повагою ставитимуться до своїх сусідів, цінуватимуть
наш час і враховуватимуть життєві обставини кожного. А ще бажаємо, аби вже у цьому році їхню дорогу
таки відремонтували, щоб не були марними старання.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄËß ÏÎÏÅÐÅÄÆÅÍÍß ÒÀ
ÁÎÐÎÒÜÁÈ Ç² ÑÒÈÕ²ÉÍÈÌ ËÈÕÎÌ
Ще не забулися стихійні лиха, які спіткали Турківщину у зв’язку

з різким підняттям рівня води в річках. Тоді збитки обраховува-
лися не сотнями, а тисячами гривень. Звичайно, це не до порівнян-
ня з тим лихом, яке нещодавно пережила Івано-Франківська, За-
карпатська та Чернівецька області.

Розуміючи небезпеку  та бачачи безпорадність влади та розпач потерп-
ілих, депутати Турківської районної ради на недавній сесії прийняли звер-
нення до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо термінового
реагування на надзвичайну ситуацію. Обґрунтовуючи його, депутати про-
сять владу передбачити в державній програмі розвитку регіону українсь-
ких Карпат на 2020-2022 роки належний окремий фінансовий ресурс для
попередження та боротьби зі стихійними лихами та катаклізмами, які мо-
жуть виникати в майбутньому. А також йдеться про визначення тери-
торій підвищеного ризику, забезпечення моніторингу стихійних і небезпеч-
них природних процесів, проведення необхідних робіт з укріплення дамб,
насадження лісів, розчистки дренажних систем, русел річок, розробка де-
тальних планів евакуаційних заходів. Все це потребує фінансового ресур-
су, який наразі відсутній.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Під час наради обговорили
наступні кроки щодо збільшен-
ня території парку, серед яких –
підготовка клопотання, визна-
чення орієнтовної площі пропо-
нованих для розширення зе-
мель, проведення інвентари-
зації території тощо.

Ще на початку створення пар-
ку, й особливо, коли мова зайш-
ла про його розширення, поста-
ло питання й про зміну структу-
ри лісової галузі Турківщини. Зок-

рема уже зараз є очевидним, що
доведеться ліквідовувати деякі
лісництва, а лісові угіддя, що не
ввійдуть до парку, приєднувати
до тих, що залишаться. Та більше
того, йде мова й про обєднання
державних лісогосподарських
підприємств ДП «Турківське
лісове господарство» та ДП «Бо-
ринське лісове господарство» -
в одне. Щось на зразок того, як
було на початку 90-х років.

Є й приємна новина: Уряд має
намір виділити 400 тис. грн. на
функціонування парку «Бойків-
щина» в 2020 році, тим більше,
що керівництво сформовано і
воно готове до роботи. А зага-
лом, щоб парк функціонував
ефективно та успішно, на це по-
трібно з державного бюджету
близько 3 млн. грн.

Безперечно, що створення
такої природоохоронної тери-
торії є позитивним фактором

для збереження Карпат, їх при-
родного різноманіття. Але в цьо-
му контексті зовсім не врахова-
но соціальну складову, зокрема
забезпечення населення тих
сіл, що прилягають до парку, па-
ливними дровами. Традиційно
люди звикли їхати до лісу і заго-
товляти їх самостійно. Це вже
інше питання, з якими порушен-
нями та з якою шкодою для дов-
кілля. І досить часто горяни за-

бувають (а багато і не знають),
що за зрубану смереку в парку
наступає кримінальна відпові-
дальність. Таких випадків на Тур-
ківщині уже є чимало. Багатьох
вони дивують: як так? Жителю
одного із сіл, де немає прироза-
повідного фонду, за зрубану де-
ревину визначають адміністра-
тивну відповідальність, а в при-
родному парку – кримінальну.
Цей соціальний аспект є важли-
вим завданням як для
лісівників, так і для влади. І вир-
ішувати його потрібно не зволі-
каючи.

ДОВІДКА:
НПП «Бойківщина» – наймас-

штабніший об’єкт природно-
заповідного фонду Львівщини,
який створено протягом ос-

таннього десяти-
ліття.

НПП «Бойківщина»
створено Указом Пре-
зидента України «Про
створення національ-
ного природного парку
«Бойківщина» від
11.04.2019 № 130 в ме-
жах Турківського райо-
ну, площею 12240 га,
10623 з яких – надано
національному природ-
ному парку у постійне
користування.

НПП «Бойківщина» –
це парк, територія яко-
го вирізняється висо-
ким рівнем біотичного
різноманіття та

відіграє визначальну роль у ме-
жах головного Європейського
вододілу в басейнах р.Стрий
та р.Дністер. Ці території
вже давно стали домівками для
багатьох видів рослин і тва-
рин, які сьогодні рідкісні у
Європі, серед них баранець зви-
чайний, аконіт опушенопло-
дий, лунарія оживаюча, чина
гладенька та інші.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК
«БОЙКІВЩИНА»

МОЖЛИВО РОЗШИРЯТЬ
Розширення території національного природного парку «Бой-

ківщина» обговорили на нараді за участі представників ДП
«Боринське лісове господарство», Турківського ОКС ЛГП
«Галсільліс», Інституту екології Карпат НАН України, Украї-
нського товариства охорони птахів (ТОП), РЛП «Надсянський»
та департаменту екології та природних ресурсів Львівської
обласної державної адміністрації.

ÍÀ ËÜÂ²ÂÙÈÍ² Â²ÄÍÎÂÈËÈ
ÐÎÁÎÒÓ ÄÈÒß×ÈÕ ÑÀÄÊ²Â

Кінотеатри та театри
наразі відкривати не будуть

У зв’язку із поліпшенням ситуації із захворюваністю на Covid-
19 на Львівщині дозволили чергове послаблення карантину. В
області відновлять роботу дитсадків та закладів культури,
окрім театрів та кінотеатрів. Відповідне рішення прийняла
обласна комісія ТЕБ і НС на засіданні у понеділок, 13 липня.

Таке рішення обласні чиновники пояснили тим, що Львівська об-
ласть перестала бути регіоном із значним поширенням Covid-19
та, відповідно до постанови уряду, підпадає під критерії послаблен-
ня карантину. Водночас, є певні побоювання щодо роботи кіноте-
атрів та театрів.

Як повідомив заступник голови ЛОДА Іван Собко, за підсумками
засідання  комісії, в області дозволили роботу дитсадків, незалеж-
но від форми власності, а також закладів культури, окрім кіноте-
атрів та театрів. Дозволено відновити роботу інклюзивно-ресурсних
центрів. Робота закладів громадського харчування та розважаль-
них закладів залишається обмеженою у часі до 23:00.

Директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис пояс-
нив, що відкривати кінотеатри та театри наразі не дозволили, оск-
ільки є ризики щодо перебування людей протягом тривалого часу в
закритому приміщенні. Також під забороною залишається робота
дитячих закладів оздоровлення.

Поряд з тим, на засіданні уряду, 15 липня, Кабінет Міністрів Украї-
ни підтримав проєкт закону “Про внесення змін до Закону України
“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на-
селення” щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби
(СОVID-19)”.

Ним передбачено посилення адміністративної відповідальності
у вигляді штрафу, в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (3400 грн.-5100 грн.) для підприємств,
підприємців, установ, організацій, які порушують санітарне законо-
давство та пропускають до своїх приміщень громадян без вдягнутих
засобів індивідуального захисту. Перш за все – захисних масок чи
респіраторів.

Також уряд підтримав законопроєкт “Про внесення змін до Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення щодо запобі-
гання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)”, яким про-
понується передбачити адміністративну відповідальність за пере-
бування в громадських будинках, спорудах, громадському транс-
порті під час дії карантину без захисних масок.

Нагадаємо, станом на 12 липня Львівщина входить до переліку
областей, у яких МОЗ рекомендує послабити карантин. Від 7 липня
обласна комісія ТЕБ і НС дозволила роботу готелів, закладів гро-
мадського харчування, спортзалів і фітнес-центрів, а також прове-
дення масових релігійних заходів. Перед тим на Львівщині офіційно
дозволили відновити пасажирські автобусні та залізничні переве-
зення.

Місцеві вибори офіційно
призначили на 25 жовтня

У середу, 15 липня, Верховна Рада на засіданні підтримала постанову про призначення місце-
вих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Цю постанову підтримали 326 народних депу-
татів. Кабмін, спільно з Центральною виборчою комісією, має розробити заходи та рекомен-
дації, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19 під час виборів 25 жовтня.

Згідно з постановою, місцеві вибори 25 жовтня відбу-
дуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Кри-
му та не підконтрольних українському уряду районів
Донецької і Луганської областей. Вибори на цих тери-
торіях відбудуться лише після припинення російської
агресії та виведення незаконних збройних формувань.
Їх призначать окремим законом.

Нагадаємо, що постанову про місцеві вибори мали
розглядати ще у понеділок, 13 липня, проте в Раді тер-
міново зібрали комітет, щоб внести в проєкт постанови
уточнення, додавши туди вибори в районні ради.

Хоча і після цього до виборчої процедури є цілий ряд
запитань. Буквально вчора лідер «Батьківщини» Юлія
Тимошенко заявила про домовленість з монобільшістю не укрупнювати райони, а залишити їх у сьо-
годнішніх межах. Тут виникає й інше запитання: які будуть повноваження для районів, адже територі-
альні громади матимуть пряме фінансування з Державного бюджету та повну автономію керівництва,
та й чи обиратимуть депутатів районних рад (якщо вони взагалі існуватимуть).

Наш кор.
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З настанням теплих днів у нашому місті розпочався й триватиме до кінця літа ямковий
ремонт доріг – про це запевняють у мерії. Чого гріха таїти, бездоріжжя набридло кожному – і
водіям, і пішоходам. Через ями трапляються дорожньо-транспортні пригоди, нищиться транс-
порт,  місцями на дорогах, як мовиться, яма на ямі – ні об’їхати, ні обійти. Особливо в дощову
погоду, коли вибоїни наповнені водою. Місцями вони, як озера.

За чиї кошти і які дороги ремонтуватимуть у Турці, розповідає міський голова Геннадій
Когут.

 – Ямковий ремонт ми розпочали раніше. Уже залатано вибоїни на вулицях Івана Франка, Молодіж-
на, Василя Стуса і Міцкевича. На цьому не зупиняємося і такий ремонт будемо проводити й далі, –
наголошує Геннадій Йосипович. – Заплановано ремонт дорожнього покриття на вул. Січових Стрільців
– від початку і до дитячого відділення лікарні в Середній Турці, із частковим укладенням на цій дорозі
суцільного асфальтного покриття. Відповідно, уже визначено місця, де будемо робити ямковий ре-
монт, а де укладатимуть асфальт. На ці робо-
ти виділено кошти із обласного бюджету – в
сумі 1 млн. грн. та з міського – в сумі 300 тис.
грн. Думаю, за нормальної погоди, за тиж-
день-два цей ремонт завершимо. Заодно, в
процесі  виконання робіт, бачитимемо, чи бу-
дуть у нас якісь залишки дорожньо-будівель-
ного матеріалу, щоби продовжити ремонт далі
– по вул. Середня. Якщо ні –міська рада ви-
шукуватиме можливість ремонту цієї вулиці
власними силами.

Розпочато ремонт вулиці Міцкевича (від
центра до віадуку). Шляхоремонтна бригада
однієї з фірм м. Рудки, яка виграла тендер і
яка зараз завершує роботи по вул. Міцкеви-
ча, перейде вимощувати бруківку в централь-
ну частину міста – тобто з ділянки №2 на ділян-
ку №1. Ці два об’єкти входять в один проект.
Просто ми розпочинали роботи з більш про-
блематичної – ділянки №2. На жаль, майже
1 мільйона 900 тис. гривень нам ще бракує,
щоби повністю завершити цей проект, тож ча-
стина тротуарів не буде укладена бруківкою. І
де є можливість залишити тротуар у тому виг-
ляді, в якому він є, ми залишимо. На чомусь
мусимо економити, бо реально коштів не ви-
стачає. Чи достатньо буде бруківки на всю
дорогу? Напевно, що ні. Надіюся, що до су-
пермаркету «Рукавичка» мало б вистачити, а
далі відрізок дороги, що залишиться, заас-
фальтуємо.

– Як уже інформувала наша газета, на ремонт двох вулиць міста співфінансування надала
районна рада.

 – Так, уже є рішення сесії Турківської районної ради про виділення дольових коштів на дві вулиці
Турки – Герича і Зарічної. З обласного бюджету на ці об’єкти кошти виділені – відповідно, 300 і 250 тисяч
гривень. Власне через недовиконання нашого, міського, бюджету, у зв’язку з пандемією коронавірусу,
ми звернулася до районної ради про допомогу. Нам виділено 90 тис. грн. на ремонт вулиці Герича, і 75

тис. грн. – на ремонт вул. Зарічна. Будемо
подавати документи на Прозоро для прове-
дення тендеру на визначення переможця –
виконавця робіт.

Хочу сказати, що у нас ще залишився запас
спеціальної суміші – «холодний асфальт». Він
добрий для ремонту невеликих ям. Укладан-
ня «холодного асфальту» – досить економ-
ний та ефективний спосіб підтримки стану
доріг з асфальтним покриттям.

– Що ще нового у планах роботи міської
ради?

 – Найближчим часом сесія міської ради
розгляне питання про перегляд бюджету за
півроку. Маємо недовиконання. Але така си-
туація не тільки по м. Турка, а й по всій Ук-
раїні. У квітні-травні міський бюджет недоот-
римав 300 тис. грн. Червень, щоправда, трош-
ки підтягнули. Тож бюджетна комісія розгля-
не це питання, і подивимося, що із заплано-
вано зможемо реалізувати. У серпні чекає-
мо на поступлення коштів за оренду при-
міщень у ратуші. За ці гроші плануємо розпо-
чати ремонт читального залу центральної
районної бібліотеки, який й справді у плачев-
ному стані. Це ми мусимо зробити обов’язко-
во. До речі, міська рада подавала цей об’єкт
на конкурс мікропроектів місцевого розвитку

–на суму 300 тис. грн. Але проект не пройшов відбір.  Плануємо на серпень й ремонт покрівлі, що
протікає, у дитячому садку, в Середній Турці. Але знову ж – проблема у коштах. Частина з запланованих
– непередбачувано пішла на закупівлю захисних та дезінфікуючих засобів для дитячих садків , у зв’язку
із введенням карантину, спричиненого COVID-19.

Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

14 липня відсвяткував свій 70-річний ювілей дорогий і люб-
лячий чоловік, добрий, чуйний, турботливий татусь, найкра-
щий у світі дідусь Іван Миколайович Жданянчин.

З нагоди ювілею його щиросердечно вітають дружина Ірина,
дочка Іванна, зять Олег, дочка Марія, зять Михайло, син Ми-
кола, невістка Надія, любимі дідусеві онуки Юлія, Павло і
Петро, Павло і Петро, швагро Ромар з сім’єю   і бажають
дорогому імениннику міцного здоров’я – з роси і води,  ро-

динного тепла, благополуччя, Господньої
ласки і опіки на  довгій життєвій стежині.

На килимі життя, немов чарівна
м’ята,

Розквітла Ваша ювілейна
дата.

Хай цвіт життя повік не одцв-
ітає,

Нехай добро щоднини прибу-
ває.
Хай Матір Божа Вас охороняє,

Ісус Христос здоров’я посилає,
Нехай в душі панує доброта

На щедрі щастям многії літа!

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß ÒÀ
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Минулої суботи, 11 липня 2020р., моя нова книга оповідок
про звитяги українських повстанців здійснила ще один успіш-
ний рейд – у столицю Всесвітніх бойківських фестин та Бой-
ківського краю – місто Турка.

Край цей для мене став рідним: наступного року буде 35 літ, як я
поєднав з ним свою життєву долю, прибувши сюди служити у місце-
вий райвідділ міліції, начальником якого був сім років. Ця земля
сформувала мене як людину, патріота України, як творчу особистість.
З нею не пориваю зв’язків і до сьогодні. Тут живуть сотні моїх друзів…

Того дня на перший постій повстанська книга зупинилася у відділі
обслуговування Турківської центральної районної бібліотеки, де
відбулася її презентація читачам. Два примірники книги – для чи-
тальної зали та відділу обслуговування – було вручено завідувачці
відділу обслуговування Турківської ЦРБ Анні Шийці. Відбулося жва-
ве обговорення сьогоднішнього стану української культури загалом,
бібліотечної та книговидавничої справи зокрема. Мене приємно  вра-
зила охайність та чистота приміщень книгозбірні, змістовна напов-
нюваність викладок книг, виставок та інших заходів, які у вкрай склад-
них матеріальних умовах проводять тутешні бібліотечні працівники,
щоб полегшити читачам пошук духовно-літературних перлин та над-
бань українського суспільства.

Опісля повстанська книга зупинилася у центрі міста Турка, біля
місцевої книгарні «Під гербом Сас», де на вулиці відбулася її пре-
зентація мешканцям і гостям міста та району, а також автограф-
сесія. До відома тих, хто не зміг тут побувати: у книгарні ще є у про-
дажі кілька примірників книги «І у кожного зброя була за плечи-
ма…».

Степан ЛЕПЕХ.

КОНГРЕС ПЕРЕНЕСЕНО НА
НЕВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС

Як відомо, ще в 2019 році було заплановано проведення на Тур-
ківщині Четвертого Світового Конгресу Бойків, який повинен був відбу-
тися  з 31 липня по  2 серпня 2020 року. Але через пандемію COVID-
19, цей мистецький захід вирішено перенести на невизначений час.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конгрес Бойків» і координаційного цент-

ру Конгресу.

«БОЙКІВЩИНА»  ВІД «ДУХОВНОЇ УКРАЇНИ»
У непростий час сьогодення багато жителів Турківщини, особливо тих, хто належить до

малозабезпечених, на жаль змушені відмовляти собі в найнеобхіднішому всіляко економлячи
кошти. Це відчуваємо й ми, газетярі, в часі передплатної кампанії.

Але тішить й те, що знаходяться добрі люди, які допомагають тим, хто живе в складних фінансових
умовах, як кажуть, спілкуватися з друкованим словом. Серед них – лідер політичної партії «Духовна
Україна», відомий на Львівщині підприємець Юрій Путас. На ІІ півріччя 2020 року він передплатив
газету «Бойківщина» п’ятдесятьом жителям Турківщини. Таким чином підтримав і наше видання.

Василь ВАСИЛЬКІВ.



4 стор.  «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ» 17 ëèïíÿ 2020 ðîêó

Ветеринарна служба Турківсько-
го району щиро вітає з ювілеєм –
65-річчям від дня народження, яке
відзначатиме 20 липня, завідувача
Гуснянського пункту ветмедицини
Івана Михайловича Яцика і бажає
шановному ювіляру міцного здоро-
в’я, достатку, миру на многії і благії,
даровані Господом літа.

Ювілей життєвий – то не про-
сто свято,

То життя
з е р н и н и ,

зібрані в
засік,

Де були
турботи,

радості й пе-
чалі,
Де були і сму-

ток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас об-

минають,
Лиш тепло і радість сходять

на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь

посилає
І душі не гасне світлий оберіг!

 Педагогічний колектив Либо-
хорської ЗОШ І-ІІІ ст. щиросердечно
вітає з ювілейним днем народжен-
ня вчителя англійської мови Надію
Йосипівну Коліщак і бажає ювілярці
міцного здоров’я,
б е з м е ж н о г о
л юд сь ког о
щ а с т я ,
с і м е й -
ного за-
т и ш к у,
д о б р а ,
злагоди,
м и р у ,
Б о ж о г о
благословення на довгі роки.

Нехай Вам завжди посміхаєть-
ся доля,

Несуть тільки радість з со-
бою роки.

Хай щастя й здоров’я не зра-
дять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й
думки.

Ще на зорі української незалежності
стало очевидним, що реформувати сис-
тему охорони здоров’я необхідно, і чим
швидше, тим краще. Але дальше бала-
чок справа не рухалася. Непогана, як для
радянських часів система охорони здо-
ров’я Семашка, в нових реаліях уже не
могла працювати ефективно, потрібно
було щось міняти. І старт наступив два
роки тому. Про те, наскільки він успішний
власне йшлося на недавній сесії Туркі-
вської районної ради, де темі медицини
було присвячено дуже багато часу. Не
обійшлося й без гострих дискусій, взаєм-
них звинувачень, та й навіть, як кажуть
деякі депутати, образ.

У ході розгляду питання про хід рефор-
мування галузі в районі перед депутатсь-
ким корпусом прозвітували керівники
медзакладів: КНП Турківський РЦ ПМСД
Микола Яцкуляк, КНП «Боринська рай-
онна лікарня» Ігор Маркін та КНП «Турк-
івська центральна районна лікарня» Ко-
стянтин Коробов. Природно, що в при-
сутніх виникло цілий ряд запитань, тим
більше, що в зв’язку з пандемією, спри-
чиненою Covid-19, як гриби після дощу,
на поверхню вилізло цілий ряд проблем,
що потребують невідкладного вирішен-
ня, яке досить часто через бюрократичні
волокіти необгрунтовано затягується.
Через це страждають пацієнти, та й самі
медики.

Втім, давайте ближче до звіту. Керівник
первинки Микола Яцкуляк в принципі
вже мав про що звітувати. Ще 5 липня
2018 р. сесія районної ради прийняла
рішення про створення КНП «Районний
центр первинної медико-санітарної до-
помоги», а вже через чотири місяці пер-
винка отримала ліцензію на медичну
практику. В грудні цього ж року уклала уго-
ду з Національною службою здоров’я
України. Пройшовши непростий, але до-
сить-таки успішний шлях реформування,
зараз підприємство надає первинну ме-
дичну допомогу 48167 жителям району,
з яких від народження до 14 років  – 9868,
підлітки від 15 до 17 років – 1694, дорослі
від 18 років і старші – 36605 осіб. По-
інформував Микола Петрович депутатів і
про перелік послуг, які надає вся структу-
ра первинної медико-санітарної допомо-
ги. Окрім прийому хворих це загальний
аналіз крові з лейкоцитною формою, за-
гальний аналіз сечі, глюкоза крові, за-
гальний холестерин, вимірювання арте-
ріального тиску, електрокардіограма,
вимірювання ваги, зросту, окружності
талії, швидкий тест на вагітність, тропон-
іни, ВІЛ, вірусні гепатити.

За звітний 2019 рік в турківській пер-
винці зареєстровано 82507 відвідувань,
з них 45790 – до лікарів-терапевтів,
24123 – до лікарів загальної практики
сімейної медицини, 12594 – до лікарів-
педіатрів. За минулий рік, по програмі
доступні ліки, НСЗУ стовідсотково відшко-
дувала аптечним закладам кошти за ре-
цептами на медикаменти, виписані ме-
диками первинки. А їх було 7171.
Підприємство видало 375 листків непра-
цездатності, загальною тривалістю 2537
днів. Оптимально сформована й структу-
ра підприємства та штатний розпис, куди
входить 14 амбулаторій, 42 ФАПи – із
штатною чисельністю 175,75 ставки, де
працює 193 фізичні особи. З них 27,25
ставки - лікарі  (в т. ч. 4 ставки - інтерни),
середній медичний персонал - 118,75
ставки (133 фізичні особи), 29,75 ставки -
інших працівників, а це 35 фізичних осіб.

Дальше в своїй доповіді Микола Пет-
рович торкнувся фінансових питань
підприємства. Так, в минулому році було

укладено угоду з НСЗУ на суму 17858,5
тис. грн., а в кінці року угода була уточне-
на на суму 15893,2 тис. грн. З цієї суми
використано на зарплату 14366,4 тис.
грн., в т. ч. нарахування на заробітну пла-
ту - 2581,0 тис. грн. Середня зарплата
лікаря в 2018 р. становила 7800 грн., а в
минулому вона зросла до 12000 грн. Се-
редня зарплата медичної сестри відпов-
ідно була 5500 грн., а в минулому році
збільшилася до 6000 грн. 1107 тис. грн.
коштів НСЗУ підприємство використало
на інші потреби для нормального функц-
іонування. Тут і ремонти, придбання об-
ладнання, меблів,  послуги лабораторії.
611,2 тис. грн. в 2019 р. було виділено з
районного бюджету, які також пішли на
нагальні потреби функціонування
підприємства.

Лікарі первинки на сто відсотків забез-
печені комп’ютерним обладнанням,
іншим медичним устаткуванням, хоч в
окремих випадках їх потрібно доукомп-
лектувати.

Згадав доповідач про виконані роботи
по капітальному та поточному ремонту
приміщень. Зокрема на лікарську амбу-
латорію с. Вовче було витрачено 157,3
тис. грн., амбулаторію с. В.Висоцьке - 700
тис. грн. На 80 тис. грн. проведено поточ-
ний ремонт лікарської амбулаторії сімей-
ної медицини м. Турка, 10 тис. грн. витра-
чено на заміну підлоги в приміщенні ФАПу
в с. М. Волосянка. У планах на поточний
рік капітальний ремонт лікарської амбу-
латорії в с. Ясениця, введення в експлуа-
тацію лікарських амбулаторій в селах
Либохора та Нижня Яблунька, завершен-
ня реконструкції приміщення під лікарсь-
ку амбулаторію в с. Лімна. Заплановано
почати ремонт в амбулаторії с. Н.Гусне
та перекрити дах, відремонтувати фасад
в лікарській амбулаторії м. Турка.

Принагідно Микола Петрович звернув
увагу й на нагальні потреби, які потрібно
вирішувати уже зараз і швидко. Зокрема
йдеться про розширення приміщення
для первинки, де можна було б прийма-
ти хворих в умовах денного стаціонару.
Надзвичайно складною є проблема гос-
піталізації пацієнтів з підозрою на Covid-
19. Не дивлячись на те, що Міністр охо-
рони здоров’я України каже про 40 відсот-
кове заповнення ліжкомісць, лікарні об-
ласті відмовляються приймати пацієнтів
з Турківщини. Для прикладу, у лікарні м.
Рудки, де мали б лікуватися інфіковані
жителі нашого району, на 25 визначених
ліжках сьогодні лікують 34 хворих. Щоб
відправити хворого в спеціалізований
медзаклад, доводиться випрошувати в
тамтешнього керівника згоду на прийом.
І не тому, що він такий прошений, а тому,
що немає місця для госпіталізації хворо-
го. Проблемою є й те, що немає узгодже-
ності між медичними закладами нашого
району. Нерідко трапляються випадки,
коли хворого відмовляються приймати чи
Турківська лікарня, а чи Боринська, ви-
конуючи приписи та інструкції і забуваю-
чи, що кожен хворий, незалежно від соц-
іального статусу чи віку, має право на ме-
дичну допомогу.

Та й справді, непоодинокими є випад-
ки, коли за телефонним дзвінком  з ве-
ликими проблемами вдається госпіталі-
зувати з підозрою на Covid-19  чиновни-
ка чи керівника якоїсь ланки. Про нього
є кому замовити слово. Але тут виникає
логічне запитання, хто так потурбується
про бабусю з Либохори, Лопушанки чи
Карпатського...

Коротко прозвітував про роботу й ди-
ректор КНП «Боринська районна лікар-

ня. Розповів про штатну чисельність, про
те, яке обладнання вдалося закупити,
про фінансовий стан. Як проблему Ігор
Ілліч виокремив те, що НСЗУ для вторин-
ної медичної допомоги не передбачила
доплату гірського коефіцієнту, хоч для
первинки такий коефіцієнта є в розмірі
1,25 відсотка. Не передбачені кошти й на
дієтичне харчування в стаціонарі. Влас-
не через це, на його думку, варто було б
подумати над дофінансуванням харчу-
вання хворих з місцевого бюджету. А з
приводу гірського коефіцієнту вторинки
необхідно звернутися до Кабінету
Міністрів України та Міністерства охоро-
ни здоров’я.

Цілий ряд проблем висвітлив у своєму
виступі й директор КНП «Турківська цен-
тральна районна лікарня» Костянтин
Коробов. А стосувалися вони різних сфер
діяльності. І хоч реформа вторинки тим-
часово призупинена, а фінансування йде
за локальним бюджетом 2019 року, вже
зараз необхідно вживати рішучих заходів
для того, щоб підприємство ефективно
функціонувало, надавало якісні медичні
послуги.

Ще до призупинення реформи вторин-
ка уклала шість пакетних угод з НСЗУ.

Сьогодні в медзакладі велика кількість
хворих, серед яких і працівники лікарні.
Є проблема з проведенням тестів паціє-
нтам з підозрою на Covid-19. А якщо вже
й вдається їх зробити, то результати над-
ходять з великим запізненням. А серед
проблем, які потребують вирішення вже
сьогодні чи в найближчій перспективі,
Костянтин Федорович назвав наступні:
забезпечення хворих ліками, виділених
коштів за програмою медичних гарантій
на безоплатне забезпечення хворих не
вистачить. Підприємство закуповує лише
ті ліки, які визначені в національному
переліку, а там досить часто всіх необхід-
них препаратів немає. Тому є не-
обхідність дофінансування з місцевого
бюджету, а це хоча б 270 тис. грн. на без-
коштовні ліки для диспансерних хворих.
Більше 350 тис. грн. підприємству по-
трібно на придбання комп’ютерного об-
ладнання та програмного забезпечення.
Стільки ж – на закупівлю пересувного
рентген-апарату для обстеження важкох-
ворих пацієнтів. Досі залишається не ви-
рішеним і питання транспортування жи-
телів району в інші медичні заклади; ве-
дення високотехнологічних обстежень.

КНП «Турківська ЦРЛ» має намір відмо-
витися від існуючої схеми опалення при-
міщень, в якій доводиться платити за
спожиті кілокалорії. А вони – дорогі.
Відновивши газове опалення, лікарня
матиме економію 300-400 тис. грн. в рік.

Це далеко не повний перелік проблем,
з якими доводиться зустрічатися меди-
кам, особливо в умовах пандемії. І якщо
їх не вдастся вирішити, то не уникнути
звільнення працівників, а відтак і зрос-
тання смертності, поширення інфекцій-
них хвороб. Тоді доступ мільйонів ук-
раїнців до нормального медзабезпечен-
ня буде ускладненим.

В обговоренні доповідей керівників
медустанов взяли участь цілий ряд депу-
татів, які в міру своєї компетентності вис-
ловлювали пропозиції щодо покращен-
ня роботи медзакладів, хоч всі ми усві-
домлюємо, що без належного фінансо-
вого забезпечення домогтися цього над-
то складно. Хоч би скільки ми звинувачу-
вали один одного, критикували, стан ме-
дицини від цього не покращиться. Якщо
держава не виробить чіткий, фінансово
підтверджений алгоритм дій для медиків
в умовах майбутньої адміністративно-те-
риторіальної реформи, ситуація може
значно ускладнитися. Тим більше в тако-
му депресивному районі як Турківщина.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

² Ì²ÊÐÎÑÊÎÏÀ ÍÅ ÏÎÒÐ²ÁÍÎ
ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ КОЖНОГО З НАС
Здавна медична тема була дискусійною, неоднозначно оціненою як пацієнта-

ми, так і самими медиками. Когось у лікарні прийняли добре, віднеслися з усією
увагою. А нерідко буває, що й  пацієнт залишається незадоволеним, можливо
через власну упередженість або байдужість медперсоналу.

Педагогічний колектив Либо-
хорської ЗОШ І-ІІІ ст. від щирого сер-
ця вітає з ювілейним днем народ-
ження психолога Софію Василівну
Ільницьку і бажає ювілярці міцно-
го здоров’я, родинного добробуту,
радісних подій, хай щастить у всіх
намірах і задумах, Божого благо-
словення на многії і благії літа.

Хай Матір
Божа вас

охороняє,
В душі

п а н у -
ють мир

і доброта.
Ісус Хрис-

тос здоров’я
посилає

На многії і благії літа.
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Пропозиції напрацьовані
міжвідомчою робочою групою з
питань контролю за збережен-
ням лісових ресурсів. Група діє
відповідно до розпорядження
голови Львівської ОДА. Серед її
учасників – постійні лісокорис-
тувачі, контролюючі органи,
представники громадськості,
тощо.

Основні пропозиції ЛОДА:
- встановити відповідальність

для постійних лісокористувачів
за подання завідомо не достов-
ірної інформації про походжен-
ня, заготівлю та реалізацію де-
ревини до єдиної державної си-
стеми електронного обліку;

- встановити відповідальність
за несвоєчасне внесення інфор-
мації до єдиної державної сис-
теми електронного обліку;

- передбачити відпові-
дальність для підприємств, ус-
танов, організацій та громадян
за порушення дотримання ви-
мог санітарних правил у лісах;

- внести зміни в Лісовий ко-
декс – в частині процедури ав-
томатичного анулювання лісо-
рубного/лісового квитка у разі
виявлення порушень в діяль-
ності постійного лісокористува-
ча на підставі вказаного доку-
мента;

- збільшити розмір санкції за
незаконну порубку і пошкоджен-
ня дерев.

Крім цього, пропонується вне-
сти зміни до Положення про
лісову охорону, Лісового кодексу
та Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення, що
дозволить працівникам відом-
чої лісової охорони оформляти
протоколи про порушення лісо-
вого та природоохоронного за-
конодавства.

«Сьогодні комунальні лісо-
господарські підприємства Ук-
раїни є другими за величиною і

ÏÎÑÈËÅÍÍß ÊÎÍÒÐÎËÞ
Ó Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ë²ÑÎÂÎÃÎ

ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ
Тема ведення лісового господарства впродовж останніх де-

сятиліть є надзвичайно актуальна для нашого краю. Йдеть-
ся про охорону лісових насаджень, проведення рубок,  лісовідт-
ворення, а головне – протидія самовільним рубкам. Формаль-
но все ніби налагоджено і працює, але насправді в лісовій ца-
рині є величезна кількість проблем, що потребують нагаль-
ного вирішення. З огляду на це, є актуальними і вчасними про-
позиції Львівської обласної державної адміністрації щодо змін
до законодавства в контексті посилення контролю за лісо-
вою галуззю.

площею землі: надані у постійне
лісокористування - 1,3 млн га, а
загальна площа лісового фонду,
що не належить до сфери управ-
ління Держлісагентства, скла-

дає 2,8 млн га. Лісовий кодекс
України, у чинній редакції, перед-
бачає функціонування лісової
охорони інших постійних лісоко-
ристувачів і власників лісів, але
не окреслює завдань, повнова-
жень та соціально-правового
захисту посадових осіб лісової
охорони інших лісокористувачів.
Невизначений статус праців-
ників лісової охорони обумов-
лює складності при забезпе-
ченні дотримання лісового та
природоохоронного законодав-
ства у лісових масивах», - пояс-
нили у департаменті економіч-
ної політики Львівської ОДА.

Окрім цього, однією із важли-
вих законодавчих пропозицій є
внесення змін до Бюджетного
кодексу.

«Враховуючи завершення де-
централізації в Україні та фор-
мування ОТГ, доцільно змінити

структуру розподілу рентної пла-
ти для комунальних лісогоспо-
дарських підприємств: 37% – до
загального фонду державного
бюджету, 37% –до загального
фонду місцевих бюджетів (бюд-
жетів ОТГ), 26 % - до спеціаль-
ного фонду місцевих бюджетів»,
- йдеться у тексті пропозицій.

Зміни дозволять збільшити
частку наповнення місцевих
бюджетів.

Окремі пропозиції стосува-
лись зменшення податкового
навантаження на постійних лісо-
користувачів.

«Наше спільне завдання – усу-
нути всі прогалини в законо-
давстві, які унеможливлюють
ефективне лісокористування, а
також запровадити чіткі та дієві
заходи контролю у вказаній
сфері», - зазначив перший зас-
тупник голови ОДА Андрій Годик.

Мета внесення законодавчих
змін – раціональне використан-
ня лісових ресурсів області, спри-
яння розвитку малого та серед-
нього бізнесу в деревообробній
галузі, попередження незакон-
ного використання деревини, за-
безпечення безпечних умов
праці працівників деревооброб-
ної галузі.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу

культури, туризму та молоді
Турківської РДА.

Юридична особа вважається ліквідованою або реор-
ганізованою від дня внесення
відповідного запису про її ліквіда-
цію або реорганізацію до Єдиного
державного реєстру юридичних та
фізичних осіб-підприємців.

Серед документів, які потрібно
подати державному реєстратору
для проведення державної реєст-
рації припинення юридичної осо-
би, є обов’язковою довідка з архів-
ного відділу про прийняття доку-
ментів, які підлягають довгостро-
ковому зберіганню.

 У зв’язку з цим, хотілося б дати роз’яснення щодо

підготовки та передачі документів ліквідованого підприє-
мства до архівної установи.

Під час проведення експерти-
зи цінності здійснюється відбір до-
кументів з кадрових питань (осо-
бового складу) та тимчасового
зберігання, термін зберігання
яких не закінчився. Одночасно
відбираються документи і справи
до знищення, термін зберігання
яких минув. На упорядковані до-
кументи складаються описи і акт
про виділення до знищення доку-
ментів, термін зберігання яких

минув. Тут слід керуватися Переліком типових доку-

ПІДГОТОВКА ТА УПОРЯДКУВАННЯ
ДОКУМЕНТІВ ДО АРХІВНОЇ УСТАНОВИ

Прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію підприємства, установи, організації – важливий
крок для його власника, адже реалізація цього кроку потребує здійснення повного аналізу господарської
діяльності підприємства, проведення остаточних розрахунків   із кредиторами та передачу документів
на зберігання до архівної установи.

ментів, затвердженим Наказом Міністерства юстиції Ук-
раїни від 12.04.2012р. ( №575), або Переліком видів до-
кументів, пов’язаних  із забезпеченням соціального
захисту громадян, що мають надходити до архівних ус-
танов у разі ліквідації підприємств, установ, організацій,
які не належать до джерел формування Національно-
го архівного фонду, затверджений Наказом Міністерства
юстиції України від 14.03.2013 р., №430/5.

Багато виникає питань щодо того, які саме справи
потрібно здавати при ліквідації підприємства.

До опису справ з кадрових питань (особового складу)
включаються документи, заведені у діловодстві устано-
ви згідно номенклатури справ, зокрема:

накази з кадрових питань (особового складу), рішен-
ня загальних зборів про прийом, переведення,
звільнення працівників, їх матеріальне заохочення, над-
бавки, сумісництво, виплату заробітної плати;

– статути, установчі договори, накази, рішення вищих
органів про реорганізацію, перейменування установи –
по можливості за весь період існування установи:

– інші документи, які можуть забезпечити соціаль-
ний захист працівників установи.

Лілія Миньо,
начальник архівного відділу Турківської РДА

«Â×²ÌÎÑß ÍÅ Ò²ËÜÊÈ ÑËÓÕÀÒÈ
ÁÎÃÀ, À É ÑËÓÕÀÒÈÑß ÉÎÃÎ», –
Ãëàâà ÓÃÊÖ ó â³äåîïðîºêò³ «Äîñòóïíî ïðî âàæëèâå»

Віра приходить від слухання. Від того, наскільки глибоко ми
вміємо слухати, чути Боже слово, залежить зрілість нашої
особистої віри в Бога. На цьому наголосив Глава УГКЦ в дев’я-
тому випуску програми «Блаженніший Святослав: «доступ-
но про важливе», темою якого була молитва слухання.

Учителем молитви слухання, на думку Предстоятеля УГКЦ, є свя-
тий пророк Ілля, який зумів розпізнати присутність Бога у подуві
легенького вітерця. Пророкові вдалося відчути присутність Бога
завдяки тому, що він намагався відкрити своє духовне вухо і спосте-
рігати, слухати, яким чином Господь Бог йому об’явиться і промо-
вить.

Одним зі способів молитви слухання для нас, християн, є моли-
товне читання Святого Письма. Блаженніший Святослав поділив-
ся думками про те, як слід це робити правильно. За його словами,
розпочинати читання Святого Письма потрібно із перебування в
тиші. Тиша допоможе молільнику увійти в особистий стосунок з Гос-
подом Богом і бути готовим слухати Бога, адже текст Святого Пись-
ма, як зазначив Глава Церкви, – це «Боже слово, скероване в тій
хвилині особисто до кожного з нас, як лист любові, який тільки ми
маємо право відкрити і тільки ми можемо його до кінця зрозуміти».

Прочитати вибраний уривок Божественного Писання слід тричі.
Після кожного прочитання треба вдуматися у зміст біблійних слів і
поставити собі декілька запитань: що мене найбільше вразило у
цьому уривку? Що Бог хоче до мене промовити через ці слова? І як
ми маємо Богові відповісти на сказане до нас? Кульмінаційним
моментом молитовного читання слова Божого є момент спогля-
дання, в якому молільник намагається відчути, зрозуміти, Ким є той
Бог, Який до нього промовляє.

Блаженніший Святослав також зауважив, що на завершення мо-
литви слухання слід запитати себе, як ми втілюватимемо в життя те,
що почули під час молитви. «Слухати означає теж і слухатися», –
зауважив Патріарх.

«Вчімося слухати! Вчімося слухати Бога і слухатися Його, тобто
бути покірними у вірі почутому, прийнятому Божому слову так, як це
свого часу зробила Пречиста Діва Марія, – закликав Глава Церкви і
додав. – Вона може бути для нас учителькою слухання Божого сло-
ва, учителькою виношування його у своєму серці і учителькою втілен-
ня, воплочення Божого слова в нашому особистому житті».

Відеопроєкт «Живого телебачення» «Блаженніший Святослав:
«доступно про важливе» стартував 16 травня 2020 року. У коротких
відео Глава УГКЦ доступно пояснює важливі християнські істини.
Серія перших випусків присвячена темі молитви, зокрема змістові
та способу молитви. Дивитись нові випуски катехиз Блаженнішого
Святослава можна на каналі «Живого ТБ» в YouTube або сторінці
«Живого ТБ» у Facebook щосуботи о 21:00.

Департамент інформації УГКЦ.
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ÌÅÑ²ÀÍÑÒÂÎ ÌÎÑÊÂÈÍÀ

Довелося московський патріархат засновувати окре-
мим державним законом, під назвою «Уложоная гра-
мота». До «Грамоти» москвини вписали теорію Філо-
фея про Москву — III Рим, а також зазначили, що на
соборі єпископів, який обрав московського патріарха,
був присутній Вселенський патріарх Єремія з усім своїм
почтом, і що Єремія ніби казав там: «Антіохійський пат-
ріарх Іоким повідомив мене, що московський цар про-
сив заснувати московський патріархат. Отже, я з Олек-
сандрійським патріархом Сільвестром, з Єрусалимсь-
ким патріархом Ніфонтом, з Антіохійським Патріархом
Іокимом і з архиепископами та єпископами, усім Собо-
ром радили і ухвалили заснувати московський патріар-
хат». Все це було від першого до останнього слова
сфальшовано. Єремія на «соборі» не був з тієї причини,
що «собору»... не було. І нічого подібного він ніколи не
казав, навіть ім’я Єрусалимського патріарха переплу-
тане: назвали москвини його Ніфонтом, а він справді
називався Софронієм. Хоч як заляканий був Єремія,
проте відмовився підписати. Москвини заявили, що втоп-
лять його з усім почтом. Грек підписав і негайно втік
додому.

В «Уложоной Грамоте» написано, що собор єпископів
відбувся 26 січня 1589 р. Історики не знайшли в мос-
ковських архівах жодного натяку на цю подію. Записа-
но, що в соборі брали участь 56 єпископів, а підписів є
лише 32, серед них навіть підписи українських, білорусь-
ких, литовських єпископів. А вони нічогісінького не мали
спільного з Московщиною, бо ж їхні землі не належали
до Московщини, а творили свою незалежну Литовсько-
Руську державу. Навіть такий історик як митрополит
Макарій, що виправдовував московські шахрайства, му-
сив визнати, що все в «Уложоной Грамоте» є вигадкою.
Разом з патріархом Єремією перебував у Москві Мо-
немвасійський митрополит Ієротей. Він пише, що Єре-
мія підписав лише під загрозою його втопити, що «Уло-
жоная Грамота» є суцільною брехнею, що московський
патріархат є неканонічним. Таке пишуть і самі москви-
ни.

Порятувавшись з московського полону, патріарх Єре-
мія не хотів оприлюднювати московського насильства
над ним, хоч Олександрійський патріарх Мелетій вима-
гав від нього скасувати свій вимушений загрозою підпис
і проголосити незаконність московського патріархату.
Осмілілі від того москвини почали вимагати від патрі-
архів визнати московський патріархат першим серед
усіх патріархатів, загрожуючи припинити їм допомогу. Хоч
патріархи дуже потребували московської допомоги, але
таке нахабство їх обурило, і вони визначили йому п’яте
місце. Це визначення обгрунтував Олександрійський
патріарх Мелетій Пігас. Москвини припам’ятали йому
це, і коли він вислав до Москви архимандрита Неофіта
та ченця Іоана по допомогу, Московщина закатувала на
смерть тих послів, хоча вже й тоді навіть напівкультур-
ний світ визнавав недоторканість послів. Щоб помсти-
тися патріархам, Московщина знайшла спосіб принизи-
ти їх: запроектувала заснувати в Московщині аж п’ять
патріархій і про це повідомила всіх патріархів.

Таке заснування московського патріархату ворожо
зустріли в Новгороді, його неканонічність спричинила,
що новгородці не визнали його. Архиепископ новгородсь-
кий демонстративно носив митрополичий білий клобук
на ознаку непідлеглості московському митрополитові і
патріархові. На цьому з’явилася в Новгороді самостій-
ницька, протимосковська література, що вивищувала
Новгород супроти Москви. Як-от у «Повести о белом кло-
буке». Християнський світ вірив, що 1498 року настане
кінець світу, бо виповнювалося 7 тисяч років від сотвор-
іння світу, а пророки віщували кінець світу саме через
такий проміжок часу. У Європі жваво обговорювалася
ідея месіанства народів на тлі того «кінця світу». Новго-
род ще жив європейським культурним життям, ця ідея

Крім московської, всі інші православні церкви перебували в XVI ст. під чужинецькою владою, та ще й
(крім української) магометанською, були малі й бідні, отже мусили їздити до Москви за грошовою допомо-
гою. Навіть Вселенський патріарх. І коли Московщина, наставляючи самовільно свого митрополита,
зневажила закони православної церкви, не було кому її покарати. Підбадьорена Московщина задумала
заснувати свій патріархат, навіть якщо Вселенський патріарх заперечуватиме. Засновувати новий
патріархат має право лише Вселенський Собор, а в окремих випадках — Собор усіх патріархів. Знаючи це,
цар Федір надав 1586 року антіохійському патріархові Іокимові велику грошову допомогу, коли той при-
їхав до Москви, і обіцяв дати ще, якщо Іоким умовить всіх патріархів ухвалити заснування московського
патріархату. Але патріархи не ухвалили. Два роки пізніше (1588) приїхав до Москви за дарунками сам
Вселенський патріарх Єремія. Москвини сподівалися, що він привіз бажану ухвалу Собору патріархів, а
дізнавшись, що не привіз, вимагали, щоб він сам наставив. Єремія відмовився, йому запропонували зали-
шитися в Москві і стати московським патріархом. І від цього він відмовився. Тоді його ув’язнили, поста-
вивши вартових, які не допускали нікого до патріарха. Так залякували його марно півроку.

(Закінчення розділу. Початок у №28)

обговорювалася й тут, і новгородці прийшли до виснов-
ку перенести світовий православний осередок з Царго-
рода до Великого Новгорода, що й висловлене в «Пове-
сти о белом клобуке». Тут оповідається, що візантійсь-
кий імператор Костянтин подарував папі Сильвестрові
дорогий білий клобук. Наступник Сильвестра передав
клобук царгородському патріархові, а той за наказом з
неба передав його новгородському архиєпископові Ва-
силію. Відтоді новгородські владики носять білий кло-
бук як символ найвищої церковної влади, переданої
Великому Новгородові. Московський собор заборонив
1564 р. новгородському архиєпископові носити білий
клобук. Собор 1567 р. ухвалив, що «повесть есть писа-
нием лжевым и неправым», а автор написав її «от вет-
ра главы своея». Сто років пізніше Московщина при-
власнила собі цю повість, замінивши слово «Новгород»
на «Москва».

Надалі Московщина почала рвати зв’язки з Вселенсь-
ким патріархом та вивищувати свою московську церкву
понад усі православні. Метою цього було зробити мос-
ковського патріарха Вселенським, підпорядкувавши
йому всі православні церкви. А главою московської цер-
кви був не лише фактично, а й юридично московський
цар. Отже, підпорядкувати московському цареві,

Християнство в Московщині запровадили українці,
місіонери з Києва: створили церкву, дали їй своїх украї-
нських святих та тих грецьких, що їх визнала Українська
церква. Українець архиєпископ Дмитро Ростовський
склав життєписи святих «Четії Мінеї», там не могло бути
святих москвинів, але це заперечувало доктрину «Мос-
ква-ІІІ Рим» і право на московський патріархат. Москов-
щина мусила хутко виробляти своїх святих. Це забирає
багато років. Українська церква за 600 років канонізу-
вала 22 святих. Московська — канонізувала лише за
два роки 39. За такого поспіху чимало помилилися і
пізніше мусили виключати деяких, бо їхня «святість»,
навіть і на московську міру, виглядала чимось іншим.
Наприклад, святий патріарх Іоким закатував 1685 року
90 невинних людей, а між ними і священиків та ченців,
бо хотів загарбати їхні маєтки.

Своїх святих можна наробити сотні за пару років, але
великих історичних постатей не наробиш. Лишався єди-
ний шлях — украсти їх в інших народів. З омосковщеного
«царя Пруса» Європа сміялася. У поляків не вкрадеш,
бо їхню історію теж знає Європа. Історичне щастя моск-
винів (і українська нерозумність) дало до московських
рук стародавню Україну з її кількатисячолітньою бага-
тющою культурою і славою. І Московщина вчепилася за
цю золоту нагоду. Десь близько 1498 року москвини
написали «Сказание о бармах Мономаховых». Воно
оповідає, що візантійський імператор Костянтин Мо-
номах передав королівські клейноди, в тому числі й
«шапку Мономаха» (корону) Київському великому кня-
зеві Володимирові Моно-махові. У пізніших московсь-
ких списках того «сказания» дописано: «... не просто
реши такового дарованию и не от человек, но по Божи-
им неизреченым судьбам, претворяще и преводяще
славу гречскаго царства на росыйского царя». У цій байці
— жодного слова правди. У візантійських, київських,
римських та інших (крім московських) архівах, літопи-
сах, переказах немає й натяку на передачу Візантією
будь-яких клейнодів будь-кому поза Візантією. А в мос-
ковських архівах є лист ніби від Царгородського патрі-
арха, що повідомляє, ніби імператори Василій і Костян-
тин послали клейноди Київському Володимирові. В тому
листі ім’я Василій виправлено на «василевс», що грець-
кою означає «імператор». Це слово «василевс» стоїть
перед іменем Костянтин, отже означає «імператор Кос-
тянтин». Крім того вишкрябане місце на імені «Володи-
мир» і написано «Мономах». У всіх немосковських пи-
саних пам’ятках нема жодної згадки, що Володимир,
син Всеволода мав титул «Мономах». Це вже москвини

дали аж у XVI ст. титул «Мономах», щоб підперти свою
вигадку про «Москву-ІІІ Рим». Навіщо це робилося?
Візантійські імператори Василій і Костянтин Мономахи
жили за часів Володимира Святого. Отже, якщо вони
давали клейноди, то йому, а не його правнукові Володи-
мирові Мономахові, якого батько Всеволод тоді ще й не
народився. Москвини хотіли надати ті клейноди саме
Володимирові Мономахові тому, що мали його (а не
Володимира Святого) за засновника Суздальського
роду Рюриковичів. А крім того, його батько Всеволод
одружився з візантійською царівною Мономахівною. Про
«шапку Мономаха» — жодних писаних пам’яток, крім
московських. Та й московські не згадують про неї аж до
часів Івана IV. Більшість дослідників — немосквинів вва-
жають ту «шапку Мономаха» за татарський виріб. Цю
білими нитками шиту побрехеньку Московщина зроби-
ла державним документом, що має довести її право на
спадок Києва і II Риму — Царгороду. Москвини записали
її до «Степенной Книги» і внесли до коронаційної
церковної відправи. Навіть намалювали в московсько-
му Успенському соборі образ передачі царських клей-
нодів візантійським імператором Костянтином київсь-
кому Володимирові Мономахові. І тут збрехали: поста-
вили 988 рік, тобто час Володимира Святого, а не Воло-
димира Мономаха. У тому соборі коронувалися всі мос-
ковські царі. Отже, кожному пригадувалося, що він має
здобути спадок Візантії — здійснити московську націо-
нальну доктрину «Москва-ІІІ Рим». І справді, це нагаду-
вання справляло гіпнотичну силу не лише на фанатиків.
Ліберал П.Мілюков кричав 1917 року: «Росія має всі
права на Костянтинополь. Він наш, московський, був, є
і буде». «Сказание о бармах Мономаха» встановлює
родовід (і спадкові права) московських князів до украї-
нських королів; від них до візантійських імператорів; від
них — до Риму, а від нього — до імперії Олександра
Македонського, до якої належала Мала Азія та Індія.
Загарбати Індію планував ще Петро І. «Демократична»
Московщина “їх здійснює в Кореї, Лаосі, В”єтнамі, Індії.

Після перемоги в останній війні Московщина обсади-
ла своїми військами Балтійські держави, Польщу, Захі-
дну Україну, Болгарію, Румунію, Мадярщину, Чехію і відра-
зу підпорядкувала православні церкви тих народів мос-
ковському патріархові. Сербії не пощастило окупувати, і
тому сербська церква залишилася незалежною. Като-
лицьких та протестантських церков цих народів Москов-
щина не мала ніякої можливості підпорядкувати своє-
му патріархові. Але мала багато спільного з право-
славієм уніатської церкви, і Московщина їх підпорядку-
вала. Звичайно ж «добровільно» з їхнього боку: наказа-
ла 1946 року Румунському православному патріархові
закликати уніатів подавати просьби прийняти їх до Ру-
мунської православної церкви. З усіх 700 румунських
уніатських священиків подали просьбу лише 38. Мос-
ковщина визнала ціх 38 за уповноважених представників
усіх 700, вся Румунська уніатська церква підпорядкува-
лася Румунському православному патріархові, а той уже
був підпорядкований московському патріархові офіцій-
но, тобто московському імперському урядові. У такий
самий спосіб Московщина знищила 1946 року й Украї-
нську уніатську церкву з тою різницею, що її глава, мит-
рополит Андрій Шептицький, не захотів піти шляхом ру-
мунського патріарха, відмовився кликати своїх вірних
до з’єднання з московською церквою. Ще діяла в Гали-
чині Організація Українських Націоналістів (ОУН), і га-
личани були настільки національно свідомими, що самі
розуміли причину тотожності московської монархічної і
соціалістичної політики.

Наступник А.Шептицького митрополит Й.Сліпий та 9
єпископів Української уніатської церкви не захотіли при-
єднатися до московської православної церкви, і Мос-
ковщина всіх їх ув’язнила і вигубила. Живим лишився
лише Й.Сліпий. По 18 роках ув’язнення Московщина
випустила його до Рима.

З Українською православною церквою Московщина
не церемонилася, не робила жодних комедійних при-
лучень, просьб, а без жодних балачок ув’язнила (1929-
32 pp.) і вигубила всіх 27 єпископів, на чолі з митрополи-
тами Василем Липківським і Миколою Борецьким.

Московщина надумала повторити своє шахрайство
1588 року в 1947 році: запросила на собор московської
церкви всіх православних патріархів, митрополитів, єпис-
копів з-поза СРСР. Планувалося зробити цей собор
Вселенським, що проголосив би московського патріар-
ха Вселенським. Підступ не вдався, бо Вселенський
патріарх пригадав усім владикам московське шахрай-
ство 1588 року. Собор не відбувся.

Цинічна Московщина вже цілковито відкрито й офіц-
ійно проголосила, що не визнає Царгородського патрі-
арха за Вселенського, бо, мовляв, коли зникла Візант-
ійська імперія, то з нею зник і титул «Вселенський» зад-
ля Царгородського патріарха. Зрештою єпископи свій
титул одержують від назви катедрального міста (існу-
ють єпископи: Ленінградський, Сталінградський на глум
християнам). Від 1923 року не існує Костянтинополя
(Царгорода), а існує Істамбул. Отже, той патріарх, який
живе в Істамбулі, має право на титул лише «Істамбульсь-
кий».
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Наступного, 1948 року, Московщина знову пробує зва-
бити світових православних владик на гучне святкуван-
ня 500-ої річниці незалежності московської церкви.
Православні церкви, приймаючи запрошення, сподіва-
лися одержати, як і раніше, допомогу. З 12 православних
церков 9 прислали представників. Допомогу дістали, але
не задурно: за їхньої участі було оголошено малий со-
бор, якому запропонували політичні ухвали, хоч гості не
мали на те повноважень.

Десять років пізніше (1958 р.) Московщина знову про-
бує знищити Царгородський патріархат, щоб перенести
Вселенський до Москви. Знову урочисто святкується
відновлення московського патріархату. Знову гості взя-
ли допомогу, подякували і обіцяли подумати. Ще одна
подібна спроба датується 1963 роком. Ватикан тоді
запросив православні церкви прислати на собор като-
лицької церкви своїх представників як спостерігачів.
Вселенський патріарх Атенагорас, дбаючи про єдність
православія, запитав московського патріарха Алексія,
чи той пошле своїх представників. Алексій відповів, що
не пошле. Атенагорас повідомив Ватикан, що теж не
пошле представника. Дізнавшись про це, Алексій (тоб-
то уряд СРСР) негайно вислав на собор своїх представ-
ників: єдиним представником православія на соборі
став московський патріархат (через своїх відпоручників).
Мовляв, московський патріарх фактично є Вселенським.

Спадковий зв’язок з Києвом — основа, що на ній стоїть
вся облудна будова московської національної доктри-
ни «Москва-ІІІ Рим». Московщина має єдиний шлях до II
і І Риму — шлях через Київ, тому московська національ-
на доктрина нерозривно пов’язана з володінням Киє-
вом. Ось чому смерть московської доктрини, а отже і
московської імперії, залежить від України. Це добре
розуміє Московщина і тому з такою люттю бореться про-
ти державної незалежності України. Вона боїться втра-
тити ту силу, яка створила імперію і втримує її від розва-
лу досі. Боїться загубити свою національну доктрину
«Москва-ІІІ Інтернаціонал». Не знаючи, звідки ця докт-
рина бере свою розгінну силу, не знаючи коріння отого
«Москва-ІІІ Інтернаціонал», не зможемо її побороти. А
коріння, повторюємо, «Москви-ІІІ Інтернаціоналу» ле-
жать глибоко в «Москві-ІІІ Римі», а не в марксизмі, інтер-
націоналізмі, соціалізмі, як здається невігласам чужин-
цям і малоукраїнцям.

Чотири рази в історії тряслася земля під Москвою-ІІІ
Римом. Хиталася основа московської національної док-
трини. Вперше в 1605-1609 pp., коли на трон III Риму сів
пройдисвіт Димитрій, а по ньому трон забрав католик
Владислав. Вдруге — 1648 року, коли в Києві постала
могутня держава, а її володар загрозив московським
послам: «Всі городи московські і саму Москву зломлю.
А хто в Москві сидить, від мене не відсидиться». Єруса-
лимський патріарх Паїсій, величаючи Б.Хмельницько-
го «князем Руси», дорівнював його до Костянтина Ве-
ликого. Греки продемонстрували підтримку Україні: два
митрополити – Коринфський Іосафат (загинув під Берес-
течком) і Назаретський Гавриїл (люди, близькі до Все-
ленського патріарха) – відправили в Чигирині службу
Божу в присутності московського посла А.Сухонова. В
літургії вони вийшли з олтаря царськими дверима, зак-
ликали Б.Хмельницького з сином, звеліли їм стати на-
вколішки, поклали їм на голови омофори, прочитали
відповідні молитви. У многолітті та на єктиніях ті митро-
полити титулували Богдана «Государем і Гетьманом
Великої Росії». Церемонія нічого не каже нам у XX ст., а
тоді вона повідомляла Московщині, Україні і світові, що
Рим не визнає за III Рим Москву, а вважає Київ гідним
перейняти права і обов’язки II Риму. Богданова поразка
під Берестечком 1651 року зруйнувала грецькі надії на
Київ-Ill Рим, а поразка України в Переяславі 1654 року
врятувала Москву-ІІІ Рим. Не знайшлося в Україні украї-
нського Філофея з українською національною доктри-
ною «Київ-ІІІ Рим».

Втретє захиталася основа московської національної
доктрини 1917 року. Тоді 100 тисяч киян несли сотні
жовто-блакитних прапорів та портретів українського
національного пророка Т.Шевченка, співали його «За-
повіт». Жодних червоних прапорів не було. Та не-
даремно Московщина виховувала 200 років всіляких
брюховецьких, ґалаґанів, драгоманових. Преганебного
для нас 1917 року, що визначив долю України на наступ-
не століття, провідна верства України дала народові на
провідників не Хмелів, Виговських, Дорошенків, Мазеп,
Гордієнків, Полуботків, Шевченків, а новітніх самойло-
вичів, кочубеїв, розумовських. І винниченки, грушевські,
скоропадські, скрипники, чубарі, любченки врятували
«Москву-ІІІ Рим».

Вчетверте захиталася земля під московським «III

Римом» 1941 року: німецький претендент на III Рим
загнав московського аж по Волгу. «Москва-ІІІ Інтернаці-
онал» закликала на допомогу стару «Москву-ІІІ Рим» —
Філофея, Івана IV, Петра І, Д.Пожарського, К.Мініна, О.Су-
ворова, М.Кутузова.

Нині знову починає хитатися земля під Москвою-ІІІ
Інтернаціоналом. І спричинюють цей землетрус сили
не з-поза, а зсередини СРСР. І вони заб’ють осиковий
кілок в могилу московського месіанства з його націо-
нальною доктриною і тим скінчать останню добу мос-
ковської імперії.

Ф.Достоєвський, пророкуючи неминучість зудару Мос-
ковщини з Європою, писав 1877 року: «Буде жахливий,
великий бій, багато крові людської проллється. Та
найістотнішим у тому буде те, що він розв’яже тисячолі-
тню справу католицтва: волею Провидіння його місце
займе московське православ’я». Монархіст ФДостоєвсь-
кий мріяв «оправославити» Європу. Соціаліст В.Ленін
«скомунізувати».

Обидва мали на меті те саме — розкласти Європу
ідейно, щоб загарбати її фізично без пострілу. Вустами
свого героя Ф.Достоєвський каже: «Сучасна Європа —
це суцільний цвинтар. Німеччина? Мертвий народ без
майбутнього. Франція? Вона сама себе знищить, і нема
за чим шкодувати. Величезне повстання бідноти скоро
вибухне в Європі. І обов’язок Московщини — врятувати
Європу московською силою і московськими ідеями.
Московський мужичок, легендарний Микула Селянино-
вич зоре європейський цвинтар і засіє його новим мос-
ковським насінням. Москва ще не стала III Римом, але
настане час і на це, бо ж світ не може існувати без Риму...
А єдиний у всьому світі народ, що має оновити і врятува-
ти світ і якому єдиному дано ключі життя і нової віри, —
це народ-богоносець московський». І в іншому місці:
«Кожний великий народ вірить, мусить вірити, коли хоче
бути великим, що лише він має правдиву ідею, як ря-
тувати людство. Він мусить вірити у своє призначення
вести інші народи до остаточної мети людства. Таким
народом, безперечно, є народ московський, бо ж усі
його думки простують до світового об’єднання. Московсь-
ка ідея готує всьому світові оновлення. Та щоб таке ста-
лося, треба щоб політична вищість московського наро-
ду над усім слов’янським світом стала незаперечним
фактом».

Така нав’язлива ідея належить не самому лише Дос-
тоєвському, ось ще один її різновид: «Головна течія світо-
вої історії випливає з Нілу двома ріками. Одна — небес-
на, Божа — простує через Єрусалим, Царгород, Київ до
Москви. Друга — земна, людська — тече через Олек-
сандрію, Афіни, Рим у Західну Європу. В Московщині тво-
риться (1867 року — П.Ш.) новий суспільний і госпо-
дарський лад, що приведе людство до щастя. І всі слов-
’янські річки зіллються в одне велике московське море,
що затопить усю Європу». Або 1860 року: «Я вірю, що
Московщина стане на чолі нової великої держави і дасть
усьому світові нову культуру». Це теж монархіст. А ось
ліберал (1870 p.): «О моя Русь! (себто Московщина —
П.Ш.). Моя Батьківщино! Тобі єдиній приречено укоро-
нувати поступ людства і встановити справедливість у
всьому світі. Хто може зрівнятися з нами, москвинами?
Кого ми, москвини, не можемо примусити скоритися
нам? Чи ж не в наших, московських руках перебуває
політична доля всього світу?».

Озивається демократ (1850 p.): «Дай Боже, щоб мос-
квини взяли Париж. Пора вже скінчити ту дурну Євро-
пу». За ним — анархіст (1860 p.): «Московський народ
створить нову культуру, навіть нову віру, нові закони і
нове життя в усьому світі». Московський інтернаціоналіст
уже 1957 року: «Якою гордістю і щастям наповнюється
душа, якою подякою до тих, хто підніс тебе, велика нова
Росіє, і розправив твої орлині крила, і ти злетіла вище за
всіх і дальше за всіх; показала людству нову добу, яскра-
ву як сонце». Радянський письменник 1963 року: «По-
стає перед очима світу безмірно велична постать Росії
серед пожеж, немов нове світло, що має вилікувати всі
рани людства». О.Блок у своїх «Двенадцать» та «Ски-
фы» проголошує старе монархічне месіанство. Його
поемами захоплюються москвини до безтями. Він інтуї-
тивно відчував, що більшовизм наснажує новою, моло-
дою силою духовно постаріле, духовно пранцювате,
творчо ялове московське суспільство. Тим-то і співав
він осанну більшовизмові.

Навіть суто економічна розбудова промисловості
СРСР просякнена московським месіанством: москви-
ни не просто розвивають господарство, як інші народи,
але будують рай на землі. М.Калінін хизувався 1939 року:
«Ми, москвини, є першими в історії будівничими соціал-
ізму. Цю честь історія призначила нам, москвинам. Лише
подумати: як багато це говорить! Тисячі років минуть.
Все людство, вивчаючи історію, з захопленням дивува-
тиметься тому фактові, що такий простий наш народ
перший збудував соціалізм. Це велика честь нашому

народові. Та думка, що в майбутньому людство пам’ята-
тиме нас — зміцнює наше завзяття сьогодні». І далі:
«Ніколи жодна країна, жодний народ не мав так багато
творчої сили і хисту, так багато героїв праці, як мав на-
род московський за всю його історію. Європа колись
дивилася на московський народ з погордою, звисока,
як на малокультурний народ. А тепер він очолює все
прогресивне людство».

Московські сектанти вірили, що Страшний Суд поч-
неться тоді, коли труба Господа Саваофа в руках мос-
ковського земного бога Даніїла Філіпова затрубить на
весь світ. Тоді воскреснуть душі праведників і позліта-
ються до матушки Москви. А в Москві задзвонить «цар-
колокол», і люди зі всього світу полинуть до Петербурга,
де судитимуть усе людство.

Московські сектанти також вірили, що Христос ще не
приходив на землю, і що Мати Божа Марія вийде з мос-
ковського народу. Отже, Христос матиме московську
кров, і тому Бог благословить увесь московський народ
і поставить його вождем усіх інших народів. Так Москва
буде «всему свету голова».

Розум московського народу, що дослухається і любить
«калик перехожих», «божих странников», шукає «небес-
ный град Китеж»; розум, що століттями мріє про «вто-
рое пришествие», про якийсь усесвітній потоп – катаст-
рофу — такий розум готовий завжди сприйняти якесь
нове «объявление» нової віри, нового пророка, нових
святих книг і нові «страдания» за правдиву віру. Так і
сприйняли москвини марксизм, бо він був месіанський,
сектантсько-правовірний, мав свій Талмуд, своїх про-
років і святих. До нього москвини додали ще й свою
«Москву-ІІІ Рим», з її непомильними папами та мудри-
ми кардиналами-ідеологами, зі своїм орденом хресто-
носців — комуністичною партією. Змосковщивши марк-
сизм, москвини влили його до свого історичного «мос-
ковізму» і так оновили та вдосконалили свою стару мо-
нархічну, месіанську церкву, старе московське месіансь-
ке православ’я під новою назвою «марксизм-ленінізм».

Як бачимо, московські і монархісти, і соціалісти свою
жадобу панувати в світі завжди прикривали і прикрива-
ють личиною «служити світові». І жодний правитель
Московщини не наважиться відмовитися від московсь-
кого месіанства. Коли б хтось з них спробував це зроби-
ти, його б Московщина не прийняла, відкинула. «Націо-
нальне месіанство москвинів завжди мало і тепер має
форму апокаліптичну. Доктрина «Москва-ІІІ Рим» при-
вела маленьке Суздальське князівство до імперії, що
займає одну шосту суходолу нашої планети. Московське
месіанство — Москва-ІІІ Рим — тепер втілилося у III Інтер-
націонал, що створив міф про священне царство міжна-
родного пролетаріату. Але в цім міфі бачимо пику мос-
ковського народу. Бачимо ототожнення ідеї міжнарод-
ного пролетаріату з месіанством московського народу.
Третій Інтернаціонал — це ніщо інше, як лише старе
«Москва-ІІІ Рим». Той факт, що III Інтернаціонал є не інтер-
національною ідеєю й організацією, але НАЦІОНАЛЬ-
НО МОСКОВСЬКОЮ, не розуміють на Заході ані дер-
жавні мужі, ані комуністи. Комуністи-немосквини, всту-
паючи до III Інтернаціоналу, не розуміють, що вони до-
помагають московському народові здійснювати мос-
ковську національну месіанську ідею — Москва-ІІІ
Рим...». Московська національна доктрина «Москва-ІІІ
Рим» розуміла Рим лише як велику імперію панівного
народу, якому служили і приносили свої багатства підбиті
ним народи. Про Рим — творця духовних, культурних
скарбів, європейської культури — Москвин не знає. Тоб-
то взято лише імперську ідею загарбництва як альфу і
омегу всього московського життя. Загарбництво стало
найвищим, всепожираючим богом кожного Москвина,
вся московська нація приносили тому богові в жертву
все: матеріальні і духовні багатства, що їх мали чи вкра-
ли у сусідів, увесь свій час, всі свої і підбитих народів
кров і піт. Навіть саме життя: особисте, громадське, куль-
турне, господарське. Через усю свою історію Московщи-
на витрачала на армію — безпосередньо і непрямо —
понад 75% державних прибутків. Шляхи, школи, про-
мисловість розбудовували лише для збільшення військо-
вої сили. Метою московської шкільної і позашкільної
освіти завжди було і залишається виховання бездумно-
го, некритичного, слухняного, націоналістичного, запек-
лого «солдата», що готовий щомиті «бить врагов матуш-
ки Расеи»: монархічної чи соціалістичної. Бо «Москва
всему свету глава». Заради цього дозволене будь-яке
звірство. Це і є зміст життєвої філософії московської
нації, провідної верстви і народу. Але в світовій історії
бачимо, що тривалі перемоги здобувалися не силою
меча, не руїнницьким вогнем, а творчою культурою. Ети-
ка, мораль, естетика, добро давали значно триваліші
перемоги. Це розуміють навіть деяки москвини: «На
всіх світових загарбниках помстилася перевага Меча над
силою Духа, перевага могутності державної над могутн-
істю духовною. Всі світові дряпіжники виявилися велет-
нями на глиняних ногах. Кожного з них розбив малень-
кий камінець, що впав з великої Гори Божої — Сіону».
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Мельничненської ЗОШ  І-ІІ  ст. висловлює щире

співчуття директору школи Анелі Іванівні Блажівській, вчителям Марії
Іванівні Комарницькій, Світлані Іванівні Нанівській, Тетяні Дмитрівні
Блажівській,  Марії Ігорівні  Нанівській,  майстру по ремонту Юрію Мико-
лайовичу Ткачишину з приводу тяжкої втрати – смерті матері та бабусі.

Колективи Самбірського управління та Турківської ДПІ ГУ ДПС у
Львівській області висловлюють щире співчуття старшому державному
інспектору Тетяні Михайлівні Голдич з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.

Колектив та депутатський корпус Завадівської сільської ради вислов-
люють щире співчуття депутату сільради Івану Андрійовичу Пуравцю з
приводу тяжкої втрати – смерті батька – Андрія Андрійовича Пуравця.

Педагогічний колектив Мельничненської ЗОШ  І-ІІ  ст. висловлює щире
співчуття педагогу-організатору Марині Михайлівні Пуравець з приводу
тяжкої втрати – смерті свекра.

Педагогічний колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття
вчителю початкових класів Любомирі Лук’янівні Ільницькій з приводу тяжкої
втрати – смерті брата – Михайла.

Педагогічний колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття
вчителю музичного мистецтва Марії Ярославівні Яворській і колишньому
вчителю української мови та літератури Оксані Дмитрівні Хомин з приво-
ду непоправної втрати – смерті матері та свекрухи – Ольги Михайлівни
Хомин.

Колектив інфекційного відділу КНП «Боринська районна лікарня» вис-
ловлює щире співчуття лікарю-інфекціоністу Надії Ярославівні Томинець
з приводу тяжкої втрати – смерті сестри – Орисі Ярославівни.

Для неї пацієнти — не просто
чергові відвідувачі поліклініки з
якимись болячками. Наче
наскрізь бачить кожного. Перш
ніж призначити лікування, скла-
дає собі картину про стиль жит-
тя відвідувача, його поведінку.

«На дві третини здоров’я за-
лежить від вас. Ви набираєтеся

сил, приводите себе в порядок і
— вперед. Ви маєте стільки хо-
дити, щоб доктори коло вас не
мучилися. Треба виробляти іму-
нітет, мати спрагу до життя, за-
пускати свій внутрішній ме-
ханізм», — акцентує Леся Сте-
панівна.

Каже, що на коронавірус хво-

ріють переважно ті, хто себе за-
недбав або легковажив безпе-
кою. Звичайно, може бути блис-
кавична форма хвороби, але то
поодинокі випадки. Більшою
мірою залежить від самої люди-
ни та її бажання жити.

«Я захоплююсь пара-
лімпійцями. Здорові футболісти
мають тисячні зарплати й нічо-
го не досягають. А ці спортсме-
ни (часто навіть без ніг) вишуку-
ють способи, маючи мізерні ре-
сурси, — і які результати показу-
ють! У них є бажання жити, йти
до мети, бачити перспективу для
себе», — розмірковує лікарка.

На її думку, важливо прагнути і
мотивувати себе до життя. Ко-
жен має свій розум і сам вирі-

ÍÀÂ×ÈÒÈÑß ÆÈÒÈ Ç
ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑÎÌ ² Ç ÑÎÁÎÞ
Поради від лікаря-невропатолога Лесі Попіль
Лікувати словом так само важливо, як медикаментами: на-

вчитися мислити позитивно, відкидати негативізм, дивити-
ся добрими очима на світ і шукати привід для радості. Лікар-
невропатолог Івано-Франківської міської поліклініки № 3 Леся
Попіль не любить багато галасу навколо своєї особи. Не же-
неться за похвалою чи належною подякою від держави. До ко-
ронавірусу ставиться по-філософськи. До життя також.
«Хтось любить параду, возвеличення в церквах чи від влади,
на трибунах. Це не моє», — відказує лікарка.

шує, як має вмерти. Не треба
чекати, щоб щось сталося. Адже
є щось таке, що нас оберігає.
Кожному дано стільки, скільки
потрібно. Нема часу лінуватися.
В іншу філософію лікарка не
вірить.

Епідемія негативно впливає
не лише на самопочуття, а й на
внутрішній стан людей. Характер
кожен має свій, не переробиш.
Але для успіху треба полишати
свій кокон. «Гладження» і ниття
тут не допоможе, треба самому
собі ставити ультиматум і вихо-
дити зі ступору. Бо де гарантія,
що в липні-серпні ситуація
зміниться?

Комусь допомагає написання
художніх творів, комусь — скла-
дання віршів. Звичайна ходьба
— теж потужний стимул, бо пра-
цюють різні м’язи, виділяються
гормони. Головне — не піддава-
тися паніці, мати свої методи
застереження, але бути в розумі:
повноцінно харчуватися, рухати-
ся, робити лікувальну фізкульту-
ру. Бо нерухомість затягує. Зак-
рите приміщення спонукає до

Кросворд “Степан Лепех”
По горизонталі: 6. “Спи, моя дитинко, й пам”ятай: все на світі можна вибирати. Та не можна … - знай –пісню,

що співала тобі мати.” – з пісні “Колискова”, музика Г.Терещенка. 7. “В коханні … немає” – пісня на музику
О.Кульчицького. 8. “Не … на коліна, мій народе! Згадай: ти сущий на землі оцій єси!” – з вірша “Хто ми?”. 10. “… пора
хокейна” – перша публікація Степана Лепеха далекого 1971 року в Кам’янко-Бузькій газеті “Авангард”. 11. “А з
Лисинич Йосип знов горілку носить, Білогорща вип’є за всіх мирову. Майорівка-теща за столи …, будем прослав-
ляти пару молоду!” – з пісні “Львівське весілля”, музика І.Мазура. 14. Заслужений артист Сербії, виконавець пісні
на музику О.Кульчицького “Якщо любиться – любіть!”. 17. “Спасибі дівчата, у щасті живіть! В добрі розквітайте на
… літ!” – з пісні “Сихівська вежа”, музика В.Мухара. 18.“Казав я не раз і не двічі. В дитинстві: “Як стану поетом, то
матір найперш возвеличу своїм щонайкращим …!” – з вірша “Пісня”. 19. “Білий цвіт одліта, вітер слід заміта. Я …
вже не той, ти … вже не та.” – з пісні “Білий цвіт одліта...”, музика В.Мухара. 20. “День народження …” – пісня на
музику В.Мухара. 22. “Хай зове все частіше нас серце по … дитинства пройти.” – з пісні “Друзям дитинства”,
музика М.Кушніра. 25. “Піднімемо гордо козацьку …: за мир і за щастя народів усіх!” – з вірша “Цвіти, Україно!”. 26.
“Ми – … доблесті й честі, і зважуєм ризик щораз на долонях, щоб спокій львів’янам принести.” – з пісні “Ода
львівській міліції. (“Наш покровитель)”, музика Б.-Ю.Янівського. 30. “… моя” – пісня на музику В.Гембара. 31. “…
печаль спливає за водою і зорі нас чаклують під вербою.” – з пісні “Весна”, музика В.Мухара. 32. “А дзвін
малиновий … нашим пам”яттю лине, до церкви у Свято онуки правнуків ведуть.” – з пісні “Молитва до матері”,
музика Б.-Ю.Янівського. 33. “Й поцілунки кожен ранок даруватиму, кохана! Щоби сто літ ще прожила моя квіточко
…!” – з пісні “З Днем народження, кохана!”, музика В.Мухара. 34. “Повиростали хресні діти і вже посивіли батьки...
Та завше маємо спішити уклін земний їм …!” – з пісні “Хресні батьки”, музика Є.Дашина.

По вертикалі: 1. “В бажанні магічнім … свічі, знов келихи повні солодким вином.” – з пісні “Магія кохання”,
музика В.Новіцького. 2. Український композитор, співавтор зІ Степан Лепехом багатьох пісень. 3. “До побачення,
люба дівчино… Прости, прощай! Я знайду, щоб …, причину, та так і знай.” – з вірша “Така любов!”. 4. “Кохання – …

і шаленство, і тиха гавань – водночас.”
– з вірша “Кохання”. 5. “Хіба ж ти вин-
на, що …, торкнувшись серцем до вог-
ню?” – з пісні “Я ту, зі снів, тепер ко-
хаю…”, музика Я.Музики. 9. “Подбав
Господь і про світила – про …, Місяць і
Зірки.” – з вірша “Буття. 1). Створення
світу”. 12. Українська співачка, лауре-
ат міжнародних конкурсів, учасниця
дуету “Не забудь”, в репертуарі якого
багато пісень на слова поета Степана
Лепеха. 13. Український композитор
(1941-2005) і піаніст та педагог. Народ-
ний артист України, співавтор зі Сте-
паном Лепехом пісні “Бойківчаночка”.
15. “У мене ти весною …, а в тебе я
мов блискавка ввійду.” – з вірша“По-
кара любов’ю”. 16. “Щодня згораю, …,
щодня горю, горю, горю. І знов і знову
визираю, свою любов, свою зорю.” – з
пісні “Міраж”, музика В.Новіцького. 21.
“Світ …” – українська асоціація твор-
чої інтелігенції, в якій ревізійну комісію
очолював Степан Лепех. 23. “З кали-
нових долонь на могилі вогонь … його
Душу пісенну.” – з пісні “Жива стру-
на”, музика Б.Білозіра. 24. “І твердо
вірю: наше слово корінням правди … !”
– з вірша “Сон”. 27. “Рідний …-брате і

ровеснику мій, освятив тебе Папа! – на землі тій святій.” –  з пісні “Пісня про Сихів”, музика Б.-Ю.Янівського. 28.
“І …стають одинокими, без нас дорогі вчителі.” – з пісні “Вчителі”, музика І.Мазура. 29. Село Кам’янко-Бузького
району, де 27 травня 1956 року народився майбутній журналіст, міліціонер, поет Степан Ілліч Лепех.

 Склав Анатолій Лозовий м.Шпола Черкаська обл.
Правильні відповіді читайте у наступному номері.

депресії.
Ми ще не знаємо наслідків

коронавірусу, тому важливо укр-
іплювати свій організм та імуні-
тет, розвивати опірність. Це так
само, як необхідно рухатись та
робити масаж після переломів.

Шукайте свою парасольку для
захисту від зла. Відкидайте не-
гативізм, дивіться добрими очи-
ма на світ, цінуйте кожен привід
для радості (навіть найменший).
Бо якщо вникати у весь негатив
— стає страшно.

«Насправді нам відведено
дуже малий проміжок часу. Юні
думають, що будуть вічно моло-
дими, і не хочуть дбати про себе.
Старі нерідко також махають
рукою на своє життя. Насправді
ж думати про дурниці, плакати
та пліткувати просто нема часу»,
— наголошує Леся Степанівна.

На її столі — завжди букетик
квітів. Від вдячних пацієнтів. А
може, й сама собі створює
настрій. На позитивній хвилі лег-
ше йде робота. І життя цікавіше.

Çàïèñ ó òðóäîâ³é êíèæö³ íå çíà÷èòü,
ùî âàì «êàïàº» ïåíñ³éíèé ñòàæ

Запис у трудовій книжці не гарантує найманим працівникам,
що їм нараховується необхідний для пенсії страховий стаж. Наші
громадяни звикли, що трудовий стаж - це запис у трудовій книжці.
У радянські часи так повелося, що записано в трудовій книжці -
значить, стаж іде.

 Насправді, з 2017 року ситуація змінилася. Зараз грає роль страховий
стаж. Тобто зараховуються лише ті місяці, за які були сплачені внески.
Тобто, коли громадянин був оформлений на роботі офіційно, а роботода-
вець платив за нього ЄСВ.

Нагадаємо, що ЄСВ (єдиний соціальний внесок) - консолідований стра-
ховий внесок в Україні, збір якого здійснюється у системі загальнообов’яз-
кового державного страхування в обов’язковому порядку і на регулярній
основі.

Зарплата в конверті може призвести до втрати пенсії у майбутньому...
Виходить, якщо роботодавець з певних причин не сплатив єдиний соц-

іальний внесок або ж виплачував заробітну плату «в конверті», то за цей
місяць громадянин не отримає страхового стажу і цей перiод не буде
врахований.


